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เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน 

 

 

ค าน า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (IFRS 7: Financial 

Instruments: Disclosures (Bound volume 2020 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2562  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสามารถสรุปเหตุผลส าหรับการออกมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และลักษณะส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
 

1 ปัจจุบัน เทคนิคต่างๆ ที่กิจการใช้ในการวัดและบริหารฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดจาก

เคร่ืองมือทางการเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ  

ในการบริหารความเสี่ยงเป็นที่ยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ี ภาครัฐและเอกชนได้ริเร่ิมเสนอ 

แนวทางการปรับปรุงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

2 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีเช่ือว่าผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิด

ต่อความเสี่ยงของกิจการ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงน้ัน ข้อมูลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อผู้ใช้

งบการเงินในการประเมินฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ หรือในการประเมิน

จ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างโปร่งใสมากขึ้นท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ 

ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกบัความเสี่ยงและผลตอบแทน 

3 ดังน้ัน คณะกรรมการจึงเหน็ควรให้มีการปรับปรุงและการเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนั

การเงินทีค่ลา้ยคลึงกนั และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน ส่วนหน่ึงของการปรับปรุงคร้ังน้ี 

คณะกรรมการจึงตัดการเปิดเผยข้อมูลที่ซ ้าซ้อนออก และท าให้การเปิดเผยข้อมูลเข้าใจง่าย

เกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ

ความเสี่ยงด้านตลาดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)  
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ลกัษณะส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการ ทั้งที่เป็นกิจการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินจ านวน

น้อยรายการ (เช่น ผู้ผลิตสินค้าที่มีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้า) 

และกิจการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินจ านวนมากรายการ (เช่น สถาบันการเงินซ่ึงมีสินทรัพย์ 

และหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน) อย่างไรก็ตาม ระดับของการเปิดเผยข้อมูล 

ที่กิจการต้องเปิดเผยจะข้ึนอยู่กับระดับของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

ของกจิการน้ัน 
 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

5.1 ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกิจการ ซ่ึงข้อก าหนดของเร่ืองน้ีในหลายประเดน็น ามาจากมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้ันต ่าเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด โดยการเปิดเผยข้อมูล 

เชิงคุณภาพอธิบายถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการของผู้บริหารในการบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าว ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของ 

ความเสี่ยงที่กิจการเผชิญอยู่ ซ่ึงอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้มีการน าเสนอเป็นการภายในต่อ

ผู้บริหารส าคัญของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลทั้งสองด้านน้ีแสดงให้เหน็ภาพรวมของ

กิจการเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 
 

5ก การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดให้เพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

การวัดมูลค่ายุติธรรมและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพ่ือช้ีให้เหน็ประเดน็ในการปฏบัิติและ

เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
 

5ข การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยผู้ใช้ 

งบการเงินในการประเมินฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินและ

ผลกระทบของความเสี่ยงเหล่าน้ันที่มีต่อฐานะการเงินของกจิการ 
 

5ค ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมระบุอยู่ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม  
 

6 ภาคผนวก ข แนวทางปฏิบัติถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

ซ่ึงอธบิายเกี่ยวกบัวิธกีารน าข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับน้ีไปถือปฏบัิติ 
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7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกนั และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบั

การเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ  
 

9  การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการหักกลบสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินเป็นการเปิดเผย

ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก

ข้อตกลงการหักกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหน้ีสนิทางการเงินที่รับรู้ของกจิการ 

 

ประวติัการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  (ใชอ้า้งอิงเฉพาะส าหรบัประเทศไทย

เท่านั้น) 

ฉบบัปรบัปรุงปี การปรบัปรุงจากฉบบัปีก่อนหนา้ การปรบัปรุงเนือ่งมาจาก 

2563 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่  24ซ 44ร ถึง 44ล และ

หัวข้อย่อย 

การปฏรูิปอตัราดอกเบี้ ยอ้างองิ 

2562 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 29 44ม และ ข11ง 

และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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เรือ่ง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษร

หนาถือเป็นหลักการที่ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง

หลักการส าคัญของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 

เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงิน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงินเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกบั 

1.1 ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกจิการ และ 

1.2 ลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการเปิดรับ

ระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 

2 หลักการในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเสริมกับหลักการในการรับรู้รายการ  

การวัดมูลค่า และการแสดงรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน ตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 

ขอบเขต 
 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องถือปฏบัิติกับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทของ

ทุกกจิการ ยกเว้นรายการต่อไปนี้  

3.1 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27   

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ อย่างไรกต็าม ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28  ก าหนด

หรืออนุญาตให้กิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 ส าหรับ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

  

   ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 31/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  7 

ส่วนได้เสยีในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ซ่ึงในกรณีดังกล่าวกจิการยังคงต้อง

ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและส าหรับ

รายการที่ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจะต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม นอกจากน้ี กิจการต้อง

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกับอนุพันธ์ทั้งหมดที่เช่ือมโยง

กับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า เว้นแต่อนุพันธ์น้ันเป็นไปตาม

ค านิยามของตราสารทุนตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน  

3.2 สทิธแิละภาระผูกพันของนายจ้างที่เกิดจากแผนสิทธปิระโยชน์ของพนักงาน ที่ถือปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน   

3.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

3.4 สัญญาประกันภัยตามค านิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  

ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีให้ถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัย หากมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ก าหนดให้กิจการแยกอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัย

ออกมา นอกจากน้ี ผู้ออกสญัญาค า้ประกนัทางการเงินต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี หากผู้ออกสัญญารับรู้รายการและวัดมูลค่าสัญญา

ดังกล่าวตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แต่ต้องถือปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 หากผู้ออกสัญญาเลือกรับรู้รายการและ

วัดมูลค่าสญัญาดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ซ่ึงเป็นไปตาม 

ย่อหน้าที่ 4.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4   

3.5 เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ซ่ึงต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจา่ยโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ ์ส าหรับสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี    

3.6 เคร่ืองมือทางการเงินที่ต้องจัดประเภทเป็นตราสารทุน ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 16ก 

และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้รายการแล้ว

และที่ ยังไม่ได้รับรู้รายการ โดยเคร่ืองมือทางการเงินที่ รับรู้รายการแล้ว รวมถึงสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินที่ยังไม่ได้รับรู้รายการ รวมถึง 

เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ี ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับสัญญาจะซ้ือหรือสัญญาจะขายรายการ 

ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
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5ก ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตในย่อหน้าที่ 35ก ถึง 35ฑ ให้ถือปฏิบัติกับ

สิทธิที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบั

ลูกคา้ และที่มีการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 การอ้างอิงถึงสินทรัพย์ทางการเงินหรือเคร่ืองมือทางการเงินในย่อหน้าเหล่าน้ีต้อง

รวมถึงสทิธเิหล่านี้ ด้วย เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น  

 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล 
 

6 ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้องจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม

กับลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย และค านึงถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย 

กจิการต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอ เพ่ือให้สามารถกระทบยอดกบัรายการรายบรรทดัที่แสดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงินได้ 

 

ความมีนยัส าคญัของเครือ่งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
 

7 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินความมีนยัส าคัญของ

เครือ่งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

    

 ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน   

  

8 กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทในงบแสดงฐานะ

การเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ดังต่อไปนี้  

8.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยก

แสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือในภายหลังตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ  

(2) สินทรัพย์ทางการเงินที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

8.2-8.4 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้)  

8.5 หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดง

ระหว่าง (1) หน้ีสินทางการเงินที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือในภายหลังตามที่ก  าหนดในย่อหน้า 
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ที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ (2) หน้ีสินทางการเงิน 

ที่เป็นไปตามค านิยามการถือไว้เพ่ือค้าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   

8.6 สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

8.7 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

8.8 สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

โดยให้แยกแสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ (2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

 

สินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
 

9 ในกรณีที่กิจการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน แทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

9.1 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน) (ดูย่อหน้าที่ 36.1) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

9.2 จ านวนเงินของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลงจากอนุพันธ์ด้านเครดิต 

ที่เกี่ยวข้องหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกนั (ดูย่อหน้าที่ 36.2)  

9.3 จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่ม

ของสินทรัพย์ทางการเงิน) ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของการเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน 

จ านวนเงินดังกล่าวสามารถก าหนดตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

9.3.1 จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ซ่ึงไม่ได้เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ท  าให้เกิดความเสีย่ง

ดา้นตลาด หรือ 

9.3.2 จ านวนเงินซ่ึงก าหนดโดยวิธีการอื่นซ่ึงกิจการเช่ือว่าแสดงถึงจ านวนเงินของ

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอันเป็นผล 

มาจากการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ได้อย่าง 

เที่ยงธรรมมากกว่า 

 การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ท  าให้เกิดความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ การเปล่ียนแปลง

ของอัตราดอกเบ้ีย ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือ

ดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา ที่สงัเกตได้ในตลาด (ที่เป็นค่าเทยีบเคียง)  
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9.4 จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง

หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

และผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนับต้ังแต่วันที่กิจการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงิน

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

10 ในกรณีที่กิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน และต้องแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน

ดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ 5.7.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

10.1 ผลสะสมของจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิดังกล่าว (ดูย่อหน้า 

ที่ ข5.7.13 ถึง ข5.7.20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ส าหรับแนวทาง

การพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ) 

10.2 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการต้อง 

จ่ายช าระตามสญัญาแก่ผู้ถือครองภาระผูกพัน ณ วันครบก าหนดสญัญา 

10.3 การโอนผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว 

10.4 จ านวนเงินที่แสดงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ถ้ามี) ซ่ึงรับรู้เมื่อมีการตัดรายการ 

ส าหรับหน้ีสนิที่ถูกตัดรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

10ก ในกรณีที่กิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง  

เคร่ืองมือทางการเงิน และต้องแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของหน้ีสิน

ดังกล่าว (รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน) ในก าไร

หรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

10ก.1 จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข5.7.13 

ถึง ข5.7.20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ส าหรับแนวทางการพิจารณา

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ) และ  

10ก.2 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการ 

ต้องจ่ายตามสญัญาแก่ผู้ถือครองภาระผูกพัน ณ วันครบก าหนดสญัญา 

11 นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 
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11.1 ค าอธิบายอย่างละเอียดของวิธีที่ กิจการใช้ เ พ่ือให้ เป็นไปตามข้อก าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 9.3 10.1 และ 10ก.1 และย่อหน้าที่ 5.7.7.1 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 รวมถึงค าอธบิายเหตุผลที่วิธกีารดังกล่าวมีความเหมาะสม 

11.2 ในกรณีที่กิจการเช่ือว่า การเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะในงบแสดงฐานะการเงินหรือ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  9.3  

10.1 หรือ 10ก.1 หรือย่อหน้าที่ 5.7.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 ไม่แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิต 

อย่างเที่ยงธรรม กิจการต้องเปิดเผยเหตุผลซ่ึงน าไปสู่ข้อสรุปดังกล่าวและปัจจัยที่กิจการ

เช่ือว่าเกี่ยวข้องด้วย 

11.3 ค าอธิบายอย่างละเอียดของวิธีการที่กิจการใช้ในการพิจารณาว่าการแสดงผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

จะก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีของก าไรหรือขาดทุน

หรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) 

หากกิจการต้องแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสินในก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9) กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายอย่างละเอียดของความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข5.7.6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ด้วย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

11ก ในกรณีที่กิจการก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

11ก.1 เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

11ก.2 เหตุผลของการใช้ทางเลือกในการแสดงรายการดังกล่าว 

11ก.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวแต่ละรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

11ก.4 เงินปันผลที่ รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน โดยให้แยกแสดงเงินปันผล 

ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ถูกตัดรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงานออกจาก 

เงินปันผลที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนที่ถือไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

11ก.5 การโอนผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว 

11ข ในกรณีที่กิจการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  
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11ข.1 เหตุผลของการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว 

11ข.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ตัดรายการ 

11ข.3 ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายรายการดังกล่าว 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

12-12ก (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

12ข หากในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า กิจการจัดประเภท

รายการใหม่ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินใดๆ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.4.1 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

แต่ละเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

12ข.1 วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

12ข.2 ค าอธิบายอย่างละเอียดของการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจ (business model) และ

ค าอธบิายเชิงคุณภาพของผลกระทบต่องบการเงินของกจิการ  

12ข.3 จ านวนเงินที่จัดประเภทรายการใหม่ ทั้งเข้าและออกในแต่ละประเภท 

12ค ส าหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังการจัดประเภทรายการใหม่จนกระทั่งการตัดรายการ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีส าหรับสนิทรัพย์ที่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ออกจากประเภท

ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ไปเป็นประเภทที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.4.1 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

12ค.1 อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่ก  าหนด ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ และ 

12ค.2 ดอกเบี้ ยรับที่กจิการรับรู้ 

12ง ตั้งแต่วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีล่าสุด หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่ส าหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ไปเป็นประเภทที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือออกจากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนไปเป็นประเภทที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

12ง.1 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

12ง.2 ผลก าไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่จะเกดิข้ึน หากสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน

ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 

13 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  
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 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

 

13ก การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 13ข ถึง 13จ เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และให้ถือปฏบัิติส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้

ทุกรายการแล้วซ่ึงหักกลบลบหน้ีได้ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากน้ี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้แล้วและอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบที่มี 

ผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ค านึงว่ารายการดังกล่าวหักกลบลบหน้ีตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่ 

13ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรือผลกระทบที่ 

อาจเกิดขึ้ นจากข้อตกลงการหักกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงรวมถึงผลกระทบหรือ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และ

หน้ีสนิทางการเงินที่รับรู้ของกจิการซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก 

13ค เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 13ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณแยกจาก

กันส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของ 

ย่อหน้าที่ 13ก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังต่อไปนี้  

13ค.1 จ านวนเงินขั้นต้น (gross amount) ของสนิทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหน้ีสนิทางการเงินที่

รับรู้ 

13ค.2 จ านวนเงินที่หักกลบลบหน้ีได้ตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน เมื่อค านวณจ านวนเงินสุทธิที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

13ค.3 จ านวนเงินสทุธทิี่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

13ค.4 จ านวนเงินที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่

คล้ายคลึงกนั ซ่ึงไม่ได้น ามารวมอยู่ในย่อหน้าที่ 13ค.2 ซ่ึงรวมถึง  

13ค.4.1 จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไข

ของการหักกลบบางข้อหรือทุกข้อในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 และ 

13ค.4.2 จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน (รวมถึงหลักประกันเงินสด) 

และ 

13ค.5 จ านวนเงินสุทธิหลังหักจ านวนเงินในย่อหน้าที่ 13ค.4 จากจ านวนเงินในย่อหน้าที่  

13ค.3 ข้างต้น 

ข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าน้ีต้องแสดงในรูปแบบตาราง แยกระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสนิทางการเงิน เว้นแต่การแสดงด้วยรูปแบบอื่นเหมาะสมกว่า 

13ง จ านวนเงินรวมที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึง 

ต้องไม่เกนิกว่าจ านวนเงินที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 13ค.3 ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 
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13จ กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่รับรู้และหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ของกิจการ ซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบที่มี 

ผลบังคับใช้และข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 รวมถึง

ลักษณะของสทิธเิหล่านั้นด้วย 

13ฉ หากข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ข ถึง 13จ ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่า

หน่ึงข้อ กจิการต้องอ้างองิระหว่างหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่านั้นด้วย 

  

หลกัประกนั 

 

14 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

14.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการน าไปวางเป็นหลักประกันส าหรับ

หน้ีสินหรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงจ านวนเงินดังกล่าวที่จัดประเภทรายการใหม่

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.23.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ 

14.2 ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการวางหลักประกนั 

15 ในกรณีที่กิจการถือครองหลักประกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงิน) และมีสิทธิในการน าหลักประกันไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง โดยที่

เจ้าของหลักประกนัน้ันไม่ได้ผิดสญัญา กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

15.1 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกนัที่กจิการถือครอง 

15.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่น าไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง และ

เปิดเผยว่ากจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกนัหรือไม่ และ  

15.3 ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการใช้หลักประกนั 

 

บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 

16 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

16ก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อื่น ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

จะไม่ลดมูลค่าลงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน และกิจการต้องไม่แสดงค่าเผื่อผลขาดทุนแยกต่างหาก 

ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นยอดหักมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรกต็าม 

กจิการต้องเปิดเผยค่าเผื่อผลขาดทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 เครือ่งมือทางการเงินแบบผสมซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝงหลายรายการ 

 

17 ในกรณีที่กิจการออกเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบของหน้ีสินและส่วนของ

เจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงิน) และเคร่ืองมือทางการเงินน้ันประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซ่ึงมูลค่าของ

อนุพันธ์แฝงเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์กัน (เช่น ตราสารหน้ีแปลงสภาพที่ ให้สิทธิ ผู้ออกใน 

การเรียกคืนก่อนก าหนด) กจิการต้องเปิดเผยการคงอยู่ของลักษณะเหล่านั้น 

 

การผดิสญัญาและการละเมิดสญัญา 

 

18 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  ส าหรับเงินกูยื้มที่รับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

18.1 รายละเอียดของการผิดสัญญาเกี่ยวกับเงินต้น ดอกเบ้ีย เงินสดหรือสินทรัพย์อื่น 

ที่ส ารองไว้เพ่ือช าระหน้ีสิน (sinking fund) หรือข้อก าหนดในการไถ่ถอนเงินกู้ยืม

ดังกล่าว ที่เกดิข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

18.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมที่ผิดสญัญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

18.3 เปิดเผยว่ากิจการได้แก้ไขการผิดสัญญาหรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไขของเงินกู้ยืมใหม่

หรือไม่ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

19 ในกรณีที่กิจการมีการละเมิดเง่ือนไขข้อตกลงการกู้ยืม นอกเหนือจากที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 18 

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และการละเมิดดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ให้กู้ยืมเรียกร้องให้กจิการ

จ่ายช าระหน้ีคืนเรว็ขึ้น กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกนักบัที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 18 

(เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขแล้ว หรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไขของเงินกู้ยืมใหม่ 

ก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)  

 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   

 รายการรายได ้ค่าใชจ่้าย ผลก าไรหรือขาดทุน 

   

20 กิจการต้องเปิดเผยรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรหรือขาดทุนดังต่อไปน้ี ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

20.1 ผลก าไรสทุธหิรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากรายการต่อไปน้ี 

20.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่างผลก าไรสทุธหิรือขาดทุนสุทธิ

ที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก หรือ

ในภายหลังตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และผลก าไรสุทธิหรือ
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ขาดทุนสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ต้อง 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (เช่น หน้ีสินทางการเงินที่เป็นไปตาม 

ค านิยามถือไว้เพ่ือค้าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) ส าหรับ

หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กจิการ

ต้องแยกแสดงระหว่างผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

และจ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

20.1.2-20.1.4 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้)   

20.1.5 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

20.1.6 สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

20.1.7 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  5.7.5 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   

20.1.8 สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 โดยแยกแสดงระหว่างผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและผลก าไรหรือขาดทุนที่จัด

ประเภทรายการใหม่จากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสมไปยังก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลารายงานเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

20.2 ดอกเบ้ียรับรวมและดอกเบ้ียจ่ายรวม (ซ่ึงค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง) ส าหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  4.1.2ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (แสดงจ านวนดังกล่าวแยกจากกัน) หรือ

หน้ีสนิทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

20.3 รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม (นอกเหนือจากจ านวนเงินที่รวมใน

การค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง) ที่เกดิจาก 

20.3.1  สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และ 

20.3.2 การด าเนินธุรกิจด้านการดูแลผลประโยชน์หรือเกบ็รักษาสินทรัพย์อื่นใด 

(trust and other fiduciary activities) ซ่ึงท าให้เกิดการถือครองหรือมีการลงทุน 

ในสินทรัพย์แทนบุคคล ทรัสต์ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ

สถาบันอื่น 

20.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

20.5 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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20ก กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่เกิดจาก

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยแยกแสดงรายการ

ระหว่างผลก าไรและขาดทุนที่ เกิดจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเ งินเหล่า น้ัน  

การเปิดเผยข้อมูลน้ีต้องรวมถึงเหตุผลของการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันด้วย 

 

 การเปิดเผยขอ้มูลอื่น  

   

 นโยบายการบญัชี 

 

21 ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

กิจการต้องเปิดเผยโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส าคัญซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ใน 

การวัดมูลค่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง (หรือหลายเกณฑ์) ที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน และนโยบาย

การบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจในงบการเงิน 

 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง  

  

21ก กิจการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 21ข ถึง 24ฉ ส าหรับฐานะเปิด

ต่อความเสี่ยงที่กิจการป้องกันความเสี่ยง และเลือกที่จะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง  

การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกบั 

21ก.1 กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงของกจิการและการน ากลยุทธม์าใช้บริหารความเสี่ยง 

21ก.2 ผลของการป้องกันความเสี่ยงของกิจการที่อาจมีต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และ 

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ และ 

21ก.3 ผลกระทบของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของของกจิการ  

21ข กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในหน่ึงหัวข้อของหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินหรือแสดงเป็นส่วนแยกเฉพาะในงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการไม่จ าเป็นต้อง

เปิดเผยข้อมูลซ ้ากับที่ได้แสดงไว้แล้ว หากงบการเงินมีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวใน 

รายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการหรือรายงานความเสี่ยง ซ่ึงผู้ใช้งบ

การเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการ

อ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ 

21ค เมื่อกิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยอิงกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่กิจการ

ตัดสินใจจะป้องกันความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 22ก ถึง 24ฉ ที่ก  าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทความเสี่ยง กิจการ

ต้องพิจารณาประเภทความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอส าหรับการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกัน 

ความเสี่ยงทั้งหมด 
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21ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 21ก (เว้นแต่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) กิจการต้อง

พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิดเผยข้อมูล การให้ความส าคัญในด้านต่างๆ ของข้อก าหนด

ของการเปิดเผยข้อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงิน

ต้องการค าอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยหรือไม่ อย่างไรกต็าม ส าหรับ

ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลที่ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกนัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม กจิการต้อง

ใช้การรวมหรือแยกข้อมูลในระดับเดียวกนั  

  

 กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 

22 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

22ก กิจการต้องอธิบายกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงแต่ละประเภท 

ที่กิจการตัดสินใจป้องกันความเสี่ยง และถือปฏบัิติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ค าอธิบายน้ี

ต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินได้ว่า (ตัวอย่างเช่น) 

22ก.1 ความเสี่ยงแต่ละประเภทเกดิข้ึนได้อย่างไร 

22ก.2 กิจการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงประเมินว่ากิจการป้องกันความเสี่ยง

รายการทั้งจ านวนส าหรับความเสี่ยงทั้งหมด หรือป้องกันความเสี่ยงองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหน่ึง (หรือหลายองค์ประกอบ) ของรายการพร้อมเหตุผล 

22ก.3 กจิการบริหารฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 

22ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 22ก การเปิดเผยข้อมูลควรรวมถึงค าอธิบายรายการ

ดังน้ี (ซ่ึงมิได้จ ากดัเพียงรายการเหล่านี้ เทา่นั้น) 

22ข.1 เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้ในการป้องกันฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

(และวิธกีารน ามาใช้) 

22ข.2 วิธีที่กิจการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

และเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิผล 

ในการป้องกนัความเสี่ยง และ 

22ข.3 วิธีที่กิจการก าหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และแหล่งที่มาของความไม่มี

ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยง 

22ค เมื่ อกิจการก าหนดให้องค์ประกอบความเสี่ยงที่ระบุเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยง  

(ดูย่อหน้าที่ 6.3.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน) 

กิจการต้องให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 22ก และ 22ข  

22ค.1 วิธีที่กิจการระบุองค์ประกอบความเสี่ยงที่ก  าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(รวมถึงค าอธิบายลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวม) และ 
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22ค.2 วิธีที่องค์ประกอบความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงทั้งจ านวน 

(เช่น จากประสบการณ์ในอดีต องค์ประกอบความเสี่ยงที่ถูกก าหนดให้มีการป้องกัน

ความเสี่ยงครอบคลุมโดยเฉล่ียร้อยละ 80 ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวม) 

 

 จ ำนวนเงิน จังหวะเวลำ และควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนำคต 

 

23 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

23ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

ประเมินข้อก าหนดและเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่อจ านวนเงิน 

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เว้นแต่ได้รับยกเว้น

ตามย่อหน้าที่ 23ค 

23ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 23ก กจิการต้องเปิดเผยรายละเอยีดดังน้ี 

23ข.1 โครงร่างของจังหวะเวลาของจ านวนเงินที่ก  าหนดไว้ของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

และ 

23ข.2 ราคา หรืออัตราเฉล่ียของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น ราคาใช้สิทธิ

หรือราคาฟอร์เวิร์ด เป็นต้น) (ถ้ามี) 

23ค ในสถานการณ์ที่กจิการก าหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงขึ้นใหม่ (กล่าวคือ ยกเลิก

และเร่ิมต้นใหม่) เป็นประจ า เน่ืองจากทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงบ่อย (กล่าวคือ กิจการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

แบบพลวัต ซ่ึงทั้งฐานะเปิดและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ไม่ได้คงอยู่เป็นระยะเวลานาน 

ดังเช่นตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข6.5.24.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน)  

23ค.1 กจิการได้รับยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 23ก และ 23ข 

23ค.2 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

23ค.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ขั้นสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

23ค.2.2 ค าอธิบายที่สะท้อนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการโดยใช้การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงและวิธีก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

เหล่าน้ัน และ 

23ค.2.3 ข้อบ่งช้ีว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงถูกยกเลิกและเร่ิมต้นใหม่

บ่อยเพียงใดภายใต้กระบวนการของกิจการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ

การป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 
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23ง กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง  

ซ่ึงคาดว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงในระหว่างอายุสัญญาน้ัน  

โดยเปิดเผยแยกตามประเภทความเสี่ยง 

23จ หากมีแหล่งที่มาอื่ นของความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ ยงปรากฏขึ้ นใน

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องเปิดเผยแหล่งที่มาเหล่าน้ัน โดยแยกตาม

ประเภทความเสี่ยง และอธบิายผลของความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน 

23ฉ ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับรายการ 

ที่คาดการณ์ใดๆ ที่ได้ใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงแล้วในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ไม่คาดว่า

จะเกดิขึ้นอกีต่อไป 

 

 ผลกระทบของกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่งต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

  

24 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

24ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางส าหรับจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่ก  าหนดให้

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงส าหรับการป้องกันความเสี่ยง

แต่ละประเภท (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

หรือการป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิของหน่วยงานต่างประเทศ) ดังน้ี 

24ก.1 มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (แยกแสดงระหว่างสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน) 

24ก.2 รายการรายบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

24ก.3 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์

ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงส าหรับรอบระยะเวลา

รายงาน และ 

24ก.4 จ านวนเงินที่ก  าหนดไว้ของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงปริมาณ เช่น ตัน 

หรือลูกบาศกเ์มตร) 

24ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางส าหรับจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงส าหรับการป้องกันความเสี่ยงแต่ละประเภท 

ดังน้ี 

 24ข.1 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

24ข.1.1 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในงบแสดง

ฐานะการเงิน (แสดงสนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 

24ข.1.2 จ านวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงที่ รับ รู้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

(แสดงสนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 
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24ข.1.3 รายการรายบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง 

24ข.1.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้เป็น

เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงส าหรับ

รอบระยะเวลารายงาน และ 

24ข.1.5 จ านวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

ที่คงเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงใดๆ ที่ได้หยุดปรับผลก าไรและขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง 

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

24ข.2 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุน

สทุธขิองหน่วยงานต่างประเทศ 

24ข.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้เป็น

เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงส าหรับ

รอบระยะเวลารายงาน (กล่าวคือ ส าหรับการป้องกันความเสี่ ยงใน 

กระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่ใช้ในการก าหนดความไม่มี

ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

6.5.11.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)  

24ข.2.2 ยอดคงเหลือของบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

และของบัญชีส ารองส าหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ส าหรับการ

ป้องกันความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้ นต่อไป ซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 6.5.11 

และ 6.5.13.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 

24ข.2.3 ยอดคงเหลือของบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

และของบัญชีส ารองส าหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่จาก

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามการบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป 

24ค กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงส าหรับการป้องกัน

ความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังน้ี 

24ค.1 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

24ค.1.1 ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง กล่าวคือ ความแตกต่าง

ระหว่างผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ที่ได้รับรู้ในก าไร

หรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับการป้องกันความเสี่ยง

ของตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน) และ 

24ค.1.2 รายการรายบรรทดัในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่รวมความไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนัความเสี่ยงที่รับรู้ 

24ค.2 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ ยงของ 

เงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

24ค.2.1 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่ รับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในรอบระยะเวลารายงาน 

24ค.2.2 ความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

24ค.2.3 รายการรายบรรทดัในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่รวมความไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนัความเสี่ยงที่รับรู้ 

24ค.2.4 จ านวนเงินของบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

หรือของบัญชีส ารองส าหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ที่โอนไปยัง

ก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) (แยกระหว่าง

จ านวนเงินที่ได้ถือปฏบัิติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาก่อนแต่ไม่คาด

ว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่ได้ป้องกันความเสี่ยงจะเกิดข้ึนอีกต่อไป และ

จ านวนเงินที่โอนเน่ืองจากรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ

ก าไรหรือขาดทุนแล้ว)   

24ค.2.5 รายการรายบรรทัดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จที่รวมการปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) และ 

24ค.2.6 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจาก 

การป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้เป็นรายการรายบรรทัดที่แยกต่างหากใน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ดูย่อหน้าที่ 6.6.4 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9)  

24ง หากปริมาณของความสัมพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 23ค ไม่ได้

เป็นตัวแทนของปริมาณปกติในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน (กล่าวคือ ปริมาณ ณ วันที่รายงาน

ไม่สะท้อนปริมาณในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน) กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและ

เหตุผลที่กจิการเช่ือว่า ปริมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทน 

24จ กิจการต้องแสดงการกระทบยอดแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและการวิเคราะห์ก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน โดย  

24จ.1 ต้องแยกแสดงจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 24ค.2.1 และ  

24ค.2.4 และจ านวนเงินตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.11.4.1 และ 6.5.11.4.3 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นอย่างน้อย 
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24จ.2 ต้องแยกแสดงระหว่างจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ป้องกัน

ความเสี่ยง รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรม และจ านวนเงิน 

ที่เกี่ยวข้องกบัมูลค่าตามเวลาของสทิธเิลือกที่ป้องกนัความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่วงเวลา เมื่อกิจการถือปฏิบัติต่อมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

และ  

24จ.3 ต้องแยกแสดงระหว่างจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบฟอร์เวิร์ดของสัญญา 

ฟอร์เวิร์ด และส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรม และ

จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบฟอร์เวิร์ดของสญัญาฟอร์เวิร์ด และส่วนต่างอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินที่ป้องกันความเสี่ยงรายการ 

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับช่วงเวลา เมื่อกิจการถือปฏบัิติต่อจ านวนเงินเหล่าน้ัน

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.16 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

24ฉ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 24จ แยกตามประเภทความเสี่ยง ซ่ึงการเปิดเผย

ดังกล่าวอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินกไ็ด้ 

 

 ทำงเลือกในกำรก ำหนดให้ฐำนะเปิดดำ้นเครดิตวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

 

24ช หากกิจการก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากมีการใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตในการจัดการความเสี่ยง

ด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

24ช.1 ส าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลการกระทบยอดของแต่ละรายการส าหรับจ านวน

เงินที่ก  าหนดไว้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน 

24ช.2 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนจากการก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงิน

หรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

และ 

24ช.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ตามที่ก  าหนด 

ในย่อหน้าที่ 6.7.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และจ านวนเงิน 

ที่ก  าหนดไว้หรือจ านวนเงินต้นที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการยกเลิกการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
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ขาดทุน (กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรอบระยะเวลารายงานถัดไป 

เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลเปรียบเทียบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) 

 

ความไม่แน่นอนทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอา้งอิง 

 

24ซ  ส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่กิจการถือปฏบัิติตามข้อยกเว้นที่ก  าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 6.8.4 ถึง 6.8.12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กจิการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

24ซ.1  อตัราดอกเบ้ียอ้างองิที่มีนัยส าคัญที่ความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงของกิจการ

มีฐานะเปิดอยู่ 

24ซ.2  ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่กิจการบริหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูป 

อตัราดอกเบี้ ยอ้างองิ 

24ซ.3 วิธกีารที่กจิการใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือเปล่ียนแปลงไปใช้อตัราดอกเบี้ ยอ้างองิอื่น 

24ซ.4 ค าอธิบายของสมมติฐานหรือดุลยพินิจที่ มีนัยส าคัญที่กิจการใช้ในการถือปฏิบัติ 

ตามย่อหน้าเหล่าน้ี (ตัวอย่างเช่น สมมติฐานหรือดุลยพินิจว่าเมื่อใดความไม่แน่นอนที่

เกดิขึ้นจากการปฏรูิปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิงที่เกี่ยวกบัจังหวะเวลาและจ านวนเงินของกระแส

เงินสดที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบ้ียอ้างอิงไม่มีอยู่อกีต่อไป) และ 

24ซ.5 จ านวนเงินที่ก  าหนดไว้ของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่อยู่ในความสัมพันธ์ของ

การป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

  

มูลค่ายุติธรรม 

 

25 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

แต่ละประเภท (ดูย่อหน้าที่ 6) ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกับ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละประเภทดังกล่าวได้ ยกเว้นตามที่ก  าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 29 

26 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิ

ทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ แต่กิจการต้องหักกลบระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเฉพาะรายการที่มีการหักกลบมูลค่าตามบัญชีระหว่างกัน 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

27-27ข (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

28 ในบางกรณีกิจการไม่สามารถรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมไม่ได้อิงทั้งจากราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) หรือ

จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้เฉพาะข้อมูลจากตลาดที่สามารถสังเกตได้ (ดูย่อหน้าที่ ข5.1.2ก 
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ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน) ในกรณีดังกล่าว

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี ตามประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน  

28.1 นโยบายการบัญชีในการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้

รายการเมื่อเร่ิมแรก และราคาของรายการเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในปัจจัยต่างๆ 

(รวมถึงเวลา) ที่ ผู้ร่วมตลาดใช้พิจารณาในการก าหนดราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสิน  

(ดูย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) 

28.2 ผลต่างรวมที่ยังไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

รายงาน และการกระทบยอดของการเปล่ียนแปลงในยอดคงเหลือของผลต่างดังกล่าว 

28.3 เหตุผลที่กจิการสรุปว่า ราคาของรายการไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีที่สดุของมูลค่ายุติธรรม 

รวมถึงค าอธบิายหลักฐานที่สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมน้ัน 

29 กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมส าหรับกรณีต่อไปนี้  

29.1 เมื่อมูลค่าตามบัญชีเป็นค่าประมาณที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม อาท ิเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เช่น ลูกหน้ีการค้าระยะสั้นและเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้น 

29.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

29.3 ส าหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย) หากไม่สามารถ

วัดมูลค่ายุติธรรมของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือ 

29.4 ส าหรับหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

30 ในกรณีตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 29.3 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขอบเขตของความแตกต่างที่อาจเกิดข้ึนระหว่างมูลค่า 

ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสญัญาดังกล่าว ซ่ึงรวมถึง 

30.1 ข้อเทจ็จริงที่กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

30.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และเหตุผลที่ไม่สามารถ 

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

30.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัตลาดของเคร่ืองมือดังกล่าว 

30.4 ข้อมูลเกี่ยวกบัความตั้งใจของกจิการว่าจะจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวหรือไม่ 

อย่างไร และ 

30.5 ในกรณีที่มีการตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงในอดีตไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม

ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 

ตัดรายการ และผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ 

 

 

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

  

   ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 31/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  26 

ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงิน 
 

31 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและระดบัของ

ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงินที่กิจการมี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

32 การเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 33 ถึง 42 เน้นเกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และวิธีการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยทั่วไปความเสี่ยงเหล่าน้ีรวมถึง  

(แต่ไม่จ ากดัเพียง) ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด 

เป็นต้น 

32ก ในบริบทของการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพจะช่วยให้ผู้ใช้ ข้อมูล

สามารถเช่ือมโยงการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและท าให้เหน็ภาพรวมของลักษณะและ

ระดับของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินได้ การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและ

ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลประเมินฐานะเปิด 

ต่อความเสี่ยงของกจิการได้ดีย่ิงข้ึน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

33 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

33.1 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีและเกดิขึ้นได้อย่างไร 

33.2 วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการที่ใช้ 

ในการวัดความเสี่ยง และ 

33.3 การเปล่ียนแปลงใดๆ ของข้อมูลในย่อหน้าที่ 33.1 หรือ 33.2 ในรอบระยะเวลา

รายงานก่อน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณ  

 

34  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่ เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

34.1 ข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน การเปิดเผยข้อมูลน้ีต้องจัดท าข้ึนจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในให้แก่

ผู้บริหารส าคัญของกิจการ (ตามค านิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) เช่น คณะกรรมการ

ของกจิการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

34.2 การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ก ถึง 42 นอกเหนือจากที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 34.1   
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34.3 การกระจุกตัวของความเสี่ยง หากยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูล

ตามย่อหน้าที่ 34.1 และ 34.2 

35 ถ้าข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่แสดงให้เหน็ถึงฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

แสดงให้เหน็ถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ 

  

 ความเสีย่งดา้นเครดิต 

   

 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

 

35ก กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 35ฉ ถึง 35ฑ ส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของการด้อยค่าในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน อย่างไรกต็าม 

35ก.1 ย่อหน้าที่ 35ญ.1 ก าหนดให้ถือปฏิบัติกับลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุรับรู้ตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่  5.5.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หาก

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขภายหลัง 30 วัน นับจากวัน

ครบก าหนดช าระ และ 

35ก.2 ย่อหน้าที่ 35ฎ.2 ไม่ถือปฏบัิติกบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

35ข การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ฉ ถึง 35ฑ จะท าให้ผู้ใช้ 

งบการเงินเข้าใจผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความ 

ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตดังต่อไปน้ี 

35ข.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏบัิติการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการและแนวปฏบัิติ

ดังกล่าวเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิขึ้น รวมทั้งวิธกีาร ข้อสมมติและข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน  

35ข.2 ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่จะท าให้ ผู้ใ ช้งบการเ งินสามารถประเมิน 

จ านวนเงินที่เกิดขึ้นจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในงบการเงิน รวมทั้ง

การเปล่ียนแปลงในจ านวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนและเหตุผล

ของการเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

35ข.3 ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ (กล่าวคือ ความเสี่ยง

ด้านเครดิตซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัยของสินทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันในการให้

สนิเช่ือของกจิการ) รวมถึงการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญ 

35ค กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลซ า้กบัที่ได้แสดงไว้แล้ว หากงบการเงินมีการอ้างองิไปยังข้อมูล

ดังกล่าวในรายงานอื่ น  เช่น การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการหรือรายงาน 
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ความเสี่ยง ซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน  

งบการเงินที่ไม่มีการอ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์  

35ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 35ข (เว้นแต่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) กิจการต้อง

พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิดเผยข้อมูล การให้ความส าคัญในด้านต่างๆ ของข้อก าหนด

ของการเปิดเผยข้อมูล ระดับที่ เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และพิจารณาว่าผู้ใช้ 

งบการเงินต้องการค าอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยหรือไม่ 

35จ หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ฉ ถึง 35ฑ ไม่เพียงพอที่จะท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 35ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

 

 แนวปฏบิัติกำรบริหำรควำมเสีย่งดำ้นเครดิต 

 

35ฉ กิจการต้องอธิบายแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ และแนวปฏิบัติ

ดังกล่าวเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้ น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ 

และสามารถประเมิน 

35ฉ.1 การที่กจิการพิจารณาอย่างไรว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ซ่ึงรวมถึงพิจารณาว่า 

35ฉ.1.1 เคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  

5.5.10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน หรือไม่ อย่างไร รวมถึงประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือ

ปฏบัิติตามย่อหน้าดังกล่าวด้วย และ 

35ฉ.1.2 ข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 5.5.11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 ที่ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตถือว่าเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ 

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเกินก าหนด

ช าระมากกว่า 30 วัน สามารถโต้แย้งได้หรือไม่ อย่างไร 

35ฉ.2 ค านิยามของการผิดสญัญาของกจิการ รวมถึงเหตุผลในการเลือกค านิยามน้ัน 

35ฉ.3 การที่กิจการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินอย่างไร หากมีการวัดผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนแบบกลุ่ม  

35ฉ.4 การที่กจิการพิจารณาอย่างไรว่าสนิทรัพย์ทางการเงินเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่า

ด้านเครดิต 

35ฉ.5 นโยบายการตัดออกจากบัญชีของกิจการ รวมถึงข้อบ่งช้ี ว่าไม่มีความคาดหวัง 

ที่สมเหตุสมผลที่จะได้รับคืน และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวส าหรับสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่ตัดจ าหน่ายแล้ว แต่ยังอยู่ภายใต้การบังคับให้ช าระได้ และ 
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35ฉ.6 การที่กิจการน าข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติอย่างไรส าหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเกี่ยวกับกระแสเงินสด

ตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงิน รวมถึง 

35ฉ.6.1 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ค่าเผ่ือผลขาดทุนได้วัดมูลค่าให้มีจ านวนเงิน

เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ กิจการได้

พิจารณาอย่างไรว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

ที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ปรับตัวดีขึ้นจนท าให้ค่าเผื่อผลขาดทุนกลับมา

สู่สภาพเดิมที่ วัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.5 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือไม่ และ 

35ฉ.6.2 กิจการติดตามอย่างไรว่าค่าเผ่ือผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่

เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 35ฉ.6.1 มีการวัดมูลค่าใหม่ในภายหลังให้มี

จ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ 

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 มากน้อยเพียงใด 

35ช กิจการต้องอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ข้อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ใช้ในการถือ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดในหัวข้อที่  5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

35ช.1 เกณฑพ้ื์นฐานของปัจจัยน าเข้า และข้อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ใช้ในการ 

35ช.1.1 วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้าและ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุ 

35ช.1.2 พิจารณาว่า ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ และ 

35ช.1.3 พิจารณาว่า สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ ด้อยค่า 

ด้านเครดิตหรือไม่ 

35ช.2 วิธีการใช้ข้อมูลคาดการณ์อนาคตในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกดิขึ้น รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และ 

35ช.3 การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประมาณการหรือข้อสมมติที่มีนัยส าคัญที่เกิดข้ึน 

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

 

 ขอ้มลูเชิงปริมำณและขอ้มลูเชิงคุณภำพเกีย่วกับจ ำนวนเงินทีเ่กิดข้ึนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิต

ทีค่ำดว่ำจะเกิดข้ึน 

 

35ซ กิจการต้องแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากยอดคงเหลือต้นงวดไปยังยอดคงเหลือ

ปลายงวดในรูปแบบตารางแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ืออธิบายการ
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เปล่ียนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนและเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน โดยแยกแสดงการ

เปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลารายงานส าหรับ  

35ซ.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

35ซ.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกดิขึ้นตลอดอายุส าหรับ 

35ซ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก แต่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ ด้อยค่า 

ด้านเครดิต 

35ซ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือเร่ิมแรก) 

และ 

35ซ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าที่ค่าเผ่ือ 

ผลขาดทุนวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.15 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

35ซ.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่ซ้ือหรือเร่ิมแรก นอกจาก 

การกระทบยอดค่าเผื่ อผลขาดทุนแล้ว กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินรวมของ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่ไม่คิดลด ณ การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก

ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่เร่ิมรับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน   

35ฌ กิจการต้องอธิบายว่าการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินในระหว่างรอบระยะเวลารายงานท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุน

อย่างไร เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจการเปล่ียนแปลงของค่าเผ่ือผลขาดทุนที่เปิดเผยตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ซ กิจการต้องแยกแสดงข้อมูลดังกล่าวส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มี 

ค่าเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงในย่อหน้าที่ 35ซ.1 ถึง 35ซ.3 และต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ

และข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุนอาจรวมถึง 

35ฌ.1 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ เ ร่ิมมีหรือได้มาระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน 

35ฌ.2 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่ได้ท าให้

เกดิการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

35ฌ.3 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินถูกตัดรายการระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน (รวมถึงการตัดจ าหน่ายรายการเหล่านั้นด้วย) และ 
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35ฌ.4 การเปล่ียนแปลงที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้ นจากค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนเงิน

เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า หรือผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุ 

35ญ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตาม

สญัญาที่ไม่ท าให้เกดิการตัดรายการต่อสนิทรัพย์ทางการเงิน และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวต่อการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปนี้   

35ญ.1 ราคาทุนตัดจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิจาก

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวที่รับรู้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงกระแสเงินสดตาม

สญัญาได้เปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลารายงาน เมื่อสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

มีจ านวนเงินค่าเผื่อผลขาดทุนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อายุ และ  

35ญ.2 มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก โดยค่าเผื่อผลขาดทุน 

เคยวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ 

และในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนได้เปล่ียนเป็นจ านวนเงิน

เทา่กบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า  

35ฎ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของหลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ  

ที่มีต่อจ านวนเงินที่เกดิขึ้นจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปนี้แยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  

35ฎ.1 จ านวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักประกันใดๆ ที่ถือครองอยู่

หรือการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ (เช่น ข้อตกลงหักกลบ ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของ 

การหักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน) 

35ฎ.2 ค าอธิบายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับหลักประกันที่กิจการถือครองไว้เพ่ือเป็นประกันและ

การปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ รวมทั้ง 

35ฎ.2.1 ค าอธบิายของลักษณะและคุณภาพของหลักประกนัที่กจิการถือครองไว้ 

35ฎ.2.2 ค าอธิบายของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในคุณภาพของหลักประกัน

หรือการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการเสื่อมค่า หรือ

การเปล่ียนแปลงในนโยบายหลักประกันของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน และ 

35ฎ.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการไม่ได้รับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

เน่ืองจากมีหลักประกนั 
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35ฎ.3 ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกบัหลักประกนัที่กจิการถือครองไว้เพ่ือเป็นประกนัและการปรับ

เครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ (เช่น มูลค่าหลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ 

ที่ลดความเสี่ยงด้านเครดิต) ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่

รายงาน 

35ฏ กิจการต้องเปิดเผยยอดคงเหลือตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดจ าหน่ายระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานและยังอยู่ภายใต้การบังคับให้ช าระได้ 

 

 ฐำนะเปิดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดิต 

 

35ฐ กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

ด้านเครดิตของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้ประกันทางการเงิน โดยแยกตามระดบั

การจดัอันดับความเสีย่งดา้นเครดิต เพ่ือท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการและเข้าใจการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญ

ของกจิการ โดยกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินดังน้ี 

35ฐ.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

35ฐ.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินเทา่กบัผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ และที่เป็น 

35ฐ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก แต่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ ด้อยค่า 

ด้านเครดิต 

35ฐ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ ด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือเร่ิมแรก) และ 

35ฐ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าที่ค่าเผ่ือ 

ผลขาดทุนวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.15 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

35ฐ.3 เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือ

เร่ิมแรก 

35ฑ ส าหรับลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงกิจการได้ถือปฏบัิติตาม

ย่อหน้าที่ 5.5.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

ข้อมูลที่แสดงตามย่อหน้าที่ 35ฐ อาจอ้างอิงกับวิธีเมทริกซ์ประมาณการ  (provision matrix)  

(ดูย่อหน้าที่ 5.5.35 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)  

36 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี แต่ไม่ได้ถือปฏบัิติตาม 
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ข้อก าหนดของการด้อยค่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน  

36.1 จ านวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักประกันใดๆ ที่ถือครองอยู่

หรือการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ (เช่น ข้อตกลงหักกลบ ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของการ

หักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน) การเปิดเผยข้อมูลน้ีไม่ได้ก าหนดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีเป็นตัวแทนที่ดีที่สดุของฐานะเปิดสูงสดุต่อความเสี่ยงด้านเครดิต 

36.2 ค าอธิบายของหลักประกันที่กิจการถือครองไว้เพ่ือเป็นประกันและการปรับเครดิตให้ 

ดีขึ้นด้านอื่นๆ และผลกระทบทางการเงินของรายการดังกล่าว (เช่น มูลค่าหลักประกัน

และการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ ที่ลดความเสี่ยงด้านเครดิต) โดยค านึงถึงจ านวน

เงินที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สดุของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต (ตามที่เปิดเผย

ในย่อหน้าที่ 36.1 หรือแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงิน) 

36.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

36.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

37 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

      

 หลกัประกันและกำรปรับเครดิตใหดี้ข้ึนดำ้นอ่ืนๆ ทีไ่ดรั้บ 

 

38 ในกรณีที่กิจการได้รับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงาน จากการเข้าเป็นเจ้าของหลักประกันที่ถือครองเป็นประกันหรือเรียกร้อง

การปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ (เช่น การค า้ประกนั) และสนิทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการรับรู้

รายการตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปนี้  ส าหรับสนิทรัพย์ที่กจิการถือครองไว้ ณ วันที่รายงาน 

38.1 ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ และ 

38.2 นโยบายของกจิการในการจ าหน่ายหรือการใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานจากสนิทรัพย์ 

หากสนิทรัพย์เหล่าน้ันไม่สามารถจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัท ี 

 

 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

 

39 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

39.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ (รวมถึง

สัญญาค า้ประกันทางการเงินที่ออก) โดยแสดงระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือตาม

สญัญา  

39.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ โดยต้อง

รวมระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือตามสญัญา ส าหรับหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์
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เหล่าน้ัน ซ่ึงระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญามีความจ าเป็นในการท าความเข้าใจ

จังหวะเวลาของกระแสเงินสด (ดูย่อหน้าที่ ข11ข) 

39.3 ค าอธิบายถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัยใน

ย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 

 

 ความเสีย่งดา้นตลาด 

  

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 

 

40  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  เว้นแต่จะถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 41  

40.1 วิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภทที่กิจการมีอยู่  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของตัว

แปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของของกิจการ  

ที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล ณ วันน้ัน  

40.2 วิธแีละข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ 

40.3 การเป ล่ียนแปลง วิธีและ ข้อสมมติที่ ใ ช้ ในการ วิ เคราะ ห์ความอ่อนไหวจาก 

รอบระยะเวลารายงานก่อน รวมถึงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

41 หากกิจการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เช่น มูลค่าของความเสี่ยง (Value-At-Risk) ซ่ึง

สะท้อนถึงการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างตัวแปรความเสี่ยง (เช่น อัตราดอกเบ้ียและอัตรา

แลกเปล่ียน) และกิจการใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวในการบริหารความเสี่ยง 

ทางการเงิน กิจการสามารถใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวเปิดเผยแทนการวิเคราะห์ 

ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 40 นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

41.1 ค าอธิบายถึงวิธีที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และค าอธิบายถึง

พารามิเตอร์หลักและข้อสมมตหิลักส าหรับข้อมูลที่แสดง และ 

41.2 ค าอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของวิธีที่ใช้และข้อจ ากัดที่อาจท าให้ข้อมูลไม่สะท้อน 

อย่างเตม็ที่ถึงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

 

กำรเปิดเผยขอ้มลูควำมเสีย่งดำ้นตลำดอ่ืน 

     

42 ในกรณีที่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 40 หรือ 41 ไม่เป็นตัวแทนของ

ความเสี่ยงซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัยในเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น เน่ืองจากฐานะเปิดสิ้นปีไม่สะท้อน

ฐานะเปิดระหว่างปี) กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ท  าให้เช่ือได้ว่าการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวดังกล่าวไม่เป็นตัวแทน  
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การโอนสินทรพัยท์างการเงิน 
 

42ก ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 42ข ถึง 42ซ ที่เกี่ยวข้องกบัการโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน

เสริมข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้อง

น าเสนอการเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ข ถึง 42ซ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนทั้งหมด ซ่ึงไม่ได้

ตัดรายการและส าหรับความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองใดๆ ที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่รายงานของ

สินทรัพย์ที่โอน โดยไม่ค านึงว่ารายการโอนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเกิดข้ึนเม่ือใด เพ่ือวัตถุประสงค์ 

ในการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าเหล่าน้ัน กิจการโอนสินทรัพย์ 

ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน (สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน) กต่็อเมื่อกจิการ 

42ก.1 โอนสทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน หรือ 

42ก.2 ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน แต่

ยอมรับภาระผูกพันตามสญัญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่ผู้รับคนใดคนหน่ึงหรือ

หลายคนตามข้อตกลงน้ัน 

42ข กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินของกจิการ 

42ข.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ซ่ึงไม่ได้ตัดรายการทั้งจ านวน

และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง และ 

42ข.2 สามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของ

กจิการในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการ 

42ค เพ่ือวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 42จ ถึง 42ซ  

หากในการโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน กจิการยังคงไว้ซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสญัญาใดๆ ซ่ึงมี

อยู่เป็นปกติวิสัยในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือได้รับสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่

ใดๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ให้ถือว่ากิจการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูล

ในย่อหน้าที่ 42จ ถึง 42ซ รายการดังต่อไปน้ีไม่เข้าข่ายเป็นความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

42ค.1 การรับรองและการรับประกันตามปกติเกี่ยวกบัการโอนที่ฉ้อฉล และแนวคิดของความ

สมเหตุสมผล ความสุจริตใจและการตกลงอย่างเที่ยงธรรมที่ท  าให้การโอนเป็นโมฆะ 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินการตามกฎหมาย 

42ค.2 สัญญาฟอร์เวิร์ด สิทธิเลือก และสัญญาอื่นที่จะท าให้ได้สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน

กลับมาซ่ึงราคาตามสัญญา (หรือราคาใช้สิทธิ) เป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่โอน หรือ 

42ค.3 ข้อตกลงที่กิจการยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ 

ทางการเงิน แต่ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่กจิการ

ใดกิจการหน่ึงหรือหลายกิจการ และเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 3.2.5.1 ถึง 

3.2.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
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 สินทรพัยท์างการเงินทีโ่อนโดยไม่ตดัรายการทั้งจ านวน 

 

42ง กิจการอาจโอนสินทรัพย์ทางการเงินในลักษณะที่บางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่โอนไม่เข้าเง่ือนไขการตัดรายการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ข.1 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวันที่รายงานตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน 

ที่ไม่ตัดรายการทั้งจ านวนดังน้ี 

42ง.1 ลักษณะของสนิทรัพย์ที่โอน 

42ง.2 ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่กจิการเปิดรับ 

42ง.3 ค าอธิบายถึงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงข้อจ ากดัที่เกดิขึ้นจากการโอนในการใช้สนิทรัพย์ที่โอนน้ันของกจิการที่รายงาน 

42ง.4 ตารางการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง

และฐานะสุทธิ (ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้อง) เม่ือคู่สญัญาของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องมีสิทธิไล่เบ้ียเพียงแค่สนิทรัพย์ที่โอน 

42ง.5 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กิจการยังคงรับรู้

สนิทรัพย์ที่โอนทั้งหมด 

42ง.6 มูลค่าตามบัญชีรวมของสินทรัพย์เดิมก่อนการโอน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

ที่กิจการยังคงรับรู้ และมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กิจการยังคง

รับรู้สนิทรัพย์ภายใต้ขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.3.2 

และ 3.2.16 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน) 

  

 สินทรพัยท์างการเงินทีโ่อนโดยตดัรายการทั้งจ านวน 

 

42จ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  42ข.2 เมื่ อกิจการตัดรายการสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่โอนทั้งจ านวน (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.1 และ 3.2.6.3.1 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน) แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในสินทรัพย์เหล่าน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลขั้นต ่าดังต่อไปน้ีโดยแยกตามประเภทของ 

ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในแต่ละวันที่รายงาน 

42จ.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ 

ซ่ึงแสดงถึงความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการของ

กจิการ และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้แยกเป็นรายการรายบรรทดั 

42จ.2 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการของกจิการ 

42จ.3 จ านวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดถึงฐานะเปิดสูงสุดของกิจการต่อผลขาดทุนจาก 

ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการ และข้อมูลที่แสดง

ถึงวิธกีารในการก าหนดฐานะเปิดสงูสดุต่อผลขาดทุน 
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42จ.4 กระแสเงินสดออกที่ ไม่คิดลดซ่ึงจ าเป็นหรืออาจจ าเป็นต้องใช้ ซ้ือคืนสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่ได้ตัดรายการ (เช่น ราคาใช้สิทธิของข้อตกลงสิทธิเลือก) หรือจ านวนอื่น

ซ่ึงจะช าระให้ผู้รับโอนสนิทรัพย์ที่โอน หากกระแสเงินสดออกมีความผันแปร จ านวนเงิน

ที่เปิดเผยต้องข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขที่ปรากฏในแต่ละวันที่รายงาน 

42จ.5 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของกระแสเงินสดออกที่ไม่คิดลดซ่ึงจ าเป็น หรือ

อาจจ าเป็นต้องใช้ซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการหรือจ านวนอื่นซ่ึงจะช าระ

ให้ผู้รับโอนสนิทรัพย์ที่โอน กจิการต้องแสดงระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือตามสัญญา

ของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกจิการ 

42จ.6 ข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงอธิบายและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 42จ.1 ถึง 42จ.5 

42ฉ หากกิจการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองมากกว่าหน่ึงประเภทในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ 

ตัดรายการ กิจการอาจรวมข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42จ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์น้ันและ

รายงานสนิทรัพย์น้ันภายใต้ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองเพียงประเภทเดียว 

42ช นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองแต่ละประเภทดังน้ี 

42ช.1 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ณ วันที่โอนสนิทรัพย์ 

42ช.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้จากความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ ไ ด้ตั ดร ายการของกิจการทั้ ง ในรอบระยะเวลารายงานและ มูล ค่ าสะสม  

(เช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ)์ 

42ช.3 หากจ านวนเงินรวมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับจากการโอน (ซ่ึงเข้าเ ง่ือนไขของ 

การตัดรายการ) ในรอบระยะเวลารายงาน ไม่กระจายอย่างสม ่าเสมอตลอดรอบ 

ระยะเวลารายงาน (เช่น หากจ านวนเงินรวมเกือบทั้งหมดของการโอนเกิดขึ้ น ณ  

วันใกล้ๆ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน)  

42ช.3.1 เวลาที่เกิดการโอนที่มีจ านวนเงินสูงที่สุดเกิดข้ึนภายในรอบระยะเวลา

รายงาน (เช่น 5 วันสดุท้ายก่อนวันสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน) 

42ช.3.2 จ านวนเงินที่รับรู้ (เช่น ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้อง) จากการโอน 

ที่เกดิข้ึนในช่วงเวลาน้ันของรอบระยะเวลารายงาน และ  

42ช.3.3 จ านวนเงินรวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการโอนที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ัน

ของรอบระยะเวลารายงาน 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานที่มีการน าเสนองบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

 

 ขอ้มูลเพิม่เติม 

 

42ซ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมที่กิจการพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 42ข 
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การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบติั

เป็นครั้งแรก  
 

42ฌ ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน มาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  โดยแยกตามประเภท

ของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก 

42ฌ.1 ประเภทการวัดมูลค่าเดิมและมูลค่าตามบัญชีเดิมตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 

ตราสารทุน  

42ฌ.2 ประเภทการวัดมูลค่าใหม่และมูลค่าตามบัญชีใหม่ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   

42ฌ.3 จ านวนเงินของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน  

ที่เคยก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน แต่เลิกก าหนดให้ 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยแยกระหว่างจ านวนเงินที่ต้อง 

จัดประเภทรายการใหม่ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

และจ านวนเงินที่กจิการเลือกจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก  

42ญ ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้ 

งบการเงินเข้าใจเกี่ยวกบั 

42ญ.1 วิธทีี่กจิการได้ถือปฏบัิติตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่  9 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการ 

จัดประเภทเน่ืองจากการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

42ญ.2 เหตุผลในการก าหนดหรือการยุติการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสิน 

ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ถือปฏิบัติ 

เป็นคร้ังแรก 

42ฎ ในรอบระยะเวลารายงานที่กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและ 

การวัดมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นคร้ังแรก กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนด 

ในย่อหน้าที่ 42ฏ ถึง 42ฒ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตามที่ได้ก าหนด 

ในย่อหน้าที่ 7.2.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   

42ฏ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฎ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงการจัดประเภท

รายการของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เป็นคร้ังแรก โดยแยกแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้  

42ฏ.1 การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีตามประเภทของการวัดมูลค่า ตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุน 
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ในตราสารหน้ีและตราสารทุน (ส่วนที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) และ  

42ฏ.2 การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าซ่ึงเกี่ยวข้อง

กบัการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้านี้ ไม่จ าเป็นต้องถือปฏบัิติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่

กิจการได้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก ตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าส าหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   

42ฐ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฎ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่เป็นการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย และ

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่จากมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

เป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น อันเป็นผลมาจากการปฏบัิติ

ในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

42ฐ.1 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน และ 

42ฐ.2 ผลก าไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมที่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสิน 

ทางการเงินไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่ 

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าน้ีไม่จ าเป็นต้องถือปฏบัิติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่

กิจการได้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก ตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าส าหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

42ฑ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  42ฎ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี  ส าหรับสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่จากมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

42ฑ.1 อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่ก  าหนดในวันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก และ 

42ฑ.2 ดอกเบี้ ยรับหรือดอกเบี้ ยจ่ายที่รับรู้ 

 หากกจิการใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินเป็นมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้นใหม่ ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก (ดูย่อหน้าที่ 7.2.11 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9) การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าน้ีต้องถือปฏิบัติในทุกรอบระยะเวลา

รายงานจนกว่าจะตัดรายการ มิเช่นน้ันการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าน้ีไม่จ าเป็นต้องถือปฏบัิติ

หลังจากรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่กิจการได้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก ตามข้อก าหนดการ 

จัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงิน ฉบับที่ 9    
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42ฒ การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฎ ถึง 42ฑ และในย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐาน

 การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องช่วยให้สามารถกระทบยอด ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก

 ระหว่าง 

42ฒ.1 ประเภทของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ 

42ฒ.2 ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  

42ณ ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกตามหมวดที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้สามารถกระทบยอดคงเหลือ  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของค่าเผ่ือหน้ีสงสัญจะสูญตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู ค่าเผ่ือการด้อยค่าตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และ

ประมาณการหน้ีสินตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน กบัยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลา

รายงานของค่าเผื่อผลขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ส าหรับ

สินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามประเภทการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และต้องแยกแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประเภท

การวัดมูลค่าที่มีต่อค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันนั้น 

42ด ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยจ านวนเงินของรายการ 

รายบรรทัดที่จะรายงานตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (รวมถึง

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินและ 

การด้อยค่าตามหัวข้อที่ 5.4 และ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) ของ 

42ด.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ส าหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนๆ  

42ด.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุน 

ในตราสารหน้ีและตราสารทุน ส าหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน 

42ต ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 7.2.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน หาก ณ วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก 

กิจการไม่สามารถท าไ ด้ ในทางปฏิบัติ  (ตามที่ ระ บุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8  

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) ในการประเมิน

องค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาที่ปรับเปล่ียน ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข4.1.9ข ถึง ข

4.1.9ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ 

ที่มีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน กิจการต้องประเมินลักษณะ

กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่  
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ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องกับการปรับเปล่ียนขององค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาในย่อหน้าที่ ข4.1.9ข ถึง  

ข4.1.9ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชี  

ณ วันที่รายงานของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาประเมินตาม

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน 

โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปล่ียนขององค์ประกอบของมูลค่าเงินตาม

เวลาในย่อหน้าที่ ข4.1.9ข ถึง ข4.1.9ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 จนกว่า

กจิการจะตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้น 

42ถ ตามที่ ก  าหนดในย่อหน้าที่  7.2.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน ฉบับที่  9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หาก ณ วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาถือ

ปฏบัิติเป็นคร้ังแรก กจิการไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  

เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การเป ล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด)  

ในการประเมินว่า มูลค่ายุติธรรมของเง่ือนไขการช าระก่อนก าหนดไม่มีนัยส าคัญหรือไม่  

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  ข4.1.12.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  

ตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กจิการต้องประเมินลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันตามข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงข้อยกเว้นส าหรับเง่ือนไขการช าระก่อนก าหนดในย่อหน้าที่ ข4.1.12 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน  

ของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาได้ประเมินตามข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่มีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน น้ัน โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงข้อยกเว้นส าหรับเง่ือนไขการช าระก่อนก าหนดในย่อหน้าที่ข4.1.12 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 จนกว่ากจิการจะตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้น 

42ท หากกิจการเลือกใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป (แทนวิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง) การค านวณ

อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงส าหรับสัญญาที่เกิดข้ึนก่อนวันแรกที่มีการถือปฏิบัติโดยค านวณจาก

กระแสเงินสดนับต้ังแต่วันแรกที่มีการถือปฏิบัติ และการเลือกใช้นโยบายการบัญชีป้องกัน 

ความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ต่อไป ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ให้กิจการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว 

นอกจากน้ี หากกิจการเลือกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเป็น

ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 มาใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับ (1) จ านวน

ผลขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ และ (2) จ านวนผลขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน 
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วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

43 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 เ ป็นต้นไป ทั้ ง น้ีอนุญาตให้ 

ถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่าน้ัน หากกิจการเลือกถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว  
 

หากกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กับ 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กจิการ

ต้องถือปฏบัิติพร้อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง การช าระหน้ีสิน 

ทางการเงินด้วยตราสารทุน 
 

44 ส าหรับงบการเงินที่กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

กิจการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

31 ถึง 42 ซ่ึงเกี่ยวกบัลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกดิข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงิน  

44ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

44จ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

44ฉ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

44ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ซ-44ญ (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

44ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฏ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฐ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฑ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

44ฒ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ณ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ด (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ต (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ถ-44บ (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

44ป (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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44ผ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

44ฝ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44พ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฟ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ภ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 

29 และ ข11ง กจิการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

44ย (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ร  การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ท าให้เกิดการเพ่ิมย่อหน้าที่ 24ซ และ 44ล กิจการ

ต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

44ล  ในรอบระยะเวลารายงานที่กิจการถือปฏิบัติตามการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอา้งอิงเป็นคร้ังแรก  

ที่กิจการไม่ต้องแสดงข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่  
 

45 มาตรฐานการรายงานทางการ เ งินฉบับ น้ี ใ ช้แทนมาตรฐานการ บัญ ชี  ฉ บับที่  103  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน และ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน   
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
  

ความเสีย่งดา้นเครดิต ความเสี่ยงที่คู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินฝ่ายหน่ึงจะท าให้เกิดผลขาดทุน

ทางการเงินต่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงโดยการที่ไม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพัน  

  

ระดบัการจัดอนัดบั

ความเสีย่งดา้นเครดิต 

การจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเสี่ยงจาก 

การผิดสญัญาที่เกดิข้ึนกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

  

ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน ความเสี่ ยงที่ มูลค่า ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

  

ความเสีย่งดา้นอตัรา

ดอกเบี้ ย 

ความเสี่ ยงที่ มูลค่า ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินจะมีความผันผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ตลาด 

  

ความเสี่ยงดา้นสภาพ

คล่อง 

ความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยากล าบากในการช าระคืนภาระผูกพัน 

ที่ เกี่ยวข้องกับหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงต้องช าระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ทางการเงินอื่น 

  

เงินกูย้ืม เงินกู้ยืมเป็นหน้ีสินทางการเงิน ที่นอกเหนือจากเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้นซ่ึงมี

ระยะเวลาการจ่ายช าระตามปกติ 
  

ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสี่ ยงที่ มูลค่า ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยง 

ดา้นสกุลเงิน ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ ย และความเสีย่งดา้นราคาอื่น 

  

ความเสีย่งดา้นราคาอื่น  ความเสี่ ยงที่ มูลค่า ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

(นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ ยหรือ

ความเสี่ยงดา้นสกุลเงิน) การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย

เฉพาะกับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท หรือกับผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงิน
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น้ัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กนัซ่ึงมีการซ้ือขายอยู่ในตลาด 
 

ค านิยามของค าศัพท์ต่อไปน้ี ถูกก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32  

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัด

มูลค่ายุติธรรม และถูกน ามาถือปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี โดยมีความหมายตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

 ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

 สนิทรัพย์ตามสญัญา 

 สนิทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต 

 การตัดรายการ 

 อนุพันธ ์

 เงินปันผล 

 วิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง 

 ตราสารทุน  

 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน 

 มูลค่ายุติธรรม 

 สนิทรัพย์ทางการเงิน 

 สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 หน้ีสนิทางการเงิน 

 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 รายการที่คาดการณ์ไว้ 

 มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง  

 ถือไว้เพ่ือค้า 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 

 การค้างช าระ 

 สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือเร่ิมแรก 

 วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

 การซ้ือหรือการขายตามวิธปีกติ 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ประเภทของเครื่องมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล (ย่อหนา้ที ่6) 
 

ข1 ย่อหน้าที่ 6 ก าหนดให้กิจการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับ

ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย และค านึงถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย ประเภท

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6 ถูกก าหนดขึ้นโดยกิจการ ดังน้ันจึงแตกต่างจาก

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (ซ่ึงก าหนดวิธีการวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและวิธีการรับรู้ 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) 

ข2 ในการก าหนดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน กจิการต้องด าเนินการต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

ข2.1 แยกเคร่ืองมือที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายออกจากเคร่ืองมือที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 

ข2.2 แยกเคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินอกีประเภทหน่ึง 

ข3 ภายใต้สถานการณ์หน่ึงๆ กจิการจะเป็นผู้ตัดสนิใจถึงความละเอยีดของข้อมูลที่ให้ เพ่ือให้เป็นไป

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และการให้ความส าคัญในข้อก าหนด 

แต่ละเร่ือง รวมทั้งวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดในการน าเสนอภาพรวมของข้อมูลน้ัน เพ่ีอไม่ให้ 

มีการรวมข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกันไว้ด้วยกัน ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่าง 

งบการเงินที่อาจน าเสนอข้อมูลละเอียดเกินความจ าเป็นซ่ึงไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินกับ 

งบการเงินที่อาจน าเสนอข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะสรุปรวมข้อมูลมากเกินไป เช่น กิจการต้องไม่ 

ท าให้ข้อมูลส าคัญมีความคลุมเครือ โดยการน าข้อมูลดังกล่าวไปรวมไว้กับ ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มี

นัยส าคัญ ในท านองเดียวกันกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สรุปภาพรวมมากเกินไป ที่จะปิดบัง

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างรายการแต่ละรายการหรือระหว่างความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข4  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

   

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น - นโยบายการบญัชี (ย่อหนา้ที ่21) 

 

ข5 ย่อหน้าที่ 21 ก าหนดให้เปิดเผยเกณฑ์ในการวัดมูลค่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง (หรือหลายเกณฑ์)   

ที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน และนโยบายการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจในงบการเงิน 

ข้อมูลที่ควรเปิดเผยส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้  

ข5.1 ส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน ให้เปิดเผย 
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ข5.1.1 ลักษณะของหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงกิจการก าหนดให้ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ข5.1.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวในการรับรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรก และ 

ข5.1.3 วิธีที่กิจการได้ปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.2.2 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

ข5.1ก ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน ให้เปิดเผย 

ข5.1ก.1 ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงกิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และ 

ข5.1ก.2 วิธีที่กิจการได้ปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.5 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

ข5.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

ข5.3 ในการซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ กิจการรับรู้หรือตัดรายการ 

ในวันซ้ือขาย (trade date) หรือวันช าระ (settlement date) (ดูย่อหน้าที่ 3.1.2 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) 

ข5.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

ข5.5 วิธีการก าหนดผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท  

(ดูย่อหน้าที่ 20.1) เช่น ผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดจากรายการที่แสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ได้รวมดอกเบ้ียรับหรือรายได้เงินปันผลด้วย

หรือไม่ 

ข5.6 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

ข5.7 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

ก าหนดให้กิจการเปิดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการบัญชีที่ส าคัญหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินอื่นเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงแตกต่างไปจากประมาณการที่เกี่ยวข้อง 

ที่ผู้บริหารจัดท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติและ 

มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน   

 

ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่31 ถงึ 42) 
 

ข6 การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  31 ถึง 42 ต้องเปิดเผยในงบการเงินหรือ 

มีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ

หรือรายงานความเสี่ยงซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับ 

งบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการอ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ 
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การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณ (ย่อหนา้ที ่34) 

  

ข7 ย่อหน้าที่ 34.1 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของ

กจิการ โดยจัดท าขึ้นจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในแก่ผู้บริหารส าคัญของกจิการ หากกจิการใช้

วิธีในการบริหารฐานะเปิดต่อความเสี่ยงหลายวิธี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง

หรือหลายวิธร่ีวมกนัซ่ึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจและข้อมูลที่น่าเช่ือถือที่สดุ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอ้ผิดพลาด ได้อธบิายความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

ข8 ย่อหน้าที่ 34.3 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการกระจุกตัวของความเสี่ยง การกระจุกตัวของ

ความเสี่ยงเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันและได้รับผลกระทบที่

คล้ายคลึงกันจากการเปล่ียนแปลงในสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์อื่นๆ การระบุถึงการ

กระจุกตัวของความเสี่ยงต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจ โดยพิจารณาจากสถานการณ์

ต่างๆ ของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงต้องรวมถึงรายการ

ต่อไปนี้  

ข8.1 ค าอธบิายเกี่ยวกบัวิธกีารที่ฝ่ายบริหารใช้ก าหนดการกระจุกตัวของความเสี่ยง 

ข8.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะร่วมซ่ึงเป็นตัวก าหนดการกระจุกตัวแต่ละประเภท (เช่น 

คู่สญัญา เขตทางภมูิศาสตร์ สกุลเงิน หรือตลาด) และ 

ข8.3 จ านวนเงินของฐานะเปิดต่อความเสี่ยง ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่มี

ลักษณะดังกล่าวร่วมกนั 

  

 แนวปฏิบติัการบริหารความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่35ฉ ถึง 35ช) 

 

ข8ก ย่อหน้าที่ 35ฉ.2 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีให้ค านิยามของการผิดสัญญาส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกันของกิจการ และเหตุผลในการเลือกใช้ค านิยามเหล่าน้ัน  

การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุที่ควรรับรู้ซ่ึงขึ้นอยู่กบัความเสี่ยง

ของการผิดสัญญาที่ เกิดข้ึนตั้ งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเ ร่ิมแรกที่ เ พ่ิมข้ึนตามที่ก  าหนด 

ในย่อหน้าที่ 5.5.9 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

หรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับค านิยามของการผิดสัญญาของกิจการจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจวิธี 

ที่กิจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไร ซ่ึงอาจรวมถึง 

ข8ก.1 ปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณที่ใช้พิจารณาค านิยามของการผิดสญัญา 

ข8ก.2 การใช้ค านิยามที่แตกต่างกนักบัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนั และ 

ข8ก.3 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการแก้ไขปัญหา (กล่าวคือ จ านวนของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่จะกลับสู่สถานะปกติ) หลังจากการผิดสญัญาส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน  

ข8ข เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินนโยบายการปรับโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของ

นโยบายของกิจการ ย่อหน้าที่ 35ฉ.6.2 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการติดตามอย่างไร
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ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยในอดีตตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่   

35ฉ.6.1 มีการวัดมูลค่าในภายหลังให้มีจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

ข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่เพ่ิมข้ึนในภายหลัง ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่เปล่ียนแปลงไปตาม

เง่ือนไขในย่อหน้าที่ 35ฉ.6.1 ที่กลับไปวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินเท่ากับ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุ (กล่าวคือ อตัราการเสื่อมค่า) 

ข8ค ย่อหน้าที่ 35ช.1 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์พ้ืนฐานของปัจจัยน าเข้าและข้อสมมติ

และเทคนิคการประมาณการที่ใช้ที่ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการด้อยค่าในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ข้อสมมติและปัจจัยน าเข้าของ

กิจการที่ใช้วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหรือพิจารณาระดับการเพ่ิมขึ้ นของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก อาจรวมถึงข้อมูลที่ภายในในอดีตหรือ

รายงานการจัดอันดับและข้อสมมติเกี่ยวกับอายุที่คาดการณ์ของเคร่ืองมือทางการเงินและจังหวะ

เวลาในการจ าหน่ายหลักประกนั  

 

  

 การเปลีย่นแปลงในค่าเผือ่ผลขาดทุน (ย่อหนา้ที ่35ซ) 

 

ข8ง กิจการต้องอธิบายเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 35ซ นอกจากน้ี กิจการต้องกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

ยอดคงเหลือต้นงวดไปยังยอดคงเหลือปลายงวด ซ่ึงอาจจ าเป็นต้องอธิบายการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวด้วย ค าอธิบายน้ันอาจรวมถึงการวิเคราะห์เหตุผลของการเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน รวมถึง 

ข8ง.1 องค์ประกอบของกลุ่ม 

ข8ง.2 ปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินที่ซ้ือหรือได้มา และ 

ข8ง.3 ความรุนแรงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน 

ข8จ ส าหรับภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้ประกันทางการเงิน ค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้เป็น

ประมาณการหน้ีสิน กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุน

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินแยกจากภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้ประกันทางการเงิน

เหล่าน้ัน อย่างไรกต็าม หากเคร่ืองมือทางการเงินรวมทั้งเงินให้สินเช่ือ (กล่าวคือ สินทรัพย์ 

ทางการเงิน) และภาระผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (กล่าวคือ ภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ) และกจิการ

ไม่สามารถระบุแยกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนขององค์ประกอบของภาระผูกพัน

วงเงินสินเช่ือจากองค์ประกอบของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ัน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้ นของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือควรรับรู้พร้อมกับค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับสินทรัพย์ 

ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน ควรรับรู้เป็นประมาณการหน้ีสนิ 
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 หลกัประกนั (ย่อหนา้ที ่35ฎ) 

 

ข8ฉ ย่อหน้าที่  35ฎ ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของ

หลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ ที่มีต่อจ านวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกันและ 

การปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ และไม่ต้องแสดงมูลค่าที่แท้จริงของหลักประกันซ่ึงรวมอยู่ใน 

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (กล่าวคือ ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนเม่ือ 

ผิดสญัญา) 

ข8ช ค าอธิบายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับหลักประกันและผลกระทบของหลักประกันที่มีต่อจ านวนเงิน 

ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้  

ข8ช.1 ประเภทหลักของหลักประกันที่ถือครองไว้และการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ 

(ตัวอย่างเช่น การค ้าประกันในภายหลัง อนุพันธ์ด้านเครดิต และข้อตกลงหักกลบ 

ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของการหักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน) 

ข8ช.2 ปริมาณของหลักประกันที่ถือครองไว้และการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ และ

ความส าคัญของหลักประกนัในแง่ของค่าเผื่อผลขาดทุน 

ข8ช.3 นโยบายและกระบวนการในการประเมินมูลค่าและการบริหารหลักประกัน  

และการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ  

ข8ช.4 ประเภทหลักของคู่สัญญาที่มีต่อหลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ  

และมีต่อความน่าเช่ือถือทางเครดิตของคู่สญัญาเหล่านั้น และ 

ข8ช.5 ข้อมูลเกี่ ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ ยงภายในขอบเขตของหลักประกัน 

และการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ 

   

 ฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่35ฐ ถึง 35ฑ) 

 

ข8ซ ย่อหน้าที่  35ฐ ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและ 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญของกิจการ ณ วันที่รายงาน การกระจุกตัว

ของความเสี่ยงด้านเครดิตจะเกิดเมื่อคู่สัญญาจ านวนมากตั้งอยู่ในเขตทางภมูิศาสตร์ที่คล้ายคลึง

กันหรือมีความเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันและมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน 

ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ความสามารถในการบรรลุภาระผูกพันตามสัญญาของคู่สัญญาถูกกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือเง่ือนไขอื่นที่คล้ายคลึงกัน กิจการควรให้ข้อมูลเพ่ือให้

ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจว่ากลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอาจส่งผล

กระทบต่อกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในสัดส่วนที่มากหรือไม่ เช่น การกระจุกตัวต่อ 

ความเสี่ยงใดความเสี่ยงหน่ึงเป็นพิเศษ ตัวอย่างน้ีรวมถึง การกระจุกตัวของกลุ่มสนิเช่ือต่อมูลค่า

หลักประกัน การกระจุกตัวตามลักษณะภูมิศาสตร์ การกระจุกตัวตามอุตสาหกรรม หรือ 

การกระจุกตัวตามประเภทผู้ออกตราสาร 
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ข8ฌ จ านวนของระดับการจัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

35ฐ ต้องสอดคล้องกับจ านวนที่กิจการรายงานต่อผู้บริหารส าคัญส าหรับวัตถุประสงค์ 

ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการต้องให้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานะของสินทรัพย์ 

ทางการเงินค้างช าระ หากข้อมูลเกี่ยวกับการค้างช าระเป็นข้อมูลของผู้กู้เฉพาะรายเท่าน้ันและ

กิจการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

ตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.11 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

ข8ญ เมื่อกิจการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนแบบเป็นกลุ่ม กิจการอาจไม่สามารถ 

ปันส่วนมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้ประกันทางการเงินแต่ละรายการไปยังระดับการ 

จัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุ ในกรณี

ดังกล่าวกิจการควรถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 35ฐ ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ันที่สามารถปันส่วนตามระดับการจัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิตได้โดยตรงและเปิดเผย

แยกต่างหากถึงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุแบบเป็นกลุ่ม 

 

 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่36.1) 

 

ข9 ย่อหน้าที่ 35ฎ.1 และ 36.1 ก าหนดให้เปิดเผยจ านวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิด

สูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินให้เปิดเผยมูลค่า 

ตามบัญชีขั้นต้น ซ่ึงเป็นมูลค่าสทุธจิากรายการต่อไปนี้  

ข9.1 จ านวนที่หักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน และ 

ข9.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

ข10 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของกิจกรรมซ่ึงท าให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิต และฐานะเปิดสูงสุดต่อ 

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่จ ากดัเพียงกรณีต่อไปนี้  

ข10.1 การให้สินเช่ือแก่ลูกค้า และการฝากเงินกับกิจการอื่น ในกรณีน้ีฐานะเปิดสูงสุดต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ข10.2 การท าสัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบ้ียและอนุพันธ์ด้านเครดิต หากสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน 

จะเทา่กบัมูลค่าตามบัญชี 
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ข10.3 การให้ค า้ประกันทางการเงิน ในกรณีน้ีฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ

มูลค่าสูงสุดที่กิจการอาจต้องจ่ายหากการค า้ประกันดังกล่าวมีผลให้กิจการต้องช าระ  

ซ่ึงอาจจะมีมูลค่าสงูกว่ามูลค่าที่กจิการรับรู้เป็นหน้ีสนิอย่างมีนัยส าคัญ)  

ข10.4 การมีภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสัญญาหรือ

สามารถยกเลิกได้เฉพาะกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ  

หากผู้ออกสัญญาดังกล่าวไม่สามารถช าระยอดสุทธิตามภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือเป็น

เงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ 

มูลค่าเตม็ตามภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนว่าวงเงินสินเช่ือ 

ที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกน ามาใช้ในอนาคตหรือไม่ ดังน้ัน มูลค่าที่เปิดเผยดังกล่าวอาจสูง

กว่ามูลค่าที่ได้รับรู้เป็นหน้ีสนิอย่างมีนัยส าคัญ 

  

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณของความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (ย่อหนา้ที่ 34.1 39.1 และ 

39.2) 

 

ข10ก ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 34.1 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิด 

ต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในให้แก่

ผู้บริหารส าคัญของกิจการ กิจการต้องอธิบายวิธีในการก าหนดข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่กระแส 

เงินสดออก (หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น) ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้  

ข10ก.1 เหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่เกดิข้ึนก่อนที่ระบุไว้ในข้อมูล หรือ 

ข10ข.2 เกิดผลต่างอย่างมีนัยส าคัญจากที่ระบุไว้ในข้อมูล (เช่น อนุพันธ์ที่รวมอยู่ในข้อมูลของ

การช าระแบบยอดสทุธ ิในขณะที่คู่สญัญามีสทิธจิะเลือกช าระทั้งจ านวน) 

กิจการต้องแสดงข้อเทจ็จริงและให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินของกิจการสามารถ

ประเมินระดับของความเสี่ยงได้ เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ระยะเวลา 

ครบก าหนดตามสญัญาตามย่อหน้าที่ 39.1 หรือ 39.2 

ข11  ในการจัดท าการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดตามย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 กิจการใช้ 

ดุลยพินิจในการก าหนดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ที่เหมาะสม เช่น กิจการอาจก าหนดให้ช่วงเวลา

ต่อไปน้ีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ข11.1 ไม่เกนิ 1 เดือน 

ข11.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน 

ข11.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 1 ปี และ 

ข11.4 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

ข11ก ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 กิจการต้องไม่แยกอนุพันธ์แฝงออกจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินแบบผสม (แบบรวม) ส าหรับเคร่ืองมือดังกล่าวกิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ในย่อหน้าที่ 39.1 
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ข11ข ย่อหน้าที่ 39.2 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดเชิงปริมาณ 

ส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์โดยให้แสดงระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือตามสัญญา 

หากมีความจ าเป็นในการท าความเข้าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด เช่นกรณีดังต่อไปนี้  

ข11ข.1 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียที่มีระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือ 5 ปี ในการป้องกนั

ความเสี่ยงในกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตรา

ผันแปร 

ข11ข.2 ภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือทั้งหมด 

ข11ค ย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนด

ส าหรับหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงต้องแสดงระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาส าหรับหน้ีสิน

ทางการเงินบางประเภท โดยเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

ข11ค.1 หากคู่สัญญามีทางเลือกว่าจะช าระเงินเมื่อใด หน้ีสินทางการเงินจะถูกปันส่วนไปยัง

ช่วงเวลาที่ เร็วที่สุดที่กิจการอาจถูกเรียกให้ช าระ ตัวอย่างเช่น หน้ีสินทางการเงิน 

ซ่ึงกิจการอาจถูกเรียกให้ช าระเมื่อทวงถาม (เช่น เงินฝากกระแสรายวัน) ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่กจิการอาจถูกเรียกให้ช าระ 

ข11ค.2 หากกิจการตกลงที่จะช าระเงินเป็นรายงวด เงินรายงวดจะถูกปันส่วนไปยังช่วงเวลา 

ที่เร็วที่สุดที่กิจการอาจถูกเรียกให้ช าระ เช่น ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือที่ ยังไม่ได้ 

เบิกใช้ ซ่ึงจะถือเป็นช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่เงินน้ันสามารถถูกเบิกใช้ได้ 

ข11ค.3 ส าหรับสัญญาค า้ประกนัทางการเงิน มูลค่าสูงสุดของการค า้ประกันจะถูกปันส่วนไปยัง

ช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่สามารถเรียกให้ช าระได้ 

ข11ง จ านวนเงินตามสัญญาที่ต้องเปิดเผยในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 ต้องเป็นกระแสเงินสดตามสญัญาที่ไม่คิดลด เช่น 

ข11ง.1  หน้ีสนิตามสญัญาเช่าขั้นต้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน) 

ข11ง.2  ราคาขั้นต้นซ่ึงระบุในข้อตกลงฟอร์เวิร์ดที่จะซ้ือสนิทรัพย์ทางการเงินด้วยเงินสด 

ข11ง.3  มูลค่าสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ที่จ่ายด้วยอัตราดอกเบ้ียลอยตัว หรือ

รับด้วยอตัราดอกเบ้ียคงที่ ซ่ึงจ่ายช าระด้วยกระแสเงินสดสทุธิ 

ข11ง.4  จ านวนเงินตามสัญญาที่จะต้องถูกแลกเปล่ียนตามเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ 

(เช่น สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน) ซ่ึงจะต้องจ่ายช าระด้วยกระแสเงินสดขั้นต้น 

ทั้งจ านวน และ 

ข11ง.5  มูลค่าขั้นต้นของภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ 

กระแสเงินสดที่ไม่คิดลดแตกต่างจากมูลค่าที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมูลค่า 

ที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินค านวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด กรณีที่มูลค่าที่ต้องช าระ 

ไม่คงที่ มูลค่าที่ต้องเปิดเผยจะถูกก าหนดโดยอ้างอิงจากเง่ือนไขที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน เช่น ในกรณีที่มูลค่าที่ต้องช าระผันแปรตามการเปล่ียนแปลงของดัชนีตัวใดตัวหน่ึง 

กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าดังกล่าวโดยอ้างอิงจากระดับของดัชนีน้ัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน 
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ข11จ ย่อหน้าที่ 39.3 ก าหนดให้กิจการอธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซ่ึงมีอยู่ 

เป็นปกติวิสัยของรายการซ่ึงเปิดเผยอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่พร้อมขายหรือคาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้าที่เพียงพอกับกระแสเงินสดออกของ 

หน้ีสินทางการเงิน) หากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินลักษณะ

และระดับของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ข11ฉ ปัจจัยอื่นๆ ที่กิจการอาจใช้ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 39.3 

ซ่ึงไม่จ ากดัเพียงกรณีต่อไปน้ีที่กจิการ 

ข11ฉ.1 มีวงเงินกู้ยืมซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ (committed borrowing facilities) หรือวงเงิน

กู้ยืมส ารอง (เช่น stand-by credit facilities) ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้เพ่ือสนองต่อ 

ความต้องการสภาพคล่อง 

ข11ฉ.2 มีเงินฝากที่ธนาคารกลาง ส าหรับเมื่อต้องการสภาพคล่อง 

ข11ฉ.3 มีแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย 

ข11ฉ.4 มีการกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ มีนัยส าคัญในสินทรัพย์หรือ 

แหล่งเงินทุนอย่างใดอย่างหน่ึง 

ข11ฉ.5 มีกระบวนการการควบคุมภายในและแผนฉุกเฉินส าหรับการบริหารความเสี่ยง 

ด้านสภาพคล่อง 

ข11ฉ.6 มีเคร่ืองมือที่มีเง่ือนไขการเร่งระยะเวลาการจ่ายช าระคืน (เช่น การถูกลดอันดับ 

ความน่าเช่ือถือของกจิการ) 

ข11ฉ.7 มีเคร่ืองมือที่อาจก าหนดให้กิจการต้องวางหลักประกัน (เช่น การเรียกส่วนต่างราคา

ส าหรับอนุพันธ)์ 

ข11ฉ.8 มีเคร่ืองมือที่อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกที่จะช าระหน้ีสินทางการเงินโดยการส่งมอบ

เงินสด (หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือส่งมอบหุ้นสามัญของตนเอง หรือ 

ข11ฉ.9 มีเคร่ืองมือที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบ  

ข12 ถึง ข16 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

 ความเสีย่งดา้นตลาด – การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (ย่อหนา้ที ่40 และ 41) 

 

ข17 ย่อหน้าที่ 40.1 ก าหนดให้วิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภท 

ที่กิจการเมีอยู่ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข3 กิจการเป็นผู้ตัดสินใจวิธีจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมด 

เพ่ือน าเสนอในภาพรวม โดยไม่รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญไว้ด้วยกนั เช่น  

ข17.1 กิจการที่ซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงิน อาจเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือไว้ 

เพ่ือค้าแยกจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า 
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ข17.2 กิจการต้องไม่รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดในภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงกับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดประเภทเดียวกนัแต่เกดิจากภาวะเงินเฟ้อระดับต ่า 

หากกิจการมีอยู่ของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดเพียงประเภทเดียวที่ เกิดภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิเดียวกนั กจิการต้องไม่แสดงข้อมูลดังกล่าวแยกต่างหาก 

ข18 ย่อหน้าที่ 40.1 ก าหนดให้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้องแสดงผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือ

ขาดทุนและส่วนของเจ้าของที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงมี 

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล (เช่น อัตราดอกเบ้ียตลาด อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

ราคาตราสารทุน หรือราคาสนิค้าโภคภัณฑ)์ เพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปนี้  

ข18.1 กิจการไม่ถูกก าหนดให้พิจารณาว่าก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดจะเปล่ียนแปลงไป

อย่างไร หากตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างไปจากเดิม แต่กิจการต้องเปิดเผย

ผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ตามสมมติฐานที่ ว่า การเปล่ียนแปลงของตัวแปรความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง ซ่ึงมี 

ความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลได้เกิดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และ  

การเปล่ียนแปลงน้ันได้ส่งผลต่อฐานะความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่รายงานน้ัน เช่น 

หากกิจการมีหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการต้องเปิดเผย

ผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย) ส าหรับรอบปีปัจจุบัน

หากอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปด้วยมูลค่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

ข18.2 กิจการไม่ถูกก าหนดให้เปิดเผยผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ

ส าหรับการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ัง ซ่ึงเกดิขึ้นภายในขอบเขตของการเปล่ียนแปลงของตัว

แปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลถือว่าเพียงพอแล้ว 

ข19 ในการพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องซ่ึงมีความเป็นไปได้ 

อย่างสมเหตุสมผลมีความหมายอย่างไร กจิการควรพิจารณาประเดน็ต่อไปนี้  

ข19.1 สภาวะทางเศรษฐกจิซ่ึงกจิการด าเนินงานอยู่ การเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล

ไม่ควรรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดข้ึนหรือกรณีที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดข้ึนหรือ 

การทดสอบในภาวะวิกฤต นอกจากน้ีหากอัตราการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยง

ที่อ้างอิงมีค่าคงที่ กิจการไม่จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนระดับการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผลของตัวแปรความเสี่ยงที่กจิการเลือกไว้ เช่น สมมติอตัราดอกเบี้ ยอยู่

ที่ร้อยละ 5 และกิจการก าหนดว่า ความผันผวนในอัตราดอกเบ้ียที่ ± ร้อยละ 00.5 

(50 basis points) มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล กจิการต้องเปิดเผยผลกระทบ

ที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ หากอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนไปเป็นร้อยละ 4.5 

หรือร้อยละ 5.5 และสมมติว่าในงวดบัญชีถัดไป อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 

โดยที่กจิการยังคงเช่ือว่าอัตราดอกเบ้ียจะผันผวนในระดับที่ ± ร้อยละ 00.5 (50 basis 

points) (กล่าวคือ อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับคงที่) กิจการจะ

เปิดเผยผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ หากอัตราดอกเบ้ีย
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เปล่ียนไปเป็นร้อยละ 5 หรือร้อยละ 6 กิจการไม่จ าเป็นต้องทบทวนความสมเหต ุ

สมผลของความผันผวนในอัตราดอกเบ้ียที่ระดับ ± ร้อยละ 00.5 (50 basis points) 

เว้นแต่จะมีหลักฐานแสดงว่าอัตราดอกเบ้ียจะมีการเปล่ียนแปลงไปหรือผันผวนอย่างมี

นัยส าคัญ 

ข19.2 ในช่วงระยะเวลาที่กิจการท าการประเมินน้ัน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้องแสดงถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล

ตลอดช่วงเวลาจนกว่ากจิการจะน าเสนอการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงวดต่อไป ซ่ึงโดย

ปกติจะหมายถึงรอบระยะเวลารายงานปีถัดไป 

ข20 ย่อหน้าที่ 41 อนุญาตให้กจิการใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซ่ึงสะท้อนถึงความสมัพันธร์ะหว่าง

ตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ เช่น วิธีมูลค่าความเสี่ยง (value-at-risk) หากกิจการใช้การวิเคราะห์

ดังกล่าวในการบริหารจัดการฐานะเปิดต่อความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ การถือปฏิบัติน้ัน

สามารถท าได้แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะวัดมูลค่าได้เพียงแค่ผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนและไม่สามารถ

วัดมูลค่าผลก าไรที่อาจเกิดข้ึน กิจการอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 41.1 โดยเปิดเผยรูปแบบของ

แบบจ าลองที่ใช้ (เช่น  แบบจ าลองน้ันใช้วิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) หรือไม่) 

ค าอธิบายเกี่ยวกับแบบจ าลอง รวมถึงสมมติฐานหลักที่ใช้ (เช่น ระยะเวลาการถือครอง และ

ระดับความเช่ือม่ัน) กิจการอาจเปิดเผยช่วงเวลาของข้อมูลในอดีตที่น ามาใช้และน ้าหนัก

ความส าคัญที่ให้กับข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีจัดการสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย

ในการค านวณ รวมทั้งค่าความผันผวนและค่าสหสัมพันธ์ (หรือ  Monte Carlo probability 

distribution simulations) ที่น ามาใช้ 

ข21 กิจการต้องท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับธุรกิจทั้งหมด แต่อาจวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ในรูปแบบที่แตกต่างกนัส าหรับประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนัได้ 

 

 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ ย 

 

ข22 ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบ้ียเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีดอกเบ้ียซ่ึงรับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงิน (เช่น ตราสารหน้ีที่กิจการได้รับหรือที่กิจการออก) และจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

บางประเภทซ่ึงไม่ถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น ภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือบางประเภท) 

 

 ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน 

 

ข23 ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน (หรือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน) เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่ถูกก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ ก าหนดให้วัดมูลค่าในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงาน ส าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ความเสี่ยง 

ด้านสกุลเงินจะไม่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือจาก

เคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกก าหนดด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 
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ข24 กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแยกตามแต่ละสกุลเงินที่กิจการมีฐานะเปิด 

ต่อความเสี่ยงด้านสกุลเงินที่มีนัยส าคัญ 

 

 ความเสีย่งดา้นราคาอื่นๆ 

 

ข25 ความเสีย่งดา้นราคาอื่นๆ ของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงราคา เช่น 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือราคาตราสารทุน เพ่ือให้ถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 40 กิจการอาจเปิดเผย

ผลกระทบของการลดลงในดัชนีราคาหุ้นที่เฉพาะเจาะจง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หรือตัวแปรความเสี่ยง

อื่นๆ เช่น หากกจิการค า้ประกนัมูลค่าคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน กจิการต้องเปิดเผยมูลค่า

ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสนิทรัพย์ที่มีการค า้ประกันน้ัน 

ข26 ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงท าให้เกิดความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน ได้แก่  

1) การถือครองตราสารทุนในกจิการอื่น และ 2)การลงทุนในกองทุนรวมซ่ึงลงทุนในตราสารทุนอื่น 

หรือตัวอย่างอื่นๆ เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ดและสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายตราสารทุนที่เฉพาะเจาะจง

จ านวนหน่ึง และสัญญาแลกเปล่ียนซ่ึงข้ึนอยู่กับดัชนีราคาตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดของตราสาร

ทุนที่เป็นรายการอ้างองิ 

ข27 ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 40.1 ความอ่อนไหวของก าไรหรือขาดทุน (เช่น ที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) ต้องเปิดเผยเป็นรายการแยกจาก

ความอ่อนไหวของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เช่น ที่ เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในตราสารทุน  

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมถูกแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

ข28 เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงกิจการจัดประเภทเป็นตราสารทุนที่ไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ ดังน้ัน ก าไร

หรือขาดทุนหรือส่วนของเจ้าของจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน

จากเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การตดัรายการ (ย่อหนา้ที ่42ค-42ซ) 

 

 ความเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่ง (ย่อหนา้ที ่42ค) 

 

ข29 การประเมินความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนส าหรับวัตถุประสงค์ 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42จ ถึง 42ซ จะประเมินที่ระดับของกิจการ 

ที่รายงานข้อมูล เช่น หากบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยังบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

ซ่ึงบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อยมีความเกี่ยวอย่างข้องต่อเน่ืองด้วย บริษัทย่อยน้ันไม่ต้องรวม 

ความเกี่ยวข้องของบริษัทใหญ่ในการประเมินความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ที่โอน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (กล่าวคือ เมื่อบริษัทย่อยเป็นกิจการที่รายงานข้อมูล) อย่างไรกต็าม 

บริษัทใหญ่ควรรวมความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกิจการ (หรือของสมาชิกอื่นในกลุ่ม)  
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ในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยบริษัทย่อยในการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในสนิทรัพย์ที่โอนในงบการเงินรวมของกจิการ (กล่าวคือ เมื่อกลุ่มเป็นกจิการที่รายงานข้อมูล) 

ข30 กิจการไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การโอน หากไม่ได้คงไว้ซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ โอน  

หรือไม่ได้มาซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน 

กิจการไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหากกิจการไม่มีส่วนได้เสีย 

ในผลการด าเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์ น้ันหรือไม่มีความรับผิดชอบในการจ่ายช าระ 

ซ่ึงค านึงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่จะโอนในอนาคต เง่ือนไขของการจ่ายช าระเงินในบริบทน้ีไม่รวม

กระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนซ่ึงกิจการได้รวบรวมและถูกก าหนดให้ส่งให้แก่ 

ผู้รับโอน 

ข30ก เมื่อกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการอาจยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการให้บริการสินทรัพย์ 

ทางการเงินซ่ึงได้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว เช่น สัญญาการให้บริการ กิจการประเมินสัญญาการ

ให้บริการตามที่ก  าหนดเป็นแนวทางในย่อหน้าที่ 42ค และภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 30 เพ่ือให้

ตัดสินใจได้ว่า กิจการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลของสัญญาการให้บริการตาม

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ เช่น ผู้ให้บริการจะมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองใน

สินทรัพย์ทางการเงินที่โอนตามวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล หากค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการขึ้นอยู่กับจ านวนหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่ได้จากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้บริการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองตามวัตถุประสงค์ของการเปิดเผย

ข้อมูล หากค่าธรรมเนียมคงที่ไม่ถูกจ่ายเตม็จ านวนเน่ืองจากการไม่ฎิบัติตามสญัญาของสนิทรัพย์

ทางการเงินที่โอน ในตัวอย่างน้ี ผู้ให้บริการมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานในอนาคตของ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน การประเมินน้ีจะเป็นอิสระหากค่าธรรมเนียมที่ได้รับคาดว่าจะชดเชย

ให้กจิการอย่างเพียงพอส าหรับการให้บริการ 

ข31 ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนอาจเป็นผลมาจากประมาณการหน้ีสิน

ตามสัญญาจากข้อตกลงการโอนหรือข้อตกลงที่แยกต่างหากที่ท  ากับผู้รับโอนหรือบุคคลที่สาม 

ที่เข้าท าสญัญา ที่เกี่ยวข้องกบัการโอนน้ัน 

 

 สินทรพัยท์างการเงินทีโ่อนโดยไม่ตดัรายการทั้งจ านวน (ย่อหนา้ที ่42ง) 
 

ข32 ย่อหน้าที่ 42ง ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนบางส่วนหรือที่โอนทั้งหมดซ่ึง

ไม่เข้าเง่ือนไขของการตัดรายการ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ัน ณ วันที่รายงานแต่ละวัน 

ที่กจิการยังคงรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน โดยไม่ค านึงว่าสนิทรัพย์น้ันโอนเมื่อใด 

 

 ประเภทของความเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่ง (ย่อหนา้ที ่42จ-42ซ)  

 

ข33 ย่อหน้าที่  42จ-42ซ ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับ 

ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองแต่ละประเภทในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้อง
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รวมความเกี่ ยวข้องอย่างต่อเ น่ืองของกิจการและแยกตามประเภทที่ เ ป็นตัวแทนของ 

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของกิจการ เช่น กิจการอาจรวมความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกิจการ

ตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น การค า้ประกัน หรือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ) หรือตาม

ประเภทของการโอน (เช่น การขายลดลูกหน้ีการค้า การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และ 

การให้ยืมหลักทรัพย์) 

  

การวิเคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดส าหรบักระแสเงินสดออกทีไ่ม่คิดลดส าหรบัการซ้ือคืน

สินทรพัยที์โ่อน (ย่อหนา้ที ่42จ.5) 
 

ข34 ย่อหน้าที่ 42จ.5 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของกระแสเงินสด

ออกที่ไม่คิดลดส าหรับการซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการหรือจ านวนค้างจ่ายอื่น 

ต่อผู้รับโอนอนัเนื่องมาจากสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ โดยแสดงระยะเวลาคงเหลือก่อน

ครบก าหนดตามสัญญาของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกิจการ การวิเคราะห์น้ีจะแยก 

กระแสเงินสดที่ก  าหนดให้จ่ายช าระ (เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ด) กระแสเงินสดที่กิจการอาจถูก

ก าหนดให้จ่ายช าระ (เช่น การขายสัญญาสิทธิที่จะขาย) และกระแสเงินสดที่กิจการอาจเลือก 

จ่ายช าระ (เช่น การซ้ือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ) 

ข35 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนด

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42จ.5 เช่น กิจการอาจก าหนดให้ช่วงเวลาต่อไปน้ีเป็นช่วงเวลา 

ที่เหมาะสมได้ 

ข35.1 ไม่เกนิ 1 เดือน 

ข35.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน 

ข35.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 6 เดือน 

ข35.4 มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 

ข35.5 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 

ข35.6 มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี และ 

ข35.7 มากกว่า 5 ปี 

ข36 หากสามารถระบุช่วงของระยะเวลาครบก าหนดที่เป็นไปได้ กระแสเงินสดจะถูกรวมตามเกณฑ์

ของวันที่เรว็ที่สดุที่ก  าหนดให้กจิการจ่ายช าระหรือได้รับอนุญาตให้จ่ายช าระ 

 

 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (ย่อหนา้ที ่42จ.6) 

 

ข37 ข้อมูลเชิงคุณภาพตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42จ.6 รวมถึงรายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่ ถู ก ตัดรายการ  และ ลักษณะและ วัต ถุประสงค์ของความเกี่ ยว ข้องอ ย่า ง ต่อ เ น่ื อง 

ที่ยังคงไว้หลังจากการโอนสินทรัพย์เหล่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดของความเสี่ยงที่กิจการได้

เผชิญอยู่ รวมทั้งข้อมูลดังต่อไปนี้  
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ข37.1 รายละเอียดวิธีที่กิจการได้บริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ข37.2 กิจการต้องรับผลขาดทุนก่อนคู่สัญญาอื่น รวมทั้งอันดับและมูลค่าผลขาดทุนที่ รับ 

โดยคู่สัญญาอื่นซ่ึงมีอันดับส่วนได้เสียต ่ากว่าส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของกิจการ

(กล่าวคือ ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ของกจิการ) 

ข37.3 รายละเอยีดของข้อบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกบัภาระผูกพันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

หรือการซ้ือคืนสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน 

 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการ (ย่อหนา้ที ่42ช.1) 

 

ข38 ย่อหน้าที่ 42ช.1 ก าหนดให้กจิการเปิดเผยผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการที่เกี่ยวข้อง

กบัสนิทรัพย์ทางการเงินที่กจิการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลหากผล

ก าไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการเกิดขึ้ นเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบของ

สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อน (กล่าวคือ ส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่ถูกตัดรายการและส่วนได้เสีย 

ที่ยังคงไว้กับกิจการ) แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนทั้งจ านวน  

ซ่ึงในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรวมข้อมูลที่มีนัยส าคัญ 

ที่ไม่ได้อ้างองิกบัข้อมูลตลาดที่สามารถสงัเกตได้ ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 27ก 

  

ขอ้มูลเพิม่เติม (ย่อหนา้ที ่42ซ) 

  

ข39 การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ง ถึง 42ช อาจไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 42ข ในกรณีน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็น 

ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลน้ัน กิจการต้องพิจารณาว่าต้องให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมมากน้อยเพียงใดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และต้องให้ความส าคัญกับ

ข้อมูลเพ่ิมเติมแต่ละประเด็นอย่างไร ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างงบการเงิน 

ที่น าเสนอข้อมูลละเอียดเกินความจ าเป็นซ่ึงไม่ได้ช่วยผู้ใช้งบการเงินและยังท าให้ข้อมูล 

ไม่ชัดเจนหากมีการสรุปข้อมูลมากเกนิไป 

 

 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่13ก-13ฉ) 

   

 ขอบเขต (ย่อหนำ้ที ่13ก) 

 

ข40 การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 13ข-13จ ก าหนดส าหรับการรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท 

ที่มีการหักกลบลบหน้ีตามย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเครื่องมือทางการเงิน นอกจากน้ี เคร่ืองมือทางการเงินอยู่ภายใต้ขอบเขตของ 

ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 13ข-13จ หากเป็นไปตามสัญญาหลักของการหักกลบ 

ที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงินและรายการ 
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ที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ค านึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีการหักกลบลบหน้ีตามย่อหน้าที่ 42 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่ 

ข41 ข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันที่อ้างอิงในย่อหน้าที่ 13ก และย่อหน้าที่ ข40 รวมถึงข้อตกลงการช าระ

ราคาอนุพันธ์ ข้อตกลงหลักในการซ้ือคืนโดยรวม ข้อตกลงหลักในการให้ยืมหลักทรัพย์โดยรวม 

และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินและรายการที่คล้ายคลึงกนั

ตามที่อ้างอิงในย่อหน้าที่ ข40 รวมถึงอนุพันธ์ ข้อตกลงการขายและซ้ือคืน ข้อตกลงการขายคืน

และซ้ือคืน การกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์ ตัวอย่างของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก คือ เงินให้กู้ยืมและเงินรับฝากของลูกค้า 

ที่สถาบันการเงินเดียวกัน (เว้นแต่ก าหนดให้มีการหักกลบลบหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน) และ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นไปตามข้อตกลงหลักประกนั 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินทีร่บัรูแ้ละหนี้ สินทางการเงินที่รบัรู ้

ภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที ่13ก (ย่อหนา้ที ่13ค) 

 

ข42 เคร่ืองมือทางการเงินที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค อาจอยู่ภายใต้ข้อก าหนดการ 

วัดมูลค่าที่แตกต่างกัน (เช่น หน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการซ้ือคืนอาจถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย ในขณะที่อนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) กิจการต้องรวมมูลค่าของ

เคร่ืองมือที่กจิการรับรู้และอธบิายความแตกต่างของการวัดมูลค่าในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

การเปิดเผยมูลค่าขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงินทีร่บัรูแ้ละหนี้ สินทางการเงินทีร่บัรูภ้ายใต้

ขอบเขตของย่อหนา้ที ่13ก (ย่อหนา้ที ่13ค.1) 

 

ข43 มูลค่าที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 13ค.1 เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ซ่ึงมีการหักกลบ 

ลบหน้ีตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน  มูลค่าที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 13ค.1 ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่ รับ รู้ภายใต้สัญญาหลักของการหักกลบที่ มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน  

โดยไม่ค านึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขของการหักกลบหรือไม่ อย่างไรกต็าม 

การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1 ไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าที่รับรู้ซ่ึงเป็นผลของ

ข้อตกลงหลักประกันที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 โดยมูลค่าดังกล่าวจะถูกก าหนดให้รายงานตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 แทน 
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การเปิดเผยมูลค่าที่หักกลบลบหนี้ ตามที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์ในย่อหนา้ที่ 42 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ (ย่อหนา้ที ่13ค.2) 

 

ข44 ย่อหน้าที่  13ค.2 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลมูลค่าที่ หักกลบลบหน้ีตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

หากกิจการก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ซ่ึงเป็นไปตามการหักกลบภายใต้ข้อตกลงเดียวกันจะถูกเปิดเผย 

ทั้งในการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหน้ีสินทางการเงิน  

อย่างไรกต็าม มูลค่าที่เปิดเผย (เช่น ในรูปแบบตาราง) จะถูกจ ากัดด้วยมูลค่าที่เป็นไปตาม 

การหักกลบ เช่น กิจการอาจรับรู้สินทรัพย์อนุพันธ์และหน้ีสินอนุพันธ์ตามเง่ือนไขการหักกลบใน

ย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หากมูลค่าขั้นต้นของสินทรัพย์อนุพันธ์มากกว่า

มูลค่าขั้นต้นของหน้ีสินอนุพันธ์ ตารางการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินจะรวมมูลค่าของ

สนิทรัพย์อนุพันธ ์(ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1) และมูลค่าของหน้ีสินอนุพันธท์ั้งหมด (ตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่  13ค.2) อย่างไรก็ตาม แ ม้ ว่ าตารางการ เ ปิด เผย ข้อ มูลห น้ีสิน 

ทางการเงินจะรวมมูลค่าของหน้ีสินอนุพันธ์ทั้งหมด (ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  13ค.1)  

การเปิดเผยข้อมูลน้ีจะรวมเฉพาะมูลค่าของสินทรัพย์อนุพันธ์ (ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.2) 

ซ่ึงเทา่กบัมูลค่าของหน้ีสนิอนุพันธ์ 

 

การเปิดเผยมูลค่าสุทธิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน (ย่อหนา้ที ่13ค.3) 

 

ข45 หากกิจการมีเคร่ืองมือที่เป็นไปตามขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ี (ตามที่ระบุใน 

ย่อหน้าที่ 13ก) แต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  32 เ ร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าที่ก  าหนดให้เปิดเผยใน 

ย่อหน้าที่ 13ค.3 จะเทา่กบัมูลค่าที่ก  าหนดให้เปิดเผยในย่อหน้าที่ 13ค.1 

ข46 มูลค่าที่ ถูกก าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่  13ค.3 ต้องถูกกระทบยอดกับรายการที่แสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น หากกิจการเลือกที่จะรวมหรือไม่รวมมูลค่ารายการในงบการเงิน  

เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น กิจการต้องกระทบยอดมูลค่าที่ถูกรวมหรือไม่ถูกรวม 

ที่เปิดเผยในย่อหน้าที่ 13ค.3 ไปยังมูลค่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การเปิดเผยมูลค่าที่เป็นไปตามสญัญาหลกัของการหักกลบที่มีผลบงัคบัใชห้รือขอ้ตกลงที่

คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงไม่รวมอยู่ในย่อหนา้ที ่13ค.2 (ย่อหนา้ที ่13ค.4) 

 

ข47 ย่อหน้าที่ 13ค.4 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยมูลค่าที่เป็นไปตามสัญญาหลักในการหักกลบที่มี 

ผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในย่อหน้าที่ 13ค.2 ย่อหน้าที่ 13ค.4.1 

ระบุถึงมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบใน 
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ย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

บางส่วนหรือทั้ งหมด (เช่น สิทธิ ปัจจุบันของการหักกลบที่ ไ ม่ เ ป็นไปตามเ ง่ือนไขใน 

ย่อหน้าที่ 42.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือสิทธิตามเง่ือนไขของการหักกลบที่มีผล

บังคับใช้และสามารถใช้สิทธิได้เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์การไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ

เฉพาะเมื่อเกดิเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องหรือล้มละลายของคู่สญัญา) 

ข48 ย่อหน้าที่ 13ค.4.2 ระบุถึงมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน รวมถึงหลักประกันเงินสด 

ทั้งที่ได้รับและที่วางเป็นประกัน กิจการต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ันที่น าไปวางเป็นประกันหรือที่ได้รับเป็นหลักประกัน มูลค่าที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 13ค.4.2 ควรเกี่ยวข้องกับหลักประกันที่ได้รับหรือน าไปวางเป็นประกันจริง และไม่

เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีที่เป็นผลจากการรับรู้รายการเพ่ือส่งคืนหรือรับคืนหลักประกัน

ดังกล่าว 

  

ขอ้จ ากดัของมูลค่าทีเ่ปิดเผยในย่อหนา้ที ่13ค.4 (ย่อหนา้ที ่13ง) 

 

ข49 กิจการต้องค านึงถึงผลกระทบของหลักประกันจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มากเกินไป หากเปิดเผย

มูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 ซ่ึงการกระท าเช่นน้ัน กิจการต้องหักมูลค่าที่เปิดเผย

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4.1 จากมูลค่าที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.3  

เป็นอันดับแรก กิจการต้องจ ากัด มูลค่าที่ เ ปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  13ค.4.2  

ด้วยมูลค่าที่คงเหลืออยู่ในย่อหน้าที่ 13ค.3 ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็าม  

หากสิทธิตามหลักประกันสามารถใช้บังคับกับเคร่ืองมือทางการเงินต่างประเภท สิทธิดังกล่าวควร

รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ง ด้วย 

 

รายละเอียดของสิทธิการหกักลบทีเ่ป็นไปตามสญัญาหลกัของการหกักลบที่มีผลบงัคบัใชแ้ละ

ขอ้ตกลงทีค่ลา้ยคลึงกนั (ย่อหนา้ที ่13จ) 

 

ข50 กิจการต้องอธิบายประเภทของสิทธิการหักกลบและข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันที่ เปิดเผยตาม 

ย่อหน้าที่  13ค.4 รวมถึงลักษณะของสิทธิดังกล่าว เช่น กิจการต้องอธิบายสิทธิที่ มีเ ง่ือนไข  

ส าหรับเคร่ืองมือที่เป็นไปตามสิทธิการหักกลบที่ไม่ใช่ภาระผูกพันของเหตุการณ์ในอนาคต  

แต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้องอธิบายสาเหตุที่ท  าให้ไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขดังกล่าว ส าหรับหลักประกันทางการเงินที่ได้รับหรือวางเป็นประกันไว้ กิจการต้องอธิบาย

เง่ือนไขของข้อตกลงหลักประกนั (เช่น เมื่อหลักประกนัมีข้อจ ากดั) 

 

  

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

  

   ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 31/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  64 

 การเปิดเผยขอ้มูลตามประเภทของเครือ่งมือทางการเงินหรือตามประเภทของคู่สญัญา 

 

ข51 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1 ถึง 13ค.5 อาจจัดกลุ่มตาม

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินหรือรายการ (เช่น อนุพันธ ์ ข้อตกลงการซ้ือคืนและการซ้ือที่มี

สญัญาขายคืน หรือการกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์) 

ข52 กิจการอาจจัดกลุ่มการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1 ถึง 13ค.3 

ตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 13ค.3 ถึง 13ค.5 ตามคู่สญัญา หากกจิการแสดงข้อมูลที่ก  าหนดตามประเภทคู่สัญญา 

กจิการไม่ถูกก าหนดให้ระบุช่ือคู่สญัญา อย่างไรกต็าม การก าหนดคู่สญัญา (คู่สญัญา ก, คู่สญัญา 

ข, คู่สญัญา ค เป็นต้น) ต้องก าหนดให้สอดคล้องกนัในแต่ละปีที่แสดงข้อมูลเพ่ือให้เปรียบเทียบ

ข้อมูลได้ ในการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพต้องพิจารณาการแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัประเภท

ของคู่สัญญา เมื่อคู่สัญญาให้ข้อมูลเพ่ือเปิดเผยมูลค่าตามย่อหน้าที่ 13ค.3 ถึง13ค.5 มูลค่าที่มี

นัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าคู่สัญญาทั้งหมดต้องเปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหากและมูลค่า

คู่สญัญาที่ไม่มีนัยส าคัญที่เหลือต้องรวมแสดงเป็นรายการเดียว  

 

 อื่นๆ 

 

ข53 การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามย่อหน้าที่ 13ค ถึง 13จ ถือเป็นข้อก าหนดขั้นต ่า เพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 13ข กิจการอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล (เชิงคุณภาพ) 

เพ่ิมเติม ซ่ึงขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของข้อก าหนดของสัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้และ

ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสิทธิการหักกลบ และผลกระทบหรือผลกระทบที่คาดว่า

จะเกดิข้ึนที่มีต่อฐานะการเงินของกจิการ 


