เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๙๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๕ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๘ เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน ในลําดับที่ ๒๙ ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุง
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2540 (IAS No.32
(revised 1998), “Financial Instruments: Disclosure and Presentation”) ซึ่ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง โ ด ย
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ดมู ลค่ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิ น
ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2540 (Amended by IAS No.39 (revised 1998), “Financial Instruments : Recognition and
Measurement”) โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญไม่แตกต่างกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ มีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยปรับปรุงคํานิยามของมูลค่ายุติธรรม
ให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 13 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การวั ด มู ลค่ า
ยุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และปรับปรุงการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ า งประเทศ ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื่ องมือ
ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) (IFRS 7, “Financial Instruments: Disclosures”) ซึ่ ง เป็ นฉบั บ
ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Bound
volume 2015 Consolidated without early application) โดยมีเนื้อหาสาระไม่แตกต่างกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ ประกอบด้ วยข้ อความที่พิมพ์ ด้วยตัวอักษรหนา เอน และข้ อความที่พิมพ์ ด้วย
ตัวอักษรปกติซ่ึงถือเป็ นคําอธิบายเพิ่มเติม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการที่ไม่มีนัยสําคัญ

วัตถุประสงค์
ตลาดการเงินระหว่างประเทศที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้ มีการใช้ เครื่องมือทางการเงิน
รูปแบบต่างๆ อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปฐมพันธ์ทางการเงิน เช่น หุ้นกู้ ไปจนถึงตราสารอนุ พันธ์ เช่น สัญญา
แลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น เข้ า ใจถึ ง
ความสําคัญของเครื่องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
ไม่ว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นจะเป็ นรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรือนอกงบแสดงฐานะการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ระบุ ถึ งข้ อ กําหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงินทั้งที่เป็ นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งรวมถึง
การจั ด ประเภทเครื่ องมื อทางการเงิ น ให้ เ ป็ นหนี้ สินหรื อ ส่ว นของเจ้ า ของ และการจั ด ประเภทดอกเบี้ ย
เงินปั นผล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี้ยังระบุถึงสถานการณ์ท่ีทาํ ให้ สินทรั พย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินสามารถหักกลบกันได้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนเงิน
จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งเกิดจากเครื่ องมือทางการเงินและนโยบาย
การบัญชีท่ีใช้ กับเครื่ องมือทางการเงิ นนั้น และสนับสนุ น ให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวั ต ถุ ประสงค์
ลั ก ษณะ และขอบเขตของการใช้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งและนโยบาย
การควบคุมความเสี่ยงของฝ่ ายบริหาร

ขอบเขต
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิ บัติกับการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของเครื่องมื อ
ทางการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นรายการทีร่ ับรูห้ รือทีไ่ ม่ได้รับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น
รายการต่อไปนี้
1.1
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 10
(ปรับปรุ ง 2559) เรื ่อง งบการเงินรวม (เมื ่อมี การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที ่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
1.2
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่วมค้า ตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที ่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การร่ วมการงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมและ
การร่วมค้า (เมือ่ มีการประกาศใช้)
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1.3

2
3

4

5

สิทธิ และภาระผูกพันของนายจ้างซึ ่งเกิดจากโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ ่งถื อ
ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 19 (ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่อ ง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
1.4
สัญญาและภาระผูกพันของการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที ่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
1.5
สัญญาประกันภัยตามทีก่ ําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 4 (ปรับปรุง
2559) เรือ่ ง สัญญาประกันภัย (เมือ่ มีการประกาศใช้)
แม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะไม่ต้องนํามาปฏิบัติกบั เงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่ต้องนํามาปฏิบัติ
กับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ทุ ก ประเภทที่ร วมอยู่ ใ นงบการเงิน รวมของบริ ษั ทใหญ่ โดยไม่ คํา นึ งว่ า
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะถือหรือออกโดยบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย
สัญ ญาประกั น ภั ยที่ไม่ อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ คื อ สัญ ญาตามนิ ยามสั ญ ญา
ประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงเครื่ องมือทางการเงิน
ที่อยู่ในรูปของสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 45) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยทางการเงิน
บางชนิดและสัญญาคํา้ ประกันการลงทุนที่ออกโดยกิจการประกันภัยหรือกิจการประเภทอื่น กิจการที่มี
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาปฏิบัติเพื่อแสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการอาจเลือกถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรั บรายการที่เกิดจากสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินได้ โดยผู้ออกอาจ
เลื อ กปฏิบั ติเ ป็ นรายสัญ ญาได้ แต่ เ มื่ อ เลื อกวิ ธีก ารบัญ ชี ใดสํา หรั บ แต่ ละสัญ ญาแล้ ว ไม่ สามารถ
เปลี่ ยนแปลงได้ (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง สัญญา
ประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน นอกเหนือไปจาก
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ตัว อย่ างเช่ น มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
สัญญาเช่ า (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 103 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลใน
งบการเงิน ของธนาคารและสถาบั น การเงิน ที่คล้ า ยคลึ ง กัน และ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) รวมทั้งมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (เรื่อง การบัญชี
และการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงสัญญาทีอ่ ิ งกับสินค้าซึง่ ให้สิทธิแก่ค่ สู ญ
ั ญาในการรับหรือจ่าย
ชําระเป็ นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น กิจการต้องปฏิ บัติกับสัญญาดังกล่าวเช่นเดียวกับที ่
ปฏิบตั ิกบั เครือ่ งมือทางการเงินประเภทอื ่น เว้นแต่สญ
ั ญานัน้ จะเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
5.1
สัญญาทําขึ้นเพือ่ การซื้อขายสินค้าหรือเพือ่ ใช้ประโยชน์จากสินค้า
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5.2
5.3
5.4

สัญญาทําขึ้นเพือ่ วัตถุประสงค์ตามย่อหน้าที ่ 5.1 ณ วันทีท่ าํ สัญญา
สัญญายังคงให้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทีว่ างไว้
กิจการคาดว่าจะรับหรือจ่ายชําระตามสัญญาด้วยการส่งมอบสินค้า

คํานิยาม
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คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เครื่องมือทางการเงิน

หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทาํ ให้สินทรั พย์ทางการเงิ นของกิจการหนึ่ง
และหนี้ สินทางการเงินหรื อตราสารทุ นของอีกกิจการหนึ่ง
เพิ่มขึ้ นในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หมายถึง สินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ก) เงินสด
ข) สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ เงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินอื่นจากกิจการอื่น
ค) สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
ของกิ จ การกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ของกิ จ การอื่ น
ภายใต้เงื่อนไขทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
ง) ตราสารทุนของกิจการอื่น

หนี้ สินทางการเงิน

หมายถึง สัญญาที่ทาํ ให้กิจการเกิดภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
ก) ส่ ง มอบเงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อื่ น ให้ แ ก่
กิจการอื่น
ข) แลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้
เงื่อนไขทีอ่ าจทําให้กิจการเสียประโยชน์

ตราสารทุน

หมายถึง สั ญ ญาที่ แ สดงว่ า ผู ้ถื อ ตราสารเป็ นเจ้า ของส่ ว นได้เ สี ย
คงเหลือของกิจการทีไ่ ปลงทุน

ส่วนได้เสียคงเหลือ

หมายถึง สินทรัพย์ของกิจการทีเ่ หลืออยู่ภายหลังที่ได้จ่ายชําระหนี้ สิน
และค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ นเมือ่ เลิกกิจการ
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สินทรัพย์ทางการเงินที่ หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งระบุเป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอนหรื อ
เป็ นจํานวนเงินทีส่ ามารถทราบได้
เป็ นตัวเงิน
หนี้ สินทางการเงินที่
เป็ นตัวเงิน

หมายถึง หนี้ สินทางการเงินซึ่งระบุเป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอนหรือเป็ น
จํานวนเงินทีส่ ามารถทราบได้

เครื่องมือทางการเงิน
ทีเ่ ป็ นตัวเงิน

หมายถึง สินทรั พย์ทางการเงินที่เป็ นตัวเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
เป็ นตัวเงิน

ตราสารอนุพนั ธ์

หมายถึง เครื่ องมื อทางการเงิ น หรื อสั ญญาอื่ นภายใต้ขอบเขตของ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ โดยมีลกั ษณะทุกข้อดังต่อไปนี้
ก) การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าจะเป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรที่ระบุไว้ในสัญญา เช่ น อัตราดอกเบี้ ย ราคา
ของเครื่ องมือทางการเงิ น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อั ตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา
อั นดั บความน่ าเชื่ อ ถื อ หรื อดั ช นี ค วามน่ าเชื่ อถื อ หรื อ
ตัวแปรอื่น ในกรณีที่ตัวแปรไม่ เป็ นตัวเงิ น ตัวแปรนั้นจะ
ไม่ เฉพาะเจาะจงกั บคู่ สั ญญาเท่ านั้น (บางครั้ งเรี ยกว่ า
รายการอ้างอิง)
ข) ไม่ มีการจ่ า ยเงิ นลงทุ นสุ ท ธิ เ มื่อ เริ่ มแรก หรื อ จ่ า ยด้ว ย
จํา นวนเพีย งเล็ กน้อ ยเมื่อ เทีย บกับสั ญ ญาประเภทอื่ น
ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของปั จจัยตลาด และ
ค) การรับหรือจ่ายชําระจะกระทําในอนาคต

เครื่องมือป้องกัน
ความเสีย่ ง

หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ถูกกําหนดขึ้ น หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่ ตราสารอนุ พันธ์ที่ถูกกําหนด
ขึ้ นสําหรับการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคาดว่ามูลค่ า
ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสาร
อนุ พันธ์ หรื อสินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิน
ดังกล่าวจะสามารถหักกลบกับมูลค่ ายุติธรรมหรื อกระแส
เงิ น สดที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของรายการที่ กํา หนดให้เ ป็ น
รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง
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มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรั พย์ หรื อจะจ่ ายเพื่อโอน
หนี้ สินในรายการทีเ่ กิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด
ณ วั น ที่วั ด มูล ค่ า (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
(เมือ่ มีการประกาศใช้))

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง หมายถึง อั ตราคิ ดลดที่ ท ํา ให้มูล ค่ า ปั จจุ บั นของกระแสเงิ น สดที่จ ะ
ได้รับในอนาคตเท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้
7

สัญญาบางชนิ ดอาจมีเงือ่ นไขให้กิจการต้องจ่ายชําระภาระผูกพันเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือเป็ น
ตราสารทุ น ของกิ จ การเอง หากจํา นวนตราสารทุ น ที ่กิ จ การต้อ งส่ ง มอบเปลี ่ย นแปลงไปตาม
การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทําให้ยอดรวมของมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุน
ทัง้ สิ้นต้องส่งมอบเท่ากับจํานวนภาระผูกพันทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และทําให้ค่ ูสญ
ั ญาไม่ตอ้ งประสบกับ
ความเสีย่ งจากการสูญเสียหรือได้รบั ประโยชน์จากราคาของตราสารทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ภาระผูกพัน
ดังกล่าวถือเป็ นหนี้สินทางการเงินซึง่ ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และฉบับอื ่นทีเ่ กีย่ วข้อง
8 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้คาํ ว่ า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้ อตกลงที่มีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจต่อบุคคลตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไปซึ่งเป็ นข้ อตกลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย เครื่องมือทางการเงินถือเป็ นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งมีหลายรูปแบบและไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
9 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้คาํ ว่า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้ างหุ้ นส่วน บริษัท และหน่วยงาน
ของรัฐ
10 การที่คาํ นิ ยามระบุ ว่า สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน เป็ นสิทธิตามสัญ ญาที่จ ะทํา ให้ กิจ การได้ รั บ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินมิใช่เป็ นการให้ คาํ จํากัดความที่ซาํ้ ไปซํา้ มา แต่สนิ ทรัพย์ทางการเงินเป็ นสิทธิตามสัญญาที่
ทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะทําให้ สินทรัพย์ทางการเงิน หรือตราสารทุนของ
กิจการเพิ่ มขึ้นไม่ว่าสิทธิตามสัญญาจะเกี่ยวโยงกันเป็ นลูกโซ่อย่างไร ในที่สุดการปฏิบัติตามสัญญา
ก็จะทําให้ กจิ การได้ รับเงินสดหรือตราสารทุนซึ่งเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินตามที่สญ
ั ญาระบุไว้
11 เครื่องมือทางการเงินหมายรวมถึง ปฐมพันธ์ทางการเงินซึ่งได้ แก่ ลูกหนี้ เจ้ าหนี้ หุ้นทุน และตราสาร
อนุ พันธ์ซ่ึ งได้ แก่ สิทธิเลือกทางการเงิน สัญญาอนาคต สัญญาล่ วงหน้ า สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ ยนสกุลเงิน อนุ พันธ์ทางการเงินทุกชนิดไม่ว่าจะรั บรู้หรื อไม่รับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิ น ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตามคํา นิ ย าม และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ กํา หนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
12 ตราสารอนุ พั น ธ์ก่ อ ให้ เ กิด สิทธิกับ คู่ สัญ ญาฝ่ ายหนึ่ งและภาระผู ก พั น กับ คู่ สัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งใน
การโอนความเสี่ยงทางการเงินที่มีอยู่ในปฐมพันธ์ทางการเงินที่ระบุไว้ ตราสารอนุ พันธ์ไม่ทาํ ให้ เกิด
การโอนปฐมพันธ์ทางการเงินที่เป็ นที่มาของตราสารอนุ พันธ์ไม่ว่าจะเป็ นวันที่เริ่ มสัญญา หรื อวันที่
ครบกําหนดสัญญาของตราสารอนุพันธ์น้ัน
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13 สินทรั พย์ท่ีมีตัวตน เช่ น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินค้ าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
และสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ารวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ าไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินเนื่องจากสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนและไม่มีตัวตนดังกล่าวแม้ จะก่อให้ เกิดกระแสเงินสด
หรื อ สิ น ทรั พ ย์ป ระเภทอื่น แก่ กิจ การในอนาคต แต่ ไม่ ทาํ ให้ กิจ การมีสิทธิท่ีจ ะได้ รั บ เงิ น สดหรื อ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นในปัจจุบัน
14 สินทรั พย์ซ่ึงจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการในรูปของสินค้ าหรื อบริ การ
แทนที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ เงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อื่ น ไม่ ถื อ เป็ นสิน ทรั พ ย์
ทางการเงิน เช่ น ค่าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า ในทํานองเดียวกัน รายการบางรายการไม่ถือเป็ นหนี้สิน
ทางการเงินเนื่องจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรที่กิจการจะสูญเสียอยู่ในรูปของการส่งมอบ
สินค้ าหรือการให้ บริการซึ่งไม่ใช่เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เช่น รายได้ รอการตัดบัญชีและ
ภาระผูกพันจากการรับประกัน
15 หนี้สนิ หรือสินทรัพย์ซ่ึงโดยลักษณะแล้ วไม่ได้ เกิดจากข้ อผูกพันตามสัญญา เช่น ภาษีเงินได้ ท่กี ิจการ
ต้ องจ่ายตามข้ อกําหนดทางกฎหมาย ไม่ถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
16 สิทธิและภาระผูกพั นตามสัญญาซึ่งไม่ทาํ ให้ เกิดการโอนสินทรั พย์ทางการเงินไม่ถือเป็ นเครื่ องมือ
ทางการเงินตามคํานิยาม ตัวอย่างเช่น สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาที่เกิดจากสัญญาซื้อขายสินค้ า
ล่ วงหน้ าซึ่ งสามารถชํา ระด้ ว ยการรั บ มอบหรื อส่งมอบเป็ นสิน ทรั พย์ท่ีไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน
สิทธิแ ละภาระผู ก พั น ตามสัญ ญาที่เ กิดจากสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานซึ่ งจ่ า ยชํา ระโดยการอนุ ญ าตให้
คู่สัญญาใช้ ประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนก็ไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน สิทธิและภาระผูกพั น
ทั้งสองไม่ทาํ ให้ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับสินทรัพย์ทางการเงิน นั่นคือ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายไม่มีสิทธิหรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะได้ รับ ส่งมอบหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงิน
ระหว่างกัน
17 การใช้ สทิ ธิตามสัญญาหรือการเรียกร้ องให้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การคํา้ ประกันทางการเงินเป็ นสิทธิตามสัญญาที่ผ้ ูให้ กู้จะ
ได้ รับเงินชดใช้ จากผู้คาํ้ ประกัน ในขณะเดียวกันก็เป็ นภาระผูกพั นตามสัญญาที่ผ้ ูคาํ้ ประกันจะต้ อง
ชําระเงินให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูหากผู้ก้ ูผิดนัดชําระหนี้ สิทธิและภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์
ในอดีต (การเข้ าคํา้ ประกัน) แม้ ว่าการใช้ สทิ ธิของผู้ให้ กู้เพื่อเรียกร้ องให้ ผ้ ูคาํ้ ประกันปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันจะขึ้นอยู่กบั การที่ผ้ ูก้ ูจะผิดนัดชําระหนี้หรือไม่ในอนาคต สิทธิและภาระผูกพันตามตัวอย่างถือ
เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินตามคํานิยาม แม้ ว่าจะไม่เข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
18 ภาระผูกพันของกิจการในการส่งมอบหรือออกตราสารทุนของกิจการเอง เช่น สิทธิเลือกซื้อหรือขายหุ้น
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้น ถือเป็ นตราสารทุนแต่ไม่ถือเป็ นหนี้สินทางการเงินทั้งนี้เพราะกิจการ
ไม่มีภาระผูกพันที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น นอกจากนี้ต้นทุนที่เกิดจากการซื้อ
สิทธิเพื่อให้ กิจการสามารถซื้อคืนตราสารทุนของตนจากบุคคลอื่นต้ องนําไปหักจากส่วนของเจ้ าของ
เนื่องจากต้ นทุนดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
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19 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมของกิจการไม่ใช่ หนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของกิจการ กิจการเพียงแต่แสดงส่วนได้ เสีย
ของบุ คคลอื่นซึ่ งมีอยู่ ในส่วนของเจ้ าของและในรายได้ ของบริ ษัทย่ อ ยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อ ง งบการเงินรวม (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) ดังนั้ น
ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทใหญ่จะตัดบัญชีเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนของบริษัทย่อย
กับส่วนที่เป็ นเงินลงทุนของบริษัทใหญ่และแสดงตราสารทุนส่วนที่เหลือเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมภายใต้ ส่วนของเจ้ าของในงบการเงินรวม เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นหนี้สินทางการเงินของ
บริษัทย่อยยังคงแสดงเป็ นหนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทใหญ่ เว้ นแต่จะเป็ นรายการ
ระหว่างกลุ่มกิจการเดียวกันซึ่งต้ องตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวม ทั้งนี้วิธีปฏิบัติในการจัดทํา
งบการเงินรวมจะไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทย่อย

การแสดงรายการ
หนี้ สินหรือส่วนของเจ้าของ
20 ณ วันทีร่ ับรูเ้ มือ่ เริ่มแรก กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้องแยกประเภทเครื่องมือทางการเงิน
หรือองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินเป็ นหนี้ สินหรือส่วนของเจ้าของโดยพิจารณาตามเนื้ อหา
เชิงเศรษฐกิจและคํานิยามหนี้ สินทางการเงินและตราสารทุน
21 กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้ องจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินนั้นในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยคํานึงถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย แม้ ว่าตามปกติเนื้อหาตามสัญญากับ
รูปแบบทางกฎหมายจะสอดคล้ องกันแต่กม็ ีบางกรณีท่ไี ม่เป็ นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทางการเงิน
บางชนิ ด มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นส่วนของเจ้ าของแต่โดยเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจคือหนี้ สิน และ
เครื่ องมือทางการเงินบางชนิดมีลักษณะผสมระหว่างตราสารทุนและหนี้สินทางการเงิน กิจการต้ อง
ประเมินเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเพื่อจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก และต้ อง
คงการจัดประเภทเดิมไว้ จนกว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ทาํ ให้ ไม่ต้องนําเครื่องมือทางการเงิน
นั้นมาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการอีกต่อไป
22 ลักษณะสําคัญที่ใช้ ในการจําแนกหนี้สินทางการเงินออกจากตราสารทุน คือ ภาระผูกพันตามสัญญา
ซึ่งกิจการที่ออกเครื่ องมือทางการเงินต้ องส่งมอบเงินสดหรื อสินทรั พย์ทางการเงินอื่นให้ แก่ผ้ ูถือ
เครื่องมือทางการเงิน หรือต้ องนําเครื่องมือทางการเงินอื่นไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องมือทางการเงินที่
ผู้ถือมีอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ กจิ การเสียประโยชน์ เครื่องมือทางการเงินซึ่งก่อให้ เกิดภาระผูกพัน
ตามสัญญาจะถือเป็ นหนี้สินทางการเงินตามคํานิยามไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะจ่ ายชําระในลักษณะใด
การที่กจิ การไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาเนื่องจากข้ อจํากัดบางประการไม่ทาํ ให้ ภาระ
ผูก พั น ของกิจ การหรื อสิทธิของผู้ถื อ หมดไป ตัวอย่า งของข้ อจํา กัด ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ แ ก่ กิจการไม่
สามารถหาเงิ น ตราต่ า งประเทศมาชํา ระหนี้ สิน ได้ หรื อ กิจ การต้ อ งได้ รั บ อนุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น จาก
หน่วยงานกํากับดูแลก่อนที่จะจ่ายชําระหนี้สนิ ใดๆ
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23 เมื่อเครื่ องมือทางการเงินไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันตามสัญญาที่ทาํ ให้ กิจการต้ องส่งมอบเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือต้ องนําเครื่องมือทางการเงินอื่นไปแลกเปลี่ยนภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทํา
ให้ กจิ การเสียประโยชน์ เครื่องมือทางการเงินนั้นถือเป็ นตราสารทุน แม้ ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมีสิทธิ
ได้ รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งอื่นตามสัดส่วนของส่วนของเจ้ าของแต่กิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญา
ที่จะต้ องจ่ายส่วนแบ่งดังกล่าว
24 หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้ สิทธิกิจการที่ออกหุ้นในการบังคับไถ่ถอนด้ วยจํานวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถ
ทราบได้ ณ วันที่กาํ หนดไว้ หรือวันที่ทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือในการเรียกร้ องให้
กิจ การ ไถ่ ถอนหุ้ นในหรื อ หลั งวั นที่ท่ีก าํ หนดไว้ ด้วยจํา นวนเงิน ที่แ น่ น อนหรื อที่สามารถทราบได้
หุ้ นบุ ริมสิทธิน้ั นถือเป็ นหนี้สินทางการเงินตามคํานิยามโดยต้ องจัดประเภทเป็ นหนี้สินและแสดง
รายการไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม หุ้ นบุริมสิทธิอาจไม่ระบุภาระผูกพั นข้ างต้ นไว้
อย่างชั ดเจน แต่ ภาระผู กพั นดังกล่ าวอาจเกิดขึ้นทางอ้ อมโดยอาศัยเงื่อนไขหรื อสภาพการณ์บาง
ประการ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงไม่ระบุให้ มีการบังคับไถ่ถอนหรือไม่ระบุให้ ผ้ ูถือมีสิทธิเลือกที่
จะไถ่ถอน อาจกําหนดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราเร่ งหรือสูงจนทําให้ อัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผลที่จะต้ องจ่ายในอนาคตอันใกล้ สงู จนกระทั่งกิจการที่ออกหุ้นบุริมสิทธิจาํ ต้ องไถ่ถอนหุ้นนั้นด้ วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจ
ในกรณีน้ ีกจิ การต้ องจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็ นหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากกิจการแทบไม่
มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้ องไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิน้ัน ในทํานองเดียวกันหากเครื่องมือทางการเงินที่
เรียกว่าเป็ นหุ้ นให้ สิทธิเลือกที่จะไถ่ถอนแก่ผ้ ูถือเมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์น้ันมี
โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้ างแน่นอน เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวต้ องจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของเครื่องมือทางการเงินนั้น
การจัดประเภทเครือ่ งมือทางการเงินแบบผสมทางด้านผูอ้ อก
25 กิจการที่ออกเครื่ องมือทางการเงินซึ่งมีองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็ นทั้งหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
ต้องจัดประเภทองค์ประกอบดังกล่าวแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงินตามข้อกําหนดที่ระบุ
ไว้ในย่อหน้าที่ 20
26 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการที่ออกเครื่ องมือทางการเงินต้ องแสดงองค์ประกอบของ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เ ป็ นหนี้ สิ น แยกจากส่ ว นที่ เ ป็ นส่ ว นของเจ้ าของเพื่ อ แสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน การกําหนดให้ เครื่ องมือทางการเงินมีลักษณะเป็ นทั้งหนี้สินและส่วนของเจ้ าของ
อยู่ในรายการเดียวเป็ นการกําหนดขึ้นตามรูปแบบทางกฎหมายมากกว่าที่จะคํานึงถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ
ดังนั้น ฐานะการเงินของกิจการจะแสดงอย่างเที่ยงธรรมยิ่งขึ้นหากเครื่ องมือทางการเงินส่วนที่เป็ น
หนี้สนิ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินแยกจากส่วนที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
27 ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้ องรั บรู้องค์ประกอบต่างๆ ของเครื่ องมือ
ทางการเงินแยกจากกัน โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือทางการเงินก่อให้ เกิดหนี้สินทางการเงินแก่ผ้ ูออก
ในขณะเดียวกับที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ู ถือในการแปลงเครื่ องมือทางการเงินนั้ นเป็ นตราสารทุนของผู้ออก
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ตัวอย่างเช่น เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางด้ านผู้ออกแล้ วเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าวประกอบด้ วยองค์ประกอบสองส่วน คือ หนี้สินทางการเงิน (สัญญาที่จะส่งมอบเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น) และตราสารทุน (การให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้นสามัญ
ของผู้ อ อกภายในระยะเวลาที่ก ํา หนด) การออกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการออกตราสารหนี้ท่มี ีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกําหนดพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ หรือการออกตราสารหนี้พร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้นสามัญ ดังนั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินต้ องแสดงองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินแยกจากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของในงบแสดงฐานะการเงิน
28 เครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพซึ่งจัดประเภทโดยการแยกหนี้สินออกจากส่วนของเจ้ าของต้ องคง
การจัดประเภทเดิมไว้ ผู้ออกต้ องไม่เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทด้ วยเหตุผลที่ว่ามีความเป็ นไปได้
มากขึ้ น ที่ผ้ ู ถือ จะใช้ สิทธิแ ปลงสภาพ เนื่ อ งจากผู้ถือ อาจไม่ ใช้ สิทธิแ ปลงสภาพตามที่คาดไว้ ท้ังที่
ดูเหมือนว่าผู้ถือจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่ มขึ้นหากเลือกที่จะใช้ สิทธิน้ันเพราะผู้ ถืออาจมี
เหตุผลบางประการ เช่น ผลกระทบทางภาษีท่แี ตกต่างจากผู้ถือรายอื่น นอกจากนี้ความเป็ นไปได้ ท่ี
ผู้ถือจะเลือกใช้ สิทธิดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ดังนั้นภาระผูกพันที่กิจการต้ องจ่าย
ชําระเงินในอนาคตยังคงมีอยู่จนกระทั่งเครื่องมือทางการเงินนั้นหมดสภาพโดยการครบกําหนดอายุ
การแปลงสภาพหรือโดยวิธกี ารอื่น
29 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แบบผสมอาจประกอบด้ ว ยหนี้ สิน ที่ไม่ ใช่ ห นี้ สิน ทางการเงิ น ตัว อย่ า งเช่ น
เครื่องมือทางการเงินอาจให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือที่จะได้ รับชําระเป็ นสินทรั พย์ท่ีไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน
เช่น สินค้ า พร้ อมกับให้ สิทธิผ้ ูถือที่จะเลือกรั บชําระเป็ นหุ้ นของกิจการแทนการรั บชําระเป็ นสินค้ า
ในกรณีน้ ี กิจการต้ องแยกเครื่องมือทางการเงินออกเป็ นองค์ประกอบและต้ องรับรู้องค์ประกอบที่
เป็ นตราสารทุน (สิทธิเลือกที่จะรั บชําระเป็ นหุ้น) แยกจากองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน ไม่ว่าหนี้สิน
ดังกล่าวจะเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือไม่
30 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและ
ตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่ได้ อธิบายถึงวิธีการกําหนดราคาตามบัญชีให้ กับองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
และที่เป็ นส่วนของเจ้ าของในเครื่ องมือทางการเงิน เดียวกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการที่อ าจนํา มาใช้
ในการวัดมูลค่ามีดังต่อไปนี้
30.1 วั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรม (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 (ปรั บปรุง 2559)
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ขององค์ประกอบที่สามารถวัดมูลค่า
ได้ ง่ายที่สดุ ก่อน แล้ วจึงนําไปหักจากมูลค่าทั้งสิ้นของเครื่องมือทางการเงินเพื่อให้ ได้ มูลค่า
ขององค์ประกอบที่วัดมูลค่าได้ ยากกว่า ซึ่งตามปกติองค์ประกอบที่วัดมูลค่าได้ ง่ายที่สุดคือ
ตราสารทุน
30.2 วัดมูลค่าขององค์ประกอบส่วนที่เป็ นหนี้สนิ แยกจากส่วนที่เป็ นส่วนของเจ้ าของตามสัดส่วน
ของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสอง โดยมูลค่าที่กาํ หนดขึ้นขององค์ประกอบทั้งสอง
รวมกันต้ องเท่ากับมูลค่าทั้งสิ้นของเครื่องมือทางการเงิน
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จํานวนรวมของราคาตามบั ญชี ท่ีกาํ หนดให้ กับองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินและที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ณ วั นที่รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกต้ องเท่ากับราคาตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินนั้นเสมอ กิจการต้ องไม่
บั น ทึก รายการกํา ไรหรื อ รายการขาดทุ น จากการรั บ รู้ หรื อแยกแสดงองค์ ป ระกอบของเครื่ องมื อ
ทางการเงิน
31 สําหรับวิ ธีการวัดมูลค่ าในย่อหน้ าที่ 30.1 ขั้นแรกกิจการที่ออกหุ้ นกู้แปลงสภาพต้ องกําหนดราคา
ตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน โดยอาจคํานวณจากกระแสเงินสดของเงินต้ นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
ในอนาคตคิ ดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ ยในตลาดที่เป็ นอยู่ขณะนั้นของหนี้สินทางการเงินที่มีลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกันซึ่งไม่มีองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของรวมอยู่ ขั้นต่อไปกิจการต้ องกําหนดราคาตามบัญชี
ของตราสารทุนซึ่งในที่น้ ีคือสิทธิเลือกแปลงสภาพหุ้ นกู้ให้ เป็ นหุ้นสามัญ โดยหักราคาตามบัญชีของ
หนี้ สิ น ทางการเงิ น จากมู ล ค่ า ทั้ ง สิ้ นของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น สํา หรั บ วิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ใน
ย่อหน้ าที่ 30.2 กิจการต้ องวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของหุ้ นกู้โดยพิ จารณาตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ตัวอย่างเช่น กิจการอาจกําหนดจากมูลค่าปัจจุ บันของกระแสเงินสดในอนาคตและวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิเ ลื อ กแปลงสภาพ โดยอ้ า งอิงกับ มู ลค่ ายุ ติธรรมของสิทธิเลื อ กแปลงสภาพซึ่ งมีลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกันหรือโดยการใช้ แบบจําลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือก สัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมที่กาํ หนด
ให้ กบั องค์ประกอบทั้งสองต้ องนํามาใช้ ในการปันส่วนเครื่องมือทางการเงินเพื่อทําให้ ผลรวมของราคา
ตามบัญชีท่กี าํ หนดให้ กับองค์ประกอบแต่ละส่วนมีจาํ นวนเท่ากับสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ดอกเบี้ ย เงินปั นผล รายการกําไรและรายการขาดทุน
32 ดอกเบี้ ย เงิ น ปั นผล รายการกํา ไรและรายการขาดทุ นที่เ กิดจากเครื่ อ งมือ ทางการเงิ นหรื อ
องค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินทีจ่ ัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงินต้องแสดงเป็ นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน ผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผถู้ ือเครื่องมือทางการเงินที่จัดประเภท
เป็ นตราสารทุนถือเป็ นการแบ่งปั นส่วนทุนซึ่งต้องนําไปหักจากส่วนของเจ้าของโดยตรง
33 การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นเครื่องกําหนดว่า ดอกเบี้ย เงินปั นผล
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินจะถือเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายและ
ต้ องแสดงในกําไรหรือขาดทุนหรือไม่ เช่น เงินปันผลจ่ายของหุ้นที่จัดประเภทเป็ นหนี้สินต้ องถือเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยและแสดงในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เช่ น เดีย วกับ ดอกเบี้ ยจ่ า ยของหุ้ น กู้ ในทํา นองเดีย วกัน
รายการกํา ไรและรายการขาดทุ น ที่เ กิด จากการไถ่ ถ อนหรื อ การกู้ ใ หม่ เ พื่ อ ชํา ระคื น หนี้ เก่ า ของ
เครื่องมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ต้ องแสดงเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
ส่วนรายการกําไรหรื อรายการขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรื อการกู้ใหม่เพื่ อชําระคืนหนี้เก่าของ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ จั ด ประเภทเป็ นส่ ว นของเจ้ า ของต้ อ งแสดงเป็ นรายการเปลี่ ย นแปลง
ในส่วนของเจ้ าของ
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34 เงินปั นผลที่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายอาจแสดงในกําไรหรื อขาดทุนรวมกับดอกเบี้ยจ่ ายของหนี้ สินอื่นหรื อ
แสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหาก กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกับ ดอกเบี้ ยและเงิ น ปั น ผลตาม
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
ของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกัน ในบางสถานการณ์การแยกแสดงดอกเบี้ยจ่ ายและ
เงินปันผลในกําไรหรือขาดทุนอาจให้ ข้อมูลที่ดีย่ิงขึ้น หากดอกเบี้ยจ่ายและเงินปั นผลนั้นแตกต่างกัน
อย่ างเป็ นสาระสํา คัญ ในด้ านต่ างๆ เช่ น การคํา นวณภาษี เงินได้ นอกจากนี้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผย
จํานวนผลกระทบทางภาษีเงินได้ ตามข้ อกําหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีของไทยเกี่ยวกับเรื่ อง
ภาษีเงินได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
35 กิจการจะนําสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิ
ในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
35.1 กิ จ การมี สิ ท ธิ ตามกฎหมายในการนํา จํา นวนที่ รั บ รู้ไ ว้ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น มา
หักกลบลบหนี้ กัน
35.2 กิจการตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายชําระจํานวนที่รับรูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ
หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับทีจ่ ่ายชําระหนี้ สิน
36 มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการแสดงสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้ วย
จํานวนสุทธิเมื่อจํานวนสุทธิน้ันสะท้ อนให้ เห็นถึงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือ
ทางการเงินที่กจิ การจะได้ รับหรือต้ องจ่ายชําระตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เฉพาะกรณีท่กี ิจการมีสิทธิและ
ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชําระเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นด้ วยจํานวนสุทธิกใ็ ห้ ถือว่ากิจการมีสินทรัพย์
ทางการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว มิ ฉ ะนั้ น กิ จ การต้ อ งแยกแสดงสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิ น ตามลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็น ว่ า
เครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นทั้งทรัพยากรและภาระผูกพันของกิจการ
37 การหักกลบและแสดงสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็ นจํานวนสุทธิต่างจากการตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน เนื่องจากการหักกลบ
ไม่ ทาํ ให้ กิจการต้ องรั บรู้ ร ายการกําไรหรื อขาดทุน แต่การตัดบัญ ชีเครื่ อ งมือทางการเงินจะทําให้
กิจการต้ องล้ างบัญชีเครื่องมือทางการเงินที่เคยบันทึกไว้ ออกจากงบแสดงฐานะการเงินและอาจทําให้
กิจการต้ องรับรู้รายการกําไรหรือรายการขาดทุน
38 สิทธิตามกฎหมายในการหั กกลบลบหนี้คือ สิทธิตามกฎหมายของลูกหนี้ท่ีจะจ่ ายชําระหรื อหักหนี้
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการหักกลบหนี้สินซึ่งเจ้ าหนี้และลูกหนี้มีอยู่ระหว่างกันไม่ว่าสิทธิในการหักกลบ
ลบหนี้น้ันจะระบุไว้ ในสัญญาหรื อไม่ ในบางกรณี ลูกหนี้อาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําลูกหนี้บุคคลที่สาม
มาหักกลบลบหนี้กับเจ้ าหนี้ หากทั้งสามฝ่ ายตกลงร่ วมกันที่จะให้ สิทธิลูกหนี้ในการหักกลบลบหนี้
ดังกล่าว
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39 สิท ธิตามกฎหมายในการหั ก กลบลบหนี้ ระหว่ า งสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น มี
ผลกระทบต่ อสิทธิและภาระผู กพั นที่เกิดจากสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้ นและ
อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตและความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของ
กิจการ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการหักกลบลบหนี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทําให้ กิจการสามารถ
หักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินได้ กิจการต้ องมีความตั้งใจที่จะใช้ สิทธิเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง
ประโยชน์จากสินทรั พย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สิน มิฉะนั้นสิทธิท่ีมีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อ
จํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ หากกิจการมีความตั้งใจที่จะใช้ สิทธิ
ดังกล่าว การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินด้ วยจํานวนสุทธิจะสะท้ อนให้ เห็นถึงจํานวน จังหวะเวลา และ
ความเสี่ยงของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
ความตั้งใจของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ ายที่จะชําระหนี้กันด้ วยจํานวนสุทธิโดยไม่มีสิทธิ
ในการหั กกลบลบหนี้ตามกฎหมายถือว่ าไม่เพี ยงพอที่จะทําให้ กิจการสามารถหักกลบรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินได้ เนื่องจากสิทธิและภาระผูกพั นที่เกี่ยวกับสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินของแต่ละฝ่ ายไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
40 ความตั้ ง ใจที่จ ะรั บ ประโยชน์ จ ากสิน ทรั พ ย์ ห รื อ จ่ า ยชํา ระหนี้ สิ น ของกิ จ การอาจเป็ นผลมาจาก
ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ แต่ ข้ อ กํา หนดของตลาดการเงิ น และสถานการณ์ อ่ ื น อาจจํา กั ด
ความสามารถของกิจการในการชําระหนี้ด้วยจํานวนสุทธิหรือในการรับประโยชน์จากสินทรัพย์และ
จ่ า ยชํา ระหนี้ สิน ในเวลาเดีย วกัน หากกิ จ การมี สิท ธิ ต ามกฎหมายในการหั ก กลบลบหนี้ แต่ ไ ม่ มี
ความตั้งใจที่จะใช้ สทิ ธิดังกล่าวกิจการต้ องเปิ ดเผยถึงผลกระทบของสิทธิท่มี ีต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของกิจการตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 69
41 การรับและจ่ายชําระเครื่องมือทางการเงินสองรายการในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะทําผ่านสํานักหักบัญชี
ของตลาดการเงินที่มีการจัดตั้งอย่างเป็ นระบบหรือทําโดยการแลกเปลี่ยนกันเองโดยแท้ จริงแล้ วเป็ น
การทําให้ กิจการไม่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตหรือความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง เนื่องจากกระแสเงินสด
ของกิจการจะเท่ากับจํานวนสุทธิท่ีจะได้ รับหรื อจะต้ องจ่ายแต่กิจการที่รับและจ่ ายชําระเครื่ องมือ
ทางการเงิ น สองรายการแยกจากกั น จะมี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของสิน ทรั พ ย์ แ ละความเสี่ ย ง
ด้ านสภาพคล่ องของหนี้สินเต็มทั้งจํานวนความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาระสําคัญ แม้ ว่าเวลาที่รับและ
จ่ายชําระจะต่างกันเพียงเล็กน้ อย ดังนั้น กิจการจะถือว่าได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทางการเงินใน
เวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สนิ ทางการเงินได้ กต็ ่อเมื่อการรับและจ่ายนั้นเกิดขึ้นพร้ อมกัน
42 ตัวอย่างต่ อไปนี้แสดงให้ เห็นว่ ากิจการไม่ควรหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจาก
ไม่เข้ าเงื่อนไขทุกข้ อตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 35
42.1 เครื่ องมือทางการเงินหลายรายการซึ่งมีความแตกต่างกันแต่กิจการนํามาใช้ ประกอบกัน
เพื่อให้ มีลักษณะเทียบเท่ากับเครื่องมือทางการเงินรายการเดียวกัน (เครื่องมือทางการเงิน
สังเคราะห์)
42.2 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีความเสี่ยง
เหมือนกันแต่ทาํ กับสัญญาหลายราย ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในกลุ่มสัญญา
ล่วงหน้ าหรือกลุ่มตราสารอนุพันธ์อ่นื
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สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อ่นื ที่วางเป็ นประกันให้ กับหนี้สินทางการเงินที่ไม่มีสิทธิ
ไล่เบี้ย
42.4 สินทรัพย์ทางการเงินที่ลูกหนี้กันไว้ ต่างหากโดยแยกให้ อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม
เพื่อใช้ ชาํ ระภาระผูกพันโดยที่เจ้ าหนี้ยังไม่ได้ รับชําระภาระผูกพันนั้น
42.5 ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะได้ รับชดเชยจาก
บริษัทประกันภัย
43 กิจการที่มีเครื่องมือทางการเงินหลายรายการกับคู่สัญญาเพียงรายเดียว อาจมีการตกลงที่จะหักกลบ
ลบหนี้เครื่ องมือทางการเงินเหล่ านั้นกับคู่สัญญา การตกลงดังกล่าวทําให้ กิจการต้ องหักกลบลบหนี้
เครื่องมือทางการเงินทุกรายการที่กาํ หนดไว้ โดยรับหรือจ่ายชําระทันทีด้วยจํานวนสุทธิเมื่อเครื่องมือ
ทางการเงินหนึ่งถูกบอกเลิกหรือผิดนัดชําระหนี้ สถาบันการเงินมักใช้ การตกลงดังกล่าวเพื่อป้ องกัน
ความสู ญ เสีย ที่ จ ะเกิ ด จากการที่ คู่ สั ญ ญาล้ ม ละลายหรื อ ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต ามภาระผู ก พั น ได้
เนื่องจากการตกลงนี้ก่อให้ เ กิดสิทธิในการหัก กลบลบหนี้ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายเฉพาะเมื่อ มี
การผิ ด นั ด ชํา ระหนี้ หรื อ เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ท่ีไม่ ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นในการดํา เนิ น ธุร กิจ ตามปกติ
การตกลงดังกล่าวจึงไม่ก่อให้ เกิดการหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินหากไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้ อที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 35 กิจการที่ทาํ การตกลงดังกล่าวไว้ แต่ไม่สามารถนําเครื่องมือ
ทางการเงิ น มาหั ก กลบกั น ได้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้ อ งเปิ ดเผยผลกระทบของการตกลงที่มี
ต่อความเสี่ยงในการให้ สนิ เชื่อตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 69
42.3

การเปิ ดเผยข้อมูล
44 วัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้คือ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญทั้งที่เป็ นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน
เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ และ
เพื่ อ สามารถประเมิ น จํา นวนเงิ น จั งหวะเวลา และความแน่ น อนของกระแสเงิน สดในอนาคตที่
เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการอธิบาย
ถึงระดับการใช้ เครื่ องมือทางการเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและวัตถุประสงค์ในการออกเครื่ องมือ
ทางการเงิน เพื่ อให้ ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับยอดคงเหลือและรายการที่เกิดขึ้นจากเครื่ องมือทาง
การเงินเหล่านั้น นอกจากนี้ยังสนับสนุ นให้ อธิบายถึงนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของเครื่ องมือ
ทางการเงินและนโยบายอื่น เช่น การป้ องกันความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยง
และข้ อกําหนดในการคํา้ ประกันเพื่อลดความเสี่ยงด้ านเครดิต เนื่องจากคําอธิบายดังกล่าวให้ ข้อมูล
เพิ่ มเติมที่เ ป็ นประโยชน์ในภาพรวมกิจ การอาจให้ ข้อ มูลเพิ่ มเติมที่กล่ าวไว้ ในเอกสารที่เผยแพร่
พร้ อมกับงบการเงินแทนการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
45 ข้ อมูลที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยจะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินระดับ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้ รับรู้ในงบการเงินเครื่ องมือทางการเงิน
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อาจทําให้ กิจ การต้ องรั บหรื อสามารถโอนความเสี่ยงทางการเงินให้ กับ บุคคลอื่น ความเสี่ยงของ
เครื่องมือทางการเงินมีดังนี้
45.1 ความเสี่ยงด้ านราคามีสามประเภทคือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด
45.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
45.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
45.1.3 ความเสี่ยงจากตลาดคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาด ไม่ ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้ นจะเกิดจาก
ปั จจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินหรื อผู้ออกเครื่ องมือทางการเงิน
นั้น หรือปัจจัยโดยรวมที่กระทบต่อเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่มีการซื้อขายกัน
ในตลาด
โดยนั ยแล้ วความเสี่ยงด้ านราคาไม่ได้ ให้ ความหมายเฉพาะแต่ในทางที่จ ะทํา ให้ กิจการ
เกิดผลขาดทุนเท่านั้น แต่ยังให้ ความหมายในทางที่จะทําให้ กจิ การเกิดผลกําไรด้ วย
45.2 ความเสี่ยงด้ านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะไม่ สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพั นที่ระบุ ไว้ ในเครื่ องมือทางการเงินจนทําให้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเกิดความเสียหาย
ทางการเงิน
45.3 ความเสี่ยงด้ า นสภาพคล่ อง หรื อความเสี่ยงในการระดมทุ นคือ ความเสี่ยงที่กิจ การจะ
เผชิ ญกับ ความยุ่ งยากในการระดมทุ นให้ เพี ยงพอและทัน เวลาต่อ การปฏิบัติตามภาระ
ผูก พั น ที่ร ะบุ ไว้ ในเครื่ อ งมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องอาจเกิดจากการที่
กิจ การไม่ สามารถขายสิน ทรั พ ย์ท างการเงิ น ได้ ทัน เวลาด้ ว ยราคาที่ใ กล้ เคีย งกับ มู ลค่ า
ยุติธรรม
45.4 ความเสี่ยงด้ า นกระแสเงิ นสดคือ ความเสี่ยงที่กระแสเงิน สดในอนาคตซึ่ งเกี่ยวข้ องกับ
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตัวเงินจะมีจาํ นวนเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ
ตราสารหนี้ท่มี ีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังกล่ าวจะทําให้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปแม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
จะไม่เปลี่ยนแปลง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
46 กิจการต้อ งอธิ บายถึงวัตถุประสงค์และนโยบายการบริ หารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึง
นโยบายในการป้องกันความเสีย่ งของรายการบัญชีทีส่ าํ คัญซึ่งกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้ นและได้นาํ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงคือ การบัญชีที่กาํ หนดให้กิจการ
ต้อ งรั บรู้รายการกํา ไรหรื อรายการขาดทุ นที่เ กิดจากการเปลี่ย นแปลงในมูลค่ ายุ ติธ รรมของ
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รายการที่ป้องกันความเสี่ยงไว้และรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเพือ่ แสดงให้
เห็ นถึงผลกระทบจากการหักล้างรายการกําไรและรายการขาดทุนดังกล่าว
47 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่กาํ หนดถึงรูปแบบในการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อตําแหน่ งของข้ อมูลที่ต้อง
แสดงในงบการเงิน กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องนําเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมา
แสดงซํา้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องเปิ ดเผยถึงเครื่องมือทางการเงิน
ที่ไม่ได้ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรืองบประกอบ โดยอาจต้ อง
เปิ ดเผยคํา อธิบายและข้ อ มูลที่เป็ นตัว เลขที่เกี่ยวข้ องไว้ ด้วยกันเพื่ อให้ เหมาะสมกับ ลั กษณะและ
สาระสําคัญของเครื่องมือทางการเงิน
48 กิ จ การต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการกํา หนดรายละเอี ย ดของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ค วรเปิ ดเผย
โดยคํานึงถึงสาระสําคัญของเครื่ องมือทางการเงินที่มีต่อกิจการ กิจการจําเป็ นต้ องหาความสมดุล
ระหว่างการให้ ข้อมูลในรายละเอียดมากเกินไปจนทําให้ งบการเงินไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
กับ การให้ ข้อ มู ล ที่ร วมยอดมากเกิน ไปจนทํา ให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน ไม่ ทราบข้ อ มู ลที่สาํ คัญ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการมีเครื่องมือทางการเงินหลายรายการ
ซึ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงกัน และไม่มีเครื่องมือทางการเงินใดมีความสําคัญเป็ นพิเศษ กิจการอาจสรุป
ข้ อมูลตามประเภทของเครื่องมือทางการเงินได้ แต่ในทางกลับกัน กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
โดยเฉพาะของเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อโครงสร้ างทุนของกิจการ
49 ฝ่ ายบริ หารของกิจการอาจจั ด ประเภทเครื่ อ งมือทางการเงินตามลักษณะของข้ อ มูลโดยพิ จารณา
ถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ไม่ ว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น จะมี ก ารรั บ รู้ ใน
งบแสดงฐานะการเงินหรื อไม่ หากกิจการรับรู้เครื่ องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินกิจการ
ต้ องเปิ ดเผยวิธีวัดมูลค่าที่ใช้ ตามปกติ กิจการควรจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินโดยแยกรายการ
ที่แสดงด้ วยราคาทุนจากรายการที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน จํานวนที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือในงบประกอบจะให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการกระทบยอดของรายการแต่ละบรรทัดที่เกี่ยวข้ องใน
งบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ โดยจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินแยกต่างหากจาก
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ตั ว อย่ า งของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ที่ไม่ อ ยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ได้ แ ก่ ภาระผู ก พั น ภายใต้ สัญ ญา
ประกันภัย หรือภาระผูกพันภายใต้ โครงการบําเหน็จบํานาญ
เงือ่ นไข ข้อตกลงและนโยบายการบัญชี
50 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุ กข้อต่ อไปนี้ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และ
ตราสารทุนแต่ละประเภทไม่ว่าจะมีการรับรูห้ รือไม่ได้รับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
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ลัก ษณะและเนื้ อหาของเครื่ อ งมือ ทางการเงิ น รวมถึ ง เงื่ อ นไขและข้อ ตกลงที่เ ป็ น
สาระสํา คั ญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น จัง หวะเวลา และความแน่ นอนของ
กระแสเงินสดในอนาคต
50.2 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี รวมถึงเกณฑ์ในการรั บรู้รายการและ
การวัดมูลค่า
51 เงื่อนไขและข้ อตกลงตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงินเป็ นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อจํานวน
จั งหวะเวลา และความแน่ น อนของกระแสเงิ น สดรั บ และจ่ า ยในอนาคต กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยถึ ง
เงื่อนไขและข้ อ ตกลงของเครื่ องมือ ทางการเงิน เมื่อ การรั บ รู้ หรื อ ไม่ รั บรู้ เครื่ อ งมือ ทางการเงิน ใน
งบแสดงฐานะการเงินมีความสําคัญต่อฐานะการเงินในปั จจุ บันหรือผลการดําเนินงานในอนาคตของ
กิจการ ไม่ว่ากิจการจะรับรู้เครื่องมือทางการเงินแยกเป็ นแต่ละรายการหรื อแยกเป็ นแต่ละประเภท
หากเครื่องมือทางการเงินรายการหนึ่งรายการเดียวไม่มีความสําคัญต่อกระแสเงินสดในอนาคตของ
กิจการ กิจการต้ องอธิบายถึงลักษณะสําคัญของเครื่องมือทางการเงินรายการนั้นโดยการอ้ างอิงกับ
กลุ่มที่เหมาะสมของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน
52 เมื่ อ เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ถื อหรื อออกโดยกิจ การทํา ให้ กิจ การอาจประสบกับความเสี่ยงที่เป็ น
สาระสําคัญตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 45 กิจการต้ องเปิ ดเผยเงื่อนไขและข้ อตกลงดังต่อไปนี้สาํ หรับ
เครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการหรือแต่ละประเภท
52.1 เงิ น ต้ น มู ลค่ า ที่ต ราไว้ หรื อ จํา นวนที่ก าํ หนดไว้ ซึ่ งอาจเป็ นจํา นวนฐานที่ใช้ เป็ นเกณฑ์
การจ่ ายชําระในอนาคต โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็ นตราสารอนุ พันธ์ เช่ น สัญญาแลกเปลี่ ยน
อัตราดอกเบี้ย จํานวนฐาน คือ จํานวนที่ระบุในสัญญาซึ่งใช้ เป็ นฐานในการคํานวณจํานวนเงิน
ที่จะได้ รับหรือต้ องจ่ายชําระสําหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น
52.2 วันที่ครบกําหนด วันหมดอายุ หรือวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
52.3 สิทธิเลือกที่จะชําระเครื่องมือทางการเงินก่อนกําหนด รวมถึงช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้
สิทธิน้ัน และราคาหรือช่วงราคาตามสิทธิ
52.4 สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ จ ะแปลงสภาพหรื อ แลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หนึ่ ง กั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินอื่น หรือกับสินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น รวมทั้งช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้ สิทธิ
และอัตราแปลงสภาพหรืออัตราแลกเปลี่ยน
52.5 จํา นวนเงิน และจังหวะเวลาของตารางการรับ หรือ จ่า ยเงิน ต้ น ในอนาคตของเครื่ อ งมือ
ทางการเงิน รวมทั้งการจ่ ายแบบผ่อนชําระ และข้ อกําหนดในการกันสินทรั พย์เพื่ อชําระ
เครื่องมือทางการเงิน
52.6 อัตราหรื อจํานวนที่กาํ หนดไว้ ของดอกเบี้ย เงินปั นผล หรื อผลตอบแทนอื่นจากเงินต้ นที่
กําหนดจ่ายเป็ นงวดๆ รวมถึงกําหนดการจ่ายชําระและจังหวะเวลาของการจ่ายชําระนั้น
52.7 หลั กประกันที่จะได้ รับในกรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน หรื อหลักประกันที่นําไปวางใน
กรณีของหนี้สนิ ทางการเงิน
52.8 สกุ ลเงินของกระแสเงินสดที่จะได้ รับหรื อต้ อ งจ่ ายซึ่ งเกิดจากเครื่ องมือทางการเงินหาก
แตกต่างไปจากสกุลเงินที่เสนอรายงาน
50.1
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ข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ าที่ 52.1 ถึ ง 52.8 ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ส ามารถนํา มาใช้
แลกเปลี่ยนกับเครื่องมือทางการเงินที่ถืออยู่หรือที่ออก
52.10 เงื่อนไขหรือข้ อผูกมัดสําคัญของเครื่องมือทางการเงินซึ่งสามารถล้ มล้ างหรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่น ตัวอย่างเช่น ระดับอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนสูงสุดซึ่งทําให้ ผ้ ูกู้ต้องชําระคืน
เงินต้ นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในทันที
หากการแสดงเครื่ องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างไปจากรูปแบบทางกฎหมาย
กิจการต้ องอธิบายถึงลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลที่อธิบายถึงลักษณะและเนื้อหาของเครื่องมือทางการเงินจะมีประโยชน์ย่ิงขึ้น หากได้ มีการเน้ น
ถึ งความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ จํา นวน จั งหวะเวลา และ
ความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ตัวอย่างเช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ในการป้ องกั น ความเสี่ ยงถื อ ว่ า มี ความสํา คั ญ เช่ น กรณี ท่ีกิ จ การป้ องกั น
ความเสี่ยงของเงินลงทุนในหุ้นสามัญโดยการซื้อสิทธิเลือกขายหุ้นนั้น ในทํานองเดียวกัน การเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ องค์ ป ระกอบของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สังเคราะห์ (ดู ภ าคผนวก ย่ อ หน้ า ที่ 23)
ก็มีความสําคัญเช่นกัน เครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์ดังกล่าวอาจเป็ นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่ งแต่ เ ดิ ม เป็ นหนี้ สิ น ที่มี อั ต ราดอกเบี้ ยลอยตั ว แต่ กิจ การได้ ท ํา สั ญ ญาแลกเปลี่ ยนให้ เป็ นอั ตรา
ดอกเบี้ ยคงที่ ในแต่ ละกรณี ท่ีกล่ า วมาข้ างต้ น กิ จการต้ อ งแสดงสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และหนี้ สิน
ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้น
ไม่ว่าการแสดงดังกล่ าวจะเป็ นการแสดงแยกตามรายการหรื อแสดงรวมตามประเภทของสินทรั พย์
ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน โดยทั่วไปการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 52 เพียงพอที่จะ
ทําให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิ นเห็นถึ งความเสี่ยงที่เปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากความสัมพั นธ์ระหว่ างสินทรั พย์
หนี้ สิน แต่ ในบางสถานการณ์กิจการอาจจําเป็ นที่จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่ มเติมหากข้ อมู ลนั้ นเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสาํ หรับรายการและสถานการณ์ท่เี ป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งเกิดจากการดําเนินธุรกิจของกิจการไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดเผยถึงหลักการบัญชีโดยทั่วไป หรือวิธี
ปฏิบัติทางบั ญชีท่ีกิจการเลื อกใช้ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีดังกล่ าว กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทุกข้ อต่อไปนี้
55.1 เกณฑ์ท่ีใช้ ก าํ หนดว่ า เมื่ อ ใดกิจ การจะรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิ น
ในงบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อใดกิจการจะตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
นั้นออกจากงบแสดงฐานะการเงิน
55.2 เกณฑ์ท่ีใช้ วั ด มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิ น ที่รั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรก
และเกณฑ์ท่ใี ช้ ในภายหลัง
55.3 เกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าของรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สนิ ทางการเงิน
ประเภทของรายการบัญชีท่อี าจจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยถึงนโยบายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องมีดังนี้

52.9

53
54
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56.1 การโอนสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เมื่ อ ผู้ โ อนยั งคงมี ส่ ว นได้ เ สีย หรื อ ยั ง มี ค วามเกี่ย วข้ อ งกับ
สินทรั พย์ท่ีโอนอย่างต่อเนื่อง เช่ น การแปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์ การขาย
โดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน และการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
56.2 การโอนสินทรั พย์ทางการเงินให้ กับบุคคลที่สามซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ทางการเงิน
เพื่ อนํามาชําระหนี้สินเมื่อครบกําหนด โดยที่ผ้ ูโอนยังคงมีภาระผูกพันต่อเจ้ าหนี้ในขณะที่
การโอนนั้นเกิดขึ้น
56.3 การได้ มาหรื อการออกเครื่ องมือทางการเงินหลายรายการที่อยู่ในชุ ดเดียวกัน ซึ่งเครื่ องมือ
ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ทํา ขึ้ นเพื่ อ ให้ มี ผ ลกระทบเท่า เทีย มกับ การได้ ม าหรื อ การออก
เครื่องมือทางการเงินรายการเดียว
56.4 การได้ มาหรือการออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ยง
56.5 การได้ มาหรือการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตัวเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ แตกต่าง
จากอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ออก
57 กิจการต้ องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
แต่ละประเภทโดยระบุว่ากิจการได้ ใช้ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม หรือเกณฑ์การวัดมูลค่าอื่น กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยวิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่กี จิ การเลือกใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์การวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น
กิจการอาจต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่แสดงด้ วยราคาทุน
57.1 ต้ นทุนในการได้ มาหรือการออกเครื่องมือทางการเงิน
57.2 ส่วนเกินหรือส่วนลดของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่เป็ นตัวเงิน
57.3 การเปลี่ ย นแปลงของจํา นวนที่ป ระมาณไว้ ข องกระแสเงิ น สดในอนาคตที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ
เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตัวเงิน
57.4 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่กี ่อให้ เกิดความไม่แน่นอนอย่างเป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับ
จั งหวะเวลาในการเก็บ เงิ นทุ กจํานวนเมื่ อครบกําหนดตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสินทรั พ ย์
ทางการเงินที่เป็ นตัวเงิน
57.5 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทําให้ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
มีจาํ นวนสูงเกินไป
57.6 การปรับโครงสร้ างของหนี้สนิ ทางการเงิน
สําหรั บสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้ วยมู ลค่ายุติธรรม กิจการต้ องระบุว่า
ราคาตามบัญชีกาํ หนดขึ้นจากราคาซื้อขายในตลาด ราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระกระแสเงินสด
คิดลด หรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม และต้ องเปิ ดเผยถึงข้ อสมมติสาํ คัญที่กิจการใช้ ในการนําวิธีการดังกล่าว
มาถือปฏิบัติ
58 กิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ในการรับรู้รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ วและที่ยังไม่เกิดขึ้น
ในกําไรหรื อขาดทุน รวมทั้งเกณฑ์ในการรับรู้ดอกเบี้ย รายได้ และค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกิดจากสินทรั พย์
ทางการเงินและหนี้สิน ทางการเงิน นอกจากนั้ น กิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ในการรั บรู้ร ายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินที่ถือไว้ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงในกรณีท่กี ิจการนํารายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายมาหักกลบกันในกําไรหรือขาดทุนและแสดงรายการด้ วยจํานวนสุทธิท้งั ที่สินทรัพย์ทางการเงิน
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และหนี้สินทางการเงินที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ หักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยถึง
เหตุผลในการหักกลบดังกล่าว หากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยสําคัญ
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ ย
59 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิน
ทางการเงินแต่ละประเภทไม่ว่าสินทรัพย์หรือหนี้ สินนัน้ จะรับรูห้ รือไม่ได้รับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
โดยต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
59.1 วันทีม่ กี ารกําหนดอัตราใหม่ตามสัญญาหรือวันทีค่ รบกําหนด แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
59.2 อัตราดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง หากสามารถคํานวณได้
60 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางชนิด หรื อที่เรี ยกว่ าความเสี่ยงด้ าน
กระแสเงิ น สด และมีผลกระทบโดยตรงต่ อ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และหนี้ สิน
ทางการเงิน หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้ านราคา
61 ข้ อมูลเกี่ยวกับวันที่มีการกําหนดอัตราใหม่หรือวันที่ครบกําหนดแล้ วแต่วันใดจะถึงก่อน ชี้ให้ เห็นถึง
ระยะเวลาที่อตั ราดอกเบี้ยจะมีความคงที่ ส่วนข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงชี้ให้ เห็นถึงระดับ
ที่อัต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ งจะมี ค วามคงที่ ผู้ ใช้ งบการเงิ น สามารถใช้ ข้ อ มู ลดั งกล่ า วเป็ นเกณฑ์ใ น
การประเมินความเสี่ยงด้ านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่กิจการกําลังประสบอยู่
และโอกาสที่รายการกําไรหรือรายการขาดทุนจะเกิดขึ้น สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการกําหนด
อัตราใหม่ให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยในตลาดก่อนครบกําหนด การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาจนถึง
วันที่ต้องมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะมีความสําคัญมากกว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาจนถึงวันที่ครบกําหนด
62 กิจการอาจเปิ ดเผยข้ อมู ลประกอบเกี่ยวกับวันที่กิจการคาดว่ าจะมีการกําหนดอัตราใหม่ หรื อวันที่
คาดว่าจะมีการจ่ายชําระหากวันดังกล่าวแตกต่างไปจากวันที่ในสัญญาอย่างเป็ นสาระสําคัญ เนื่องจาก
ข้ อมูลเหล่ านั้นอาจเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของผู้ ใช้ งบการเงิน โดยเฉพาะเมื่อกิจการสามารถทํา
การคาดการณ์ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวันที่ท่กี ิจการคาดว่า
จะได้ รับชําระหนี้จากลู ก หนี้สินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศั ยที่มีอัตราคงที่หากกิจการสามารถคาดการณ์ถึ ง
จํา นวนและวั น ที่กิจ การจะได้ รั บ ชํา ระหนี้ ก่ อ นกํา หนดได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถือ หากกิจ การใช้ ข้ อ มู ล ที่
คาดการณ์ข้ ึนเป็ นเกณฑ์ในการบริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยกิจการควรเปิ ดเผยข้ อสมมติ
เกี่ยวกับวั นที่กิจการใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงไม่ ว่าจะเป็ นวันที่คาดว่ าจะได้ รับชําระหนี้หรื อวันที่
คาดว่าจะมีการกําหนดอัตราใหม่ และเปิ ดเผยว่ าข้ อสมมติท่ีใช้ น้ันแตกต่างจากวันที่ครบกําหนดใน
สัญญาเพี ยงไร นอกจากนั้น กิจการควรเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที่ว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเพียงการคาดการณ์
ของฝ่ ายบริหาร
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63 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่ประสบกับความเสี่ยง
ต่อไปนี้
63.1 ความเสี่ยงด้ านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สนิ ทางการเงินที่เป็ นตัวเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
63.2 ความเสี่ยงด้ านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย เช่น สินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นตัวเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด
นอกจากนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่มี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนบางประเภท
64 อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงของเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตัวเงินคือ อัตราดอกเบี้ยซึ่งเมื่อนํามาใช้ ใน
การคํานวณมูลค่าปั จจุ บันจะให้ ผลลัพธ์เป็ นราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน ในการคํานวณ
มูลค่าปัจจุบันกิจการจะคิดลดกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตนับจากวันที่เสนอรายงานไปจนถึง
วั น ที่มี ก ารกํา หนดอัต ราครั้ ง ต่ อ ไปหรื อ จนถึ ง วั น ที่ค รบกํา หนด และคิ ด ลดราคาตามบั ญ ชี ห รื อ
จํานวนเงินต้ นโดยใช้ ช่วงเวลาเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ ในการคิดลดกระแสเงินสดของเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรื อที่ต้องแสดงด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ ายคือ อัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา และอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ ในการคิดลดกระแสเงินสดของเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตั ว หรื อ ที่ต้อ งแสดงด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรม คือ อัต ราตลาดในปั จ จุ บั น อัต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง
บางครั้งเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจนครบกําหนดหรืออัตราผลตอบแทนจนถึงวันกําหนดอัตราใหม่
ซึ่งถือว่าเป็ นอัตราผลตอบแทนภายในของเครื่องมือทางการเงินสําหรับช่วงเวลานั้นนั่นเอง
65 กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อ กําหนดที่ระบุไว้ ในย่อ หน้ าที่ 59.2 สําหรั บ หุ้ นกู้ ตั๋วเงิน และเครื่ อ งมือ
ทางการเงินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งการจ่ ายชําระเงินในอนาคตทําให้ ผ้ ูถือได้ รับผลตอบแทนเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริ ง และทําให้ ผ้ ูออกมีต้นทุนเท่ากับมูลค่าของเงินตามเวลา กิจการไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดดังกล่าวสําหรับเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารอนุ พันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่
ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงได้ ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุ พันธ์อัตรา
ดอกเบี้ยประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาอัตราล่วงหน้ าและสิทธิเลือกซื้อหรือขาย
แม้ ว่าตราสารอนุ พันธ์น้ันจะมีความเสี่ยงด้ านกระแสเงินสดหรื อมีความเสี่ยงด้ านราคาอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด แต่การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงก็
เป็ นสิ่งไม่จาํ เป็ นเนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งอาจเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่
แท้ จริงอาจเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจหากกิจการนําตราสารอนุพันธ์น้ันมาใช้ ในการป้ องกันความเสี่ยง
หรื อ นํา มาใช้ ในการแปลงสภาพรายการ เช่ น ข้ อ มู ลที่เกิด จากสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัต ราดอกเบี้ ย
เนื่ อ งจากข้ อมู ลดั งกล่ า วทํา ให้ เ ห็น ถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่กิจ การกํา ลั ง
ประสบอยู่
66 กิจ การอาจยั งคงประสบกับ ความเสี่ยงจากอัต ราดอกเบี้ยแม้ ว่าสินทรั พย์ทางการเงินที่ทาํ ให้ เกิด
ความเสี่ยงจะตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินแล้ ว เช่ น ในกรณีของการแปลงสินทรัพย์เป็ น
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หลักทรัพย์ ในทํานองเดียวกัน กิจการอาจประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแม้ ว่ากิจการไม่ได้
รับรู้สินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เช่ น ในกรณีท่กี ิจการมี
ภาระผูกพันที่จะให้ ก้ ูยืมเงินด้ วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
เข้ าใจถึงลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ในการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์หรือ
การโอนสินทรั พย์ทางการเงินในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยจะรวมถึงลักษณะของ
สิน ทรั พ ย์ท่ีโอน เงิ น ต้ น ที่ระบุ ไว้ อัตราดอกเบี้ ย ระยะเวลาถึงวั น ที่ครบกํา หนด และเงื่ อนไขของ
รายการที่ทาํ ให้ กิจการยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ในกรณีท่เี ป็ นภาระผูกพันที่จะให้ ก้ ูยืมเงิน ข้ อมูลที่ต้อง
เปิ ดเผยจะรวมถึง เงินต้ นที่ระบุไว้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาถึงวันที่ครบกําหนด และเงื่อนไขที่สาํ คัญ
ของรายการที่ทาํ ให้ กจิ การต้ องประสบกับความเสี่ยงนั้น
67 ลักษณะของธุรกิจและขอบเขตของการใช้ เครื่องมือทางการเงินของกิจการจะเป็ นเครื่องกําหนดว่ า
กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในลักษณะใด กิจการอาจเปิ ดเผย
ข้ อมูลโดยการบรรยาย การแสดงด้ วยตาราง หรื อการแสดงตารางประกอบคําอธิบาย เมื่อกิจการมี
เครื่ องมือทางการเงินที่ทาํ ให้ กิจการต้ องประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหรื อความเสี่ยง
ด้ านกระแสเงินสดที่เป็ นสาระสําคัญ กิจการอาจใช้ แนวทางต่อไปนี้ในการนําเสนอข้ อมูล
67.1 กิจ การอาจเปิ ดเผยราคาตามบั ญ ชีของเครื่ อ งมือ ทางการเงิน ที่ทาํ ให้ กิจ การประสบกับ
ความเสี่ยงด้ า นราคาอัน เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในรู ป ของตาราง
โดยจัดประเภทข้ อมูลที่แสดงในตารางตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่จะมีการกําหนดอัตราใหม่
ดังต่อไปนี้
67.1.1 ภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
67.1.2 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
67.1.3 5 ปี ขึ้นไปนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
67.2 เมื่อผลการดําเนินงานของกิจการจะถูกกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญเนื่องจากความเสี่ยง
หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงด้ านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ ย กิ จ การควรเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในรายละเอีย ดมากขึ้ น กิ จ การบางประเภท เช่ น
ธนาคารอาจเปิ ดเผยราคาตามบั ญ ชี ข องเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แยกเป็ นประเภทตาม
ระยะเวลาจนถึงวันที่ครบกําหนดหรือจนถึงวันที่จะมีการกําหนดอัตราใหม่ ดังต่อไปนี้
67.2.1 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
67.2.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
67.2.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
67.3 ในทํา นองเดี ย วกั น กิ จ การอาจเปิ ดเผยถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นกระแสเงิ น สดอั น เกิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในรูปของตารางซึ่งแสดงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแยกเป็ นกลุ่มตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สินทางการเงินแยกเป็ นกลุ่ม
ตามวันที่จะครบกําหนดในอนาคต
67.4 กิจการอาจเปิ ดเผยอัตราดอกเบี้ยสําหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการ หรือเปิ ดเผย
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักหรือช่วงของอัตราดอกเบี้ยสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
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แต่ละประเภท กิจการควรจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินโดยแยกตามสกุลเงินหรือแยกตาม
ความเสี่ยงด้ านเครดิต เมื่อปัจจัยดังกล่าวมีผลทําให้ เครื่องมือทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงแตกต่างกันอย่างเป็ นสาระสําคัญ
68 ในบางสถานการณ์ กิ จ การอาจให้ ข้ อ มู ล ที่เ ป็ นประโยชน์ เกี่ ยวกับ ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย
โดยการแสดงให้ เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่สมมติข้ ึนว่ามีต่อมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน หรือมีต่อรายได้ และกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากเครื่องมือ
ทางการเงินนั้นอย่างไร กิจการอาจแสดงผลกระทบดังกล่ าวโดยใช้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ข้ อมูล ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจแสดงผลกระทบที่มีต่อมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดย
สมมติ ใ ห้ อั ต ราตลาด ณ วั น ที่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น เปลี่ ย นไปครั้ ง ละ 1% ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอาจทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในดอกเบี้ยรั บหรื อดอกเบี้ยจ่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือทําให้ เกิดรายการกําไรหรือรายการ
ขาดทุ น จากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมของเครื่ อ งมือ ทางการเงิน ที่มีอัต ราดอกเบี้ ยคงที่
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อมูลในลักษณะนี้จะแสดงให้ เห็นเฉพาะผลกระทบ
ทางตรงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยต่อเครื่องมือทางการเงินที่ระบุอตั ราดอกเบี้ยซึ่งกิจการ
ถือ อยู่ ณ วั น ที่ใ นงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนผลกระทบทางอ้ อ มของการเปลี่ ย นแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ ยที่มี ต่ อ ตลาดการเงิน และกิจ การแต่ ล ะแห่ งมั ก ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ
เมื่อกิจการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อมูล กิจการต้ องระบุถึงเกณฑ์ท่ใี ช้
ในการจัดทําข้ อมูลรวมถึงข้ อสมมติสาํ คัญที่เกี่ยวข้ อง
ความเสีย่ งด้านเครดิต
69 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ทุ ก ข้ อ ต่ อ ไปนี้ เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต สํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินแต่ละประเภท ไม่ว่าสินทรัพย์นนั้ จะรับรูห้ รือไม่ได้รับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
69.1 จํานวนเงินสูงสุด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อ จํานวนเงินดังกล่าวต้องเป็ นตัวแทนที่ดีที่สุดซึ่งแสดงให้เห็ นถึงความเสี่ยงที่
กิจการมีอยู่ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือ
ทางการเงินได้ โดยไม่คาํ นึงถึงมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
69.2 การกระจุกตัวของความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
70 กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพื่ อให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถประเมิน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้ รับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ ข้ อกําหนดตาม
ย่อหน้ าที่ 69 ไม่ได้ ระบุให้ กิจการต้ องปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อกิจการเนื่องจากกิจการต้ องรับรู้
ผลเสียหายดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนอยู่แล้ ว
71 วั ตถุ ประสงค์ในการกําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํา นวนเงินสูงสุดที่อ าจต้ องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อโดยไม่คาํ นึงถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากหลักประกัน มีดังต่อไปนี้
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เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ ข้อมูลที่มีการวัดมูลค่าอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับจํานวนเงินที่กิจการ
อาจต้ องสูญเสียในการให้ สนิ เชื่อซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้ รับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
71.2 เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิ นสามารถพิ จ ารณาถึงความเป็ นไปได้ ท่ีผลเสียหายสูงสุดจะสูงกว่ า
ราคาตามบั ญชี ของสินทรั พย์ทางการเงิน ที่ได้ รับ รู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หรื อ สูงกว่ า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ได้ เปิ ดเผย
ไว้ ในงบการเงิน
72 ในกรณีท่สี นิ ทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีความเสี่ยงด้ านเครดิต ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นหักด้ วยบัญชีการปรับมูลค่าควรเป็ นจํานวนสูงสุดที่กิจการจะสูญเสียเนื่องจาก
ความเสี่ยงด้ านเครดิต ตัวอย่างเช่น ผลเสียหายสูงสุดที่จะเกิดได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
คือ ราคาตามบัญชีของสัญญาแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่ งแสดงถึงต้ นทุนที่กิจการต้ องจ่ ายเพื่ อให้ ได้
มาซึ่งสัญญาแลกเปลี่ ยนใหม่ เพื่ อทดแทนสัญญาเดิมในกรณีท่ีสัญญาเดิมมีปัญหา ต้ นทุนดังกล่ าว
จะกําหนดขึ้นจากอัตราตลาดปั จจุ บัน ในกรณีน้ ีกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้
แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ในทางกลับกัน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกําหนด
ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 69.1 เมื่ อ ผลเสี ย หายสูง สุ ด ที่อ าจเกิด จากสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่รั บ รู้ ใ น
งบแสดงฐานะการเงิ น แตกต่ า งจากราคาตามบั ญ ชี อ ย่ า งเป็ นสาระสํา คั ญ ดั ง ตั ว อย่ า งที่แ สดงไว้
ในย่อหน้ าที่ 73 และ 74
73 หากกิ จ การมี สิท ธิ ต ามกฎหมายในการหั ก กลบลบหนี้ ระหว่ า งสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น กับ หนี้ สิ น
ทางการเงินแต่กิจการไม่ต้ังใจที่จะรั บหรื อจ่ายชําระด้ วยจํานวนสุทธิหรื อรับประโยชน์จากสินทรั พย์
ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สนิ กิจการต้ องไม่แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยจํานวนที่
หักกลบแต่กิจการต้ องเปิ ดเผยถึงสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้เมื่อกิจการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 69 ตัวอย่างเช่น เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งกิจการมีสิทธิในการหักกลบ
ลบหนี้ ถึ งกํา หนดก่ อ นหนี้ สิน ทางการเงิน ที่มีจํา นวนเท่า กัน หรื อ สูงกว่ า กิจ การสามารถหลี ก เลี่ ยง
ผลเสียหายที่อาจเกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาผิดนัดชําระสินทรัพย์ทางการเงินโดยการใช้ สิทธิในการหักกลบ
ลบหนี้น้ัน อย่ างไรก็ตาม หากกิจการยืดอายุ การชําระสินทรั พย์ทางการเงินให้ กับคู่สัญญา กิจการ
ยังคงมีความเสี่ยงด้ านเครดิตอยู่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทําให้ กิจการจะได้ รับประโยชน์
จากสินทรัพย์ทางการเงินช้ ากว่าวันที่กจิ การต้ องจ่ายชําระหนี้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กําหนดให้ กิจการต้ อ งเปิ ดเผยถึงสิทธิในการหัก กลบลบหนี้ ที่มีอยู่ และผลกระทบที่สิทธิน้ั น มีต่อ
สินทรั พย์ทางการเงิ นที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับชํา ระตามสัญ ญา เพื่ อ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ ทราบถึง
ขอบเขตของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ลดลง ณ เวลานั้น แต่หากหนี้สินทางการเงินถึงกําหนดชําระ
ก่อนสินทรั พย์ทางการเงิน กิจการจะมีความเสี่ยงด้ านเครดิตเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท้ัง
จํานวนแม้ ว่ากิจการจะมีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ เนื่องจากคู่สัญญาอาจผิดนัดชําระหนี้หลังจากที่
กิจการได้ จ่ายชําระหนี้สนิ ของกิจการเรียบร้ อยแล้ ว
74 ในกรณีท่ีกิจการมีข้อตกลงในการหักกลบลบหนี้เครื่องมือทางการเงินหลายรายการที่มีกับคู่สัญญา
เพี ยงรายเดียวตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่ อหน้ า ที่ 43 แต่ การหั กกลบลบหนี้ นั้ นไม่เข้ า เงื่ อนไขทุก ข้ อ
71.1
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ในการหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 35 กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของข้ อตกลงในการหักกลบลบหนี้ซ่ึงชี้ให้ เห็นทุกข้ อต่อไปนี้หาก
ข้ อตกลงนั้นมีผลทําให้ ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
74.1 ชี้ให้ เห็นว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่รวมอยู่ในข้ อตกลงในการหักกลบ
ลบหนี้จะถูกขจัดไปได้ เท่ากับจํานวนหนี้สนิ ทางการเงินที่มีกับคู่สัญญารายเดียวกันซึ่งจะถึง
กําหนดชําระหลังสินทรัพย์ทางการเงิน
74.2 ชี้ ให้ เ ห็น ว่ า ขอบเขตของผลเสีย หายโดยรวมที่อ าจเกิด จากความเสี่ย งด้ า นเครดิต ตาม
ข้ อตกลงในการหักกลบลบหนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็ นสาระสําคัญในระยะเวลาอันสั้น
หลังจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากผลเสียหายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของรายการแต่ละรายการที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงนั้น
กิจการควรเปิ ดเผยเงื่อนไขตามข้ อตกลงในการหักกลบลบหนี้ของเครื่องมือทางการเงินหลายรายการ
ที่มีกับคู่สัญญาเพี ยงรายเดียวที่จะช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถกําหนดขอบเขตของความเสี่ยง
ด้ านเครดิตที่ลดลงได้
75 กิจการไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 69.1 สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่ได้ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
75.1 กิจการไม่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตเกิดขึ้น
75.2 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้ สินเชื่ อที่อ าจเกิดขึ้น มีจํา นวนเท่ากับเงินต้ น มูลค่ าที่ตราไว้
มูลค่าที่กาํ หนด หรือจํานวนที่ระบุไว้ ในเครื่องมือทางการเงินซึ่งได้ เปิ ดเผยไว้ ตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 50
75.3 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้ สินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ได้ เปิ ดเผยไว้
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 80
อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 69.1 เพิ่ มเติมจากข้ อมูลที่ระบุไว้
ในย่ อหน้ าที่ 50 และ 80 หากสินทรั พย์ทางการเงินที่ไม่ได้ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินจะทําให้
กิจการต้ องรั บรู้ผลเสียหายสูงสุดจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชําระหนี้ด้วยจํานวนที่แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสําคัญจากจํานวนที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 50 และ 80 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีสิทธิท่ีจะนํา
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่ไม่ได้ รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กัน
ทําให้ ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกิจการต้ องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีจาํ นวนแตกต่างไปอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
76 ในการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามข้ อ กํา หนดที่ระบุไว้ ในย่อ หน้ าที่ 69 กิจ การต้ องพิ จ ารณาถึง ความเสี่ยง
ด้ านเครดิตที่เกิดจากภาระผู กพั นจากการคํา้ ประกันของกิจการในฐานะผู้คาํ้ ประกัน ตัวอย่างเช่ น
ในการเปลี่ยนแปลงสินทรั พย์เป็ นหลักทรั พย์กิจการอาจยังคงมีความเสี่ยงด้ านเครดิตจากสินทรัพย์
ทางการเงิ น ที่โ อนให้ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิจ การและตั ด บั ญ ชี อ อกจากงบแสดงฐานะการเงิ น แล้ ว
เนื่องจากกิจการมีภาระผูกพันจากการไล่เบี้ยเพื่อทําให้ ผ้ ูซ้ ือสินทรัพย์ไม่ต้องรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินทรั พย์ท่ีตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงิน
รวมถึงจํานวนและจังหวะของกระแสเงินสดในอนาคตตามสัญญาที่จะได้ รับจากสินทรั พย์ เงื่อนไข
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ของภาระผูกพันในการไล่เบี้ยและผลเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการไล่เบี้ย (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
77 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับการกระจุ กตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตเมื่อข้ อ มูลดังกล่ าวไม่
ปรากฏอยู่ในข้ อมูลที่เปิ ดเผยไว้ เกี่ยวกับลักษณะและฐานะทางการเงินของธุรกิจและเมื่อการกระจุกตัวนั้น
อาจทําให้ กิจการเกิดผลเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญ ในกรณีท่คี ู่สัญญาผิดนัดชําระหนี้ฝ่ายบริหาร
ต้ องใช้ ดุลยพินิจเพื่อระบุถึงการกระจุกตัวที่เป็ นสาระสําคัญ โดยคํานึงถึงสภาพการณ์ของกิจการและ
ลูกหนี้ของกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ส่วนงาน
ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ กาํ หนดแนวทางปฏิบัติท่เี ป็ นประโยชน์ในการระบุถึงส่วนงาน
ทางอุตสาหกรรม และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่มี ีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิต
78 การกระจุ กตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตอาจเกิดจากลูกหนี้เพียงรายเดียว หรื อกลุ่มของลูกหนี้ท่ีมี
ลักษณะคล้ ายคลึงกันจนทําให้ การเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ
มีผลกระทบในลักษณะเดียวกันต่อความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพั นของลูกหนี้เหล่ านั้น
ตัวอย่างของลั กษณะร่ วมที่อาจทําให้ เกิดการกระจุ กตัวของความเสี่ยง ได้ แก่ การดําเนินงานของ
ลูกหนี้หรื อลักษณะของอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบการหรื อลักษณะทางภูมิศาสตร์ และระดับ
ความน่ าเชื่อถือในการให้ สินเชื่อของลูกหนี้กลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตามปกติผ้ ูผลิตอุปกรณ์ท่ใี ช้ ใน
อุตสาหกรรมนํา้ มันและก๊าซธรรมชาติจะมีลูกหนี้การค้ าที่มีลักษณะเดียวกันทําให้ กิจการมีความเสี่ยง
ในการรั บ หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ชํา ระหนี้ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ใน
อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน ธนาคารระหว่ างประเทศอาจให้
กิจการที่อ ยู่ ในประเทศที่กาํ ลั งพั ฒ นากู้ เงิน เป็ นจํานวนมาก ทําให้ ธนาคารไม่ได้ รั บชําระคืนเงิน กู้
หากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศนั้นขึ้น
79 ในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกระจุ ก ตั ว ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต กิจ การควรอธิบ ายถึ ง
ลักษณะร่วมที่ใช้ ในการกําหนดการกระจุกตัวของแต่ละอย่าง และจํานวนผลเสียหายสูงสุดจากการให้
สินเชื่อที่อาจเกิดจากสินทรั พย์ทางการเงินทุกรายการที่มีลักษณะร่ วมนี้ไม่ว่าสินทรัพย์น้ันจะรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงินหรือไม่
มูลค่ายุติธรรม
80 ยกเว้ น ตามที่ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 83 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ในลักษณะที่จะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
สามารถเปรี ย บเทีย บมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี กับ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน แต่ ล ะประเภท
ดังกล่าวได้
81 ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องจั ดกลุ่ มสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สิน
ทางการเงินเป็ นประเภทต่างๆ แต่จะหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้ ในกรณีท่ี
มูลค่าตามบัญชีเข้ าเงื่อนไขการหักกลบและได้ หักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน
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82 ในกรณีท่ีกิจการไม่ได้ รับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนในการรั บรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงิน
เมื่อเริ่มแรก เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมนั้นไม่สามารถประมาณได้ เนื่องจากไม่มีราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่ องสําหรั บ สินทรั พย์หรื อ หนี้ สิน อย่ างเดียวกัน (กล่ าวคือ ข้ อมูลระดับ 1) และ
การประมาณมูลค่ายุติธรรมนั้นไม่ได้ ประมาณโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ ข้อมูลที่สังเกตได้
จากตลาด (ดูภาคผนวกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้ตาม
ประเภทของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางการเงินดังต่อไปนี้
82.1 นโยบายการบั ญ ชี ในการรั บ รู้ ก ํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากผลแตกต่ างระหว่ า งมู ลค่ า ยุ ติ ธรรม
ณ วั น ที่ รั บ รู้ รายการเริ่ ม แรกกั บ ราคาของรายการกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ ง ได้ ส ะท้ อ นถึ ง
การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต่างๆ (รวมถึงตัวแปรด้ านเวลา) ซึ่งผู้ร่วมตลาดนํามาพิจารณา
ในการกําหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ (ดูภาคผนวกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก.2)
82.2 ยอดรวมของผลแตกต่างซึ่งรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ณ วันต้ นงวด และวันสิ้นงวดกําไรหรือ
ขาดทุน รวมถึงการกระทบยอดของผลต่างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
82.3 เหตุผลที่กิจ การสรุ ป ว่ า ราคาของรายการไม่ ใช่ หลั ก ฐานที่แ สดงมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมที่ดี ท่ีสุด
ซึ่งรวมถึงคําอธิบายหลักเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ สนับสนุนมูลค่ายุติธรรม
83 การเปิ ดเผยเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมมิได้ เป็ นข้ อบังคับ ในกรณีดังต่อไปนี้
83.1 เมื่อมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทางการเงิน
ประเภทลูกหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้การค้ าระยะสั้น
83.2 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องสําหรั บเครื่ องมื อ
ทางการเงินอย่างเดียวกัน (ข้ อมู ลระดับ 1) หรื อ ตราสารอนุ พันธ์ท่ีเกี่ยวโยงกับตราสารทุน
ดังกล่ าว ซึ่งวั ดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 105 (ปรั บปรุ ง 2559)
เรื่ อง การบั ญชี ส ําหรั บเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ และตราสารทุ น (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ และเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนทั่วไป
83.3 สํา หรั บ สั ญ ญาที่มี ลั ก ษณะการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ (ตามที่ก ํา หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) เมื่อไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของการร่วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ
84 ในกรณี ต ามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 83.2 และ 83.3 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผ้ ู ใ ช้
งบการเงินสามารถใช้ ดุลยพิ นิจในการพิ จารณาความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่ างมูลค่าตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าว รวมทั้ง
84.1 ข้ อเท็จจริ งที่ว่ากิจการไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เหล่านี้ เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
84.2 รายละเอียดของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และคําอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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84.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
84.4 ข้ อมู ลที่ว่ากิจการมีความตั้งใจที่จะจําหน่ ายเครื่ องมือทางการเงินดังกล่ าวหรื อไม่ และจะ
จําหน่ายอย่างไร และ
84.5 ในกรณีท่มี ีการตัดรายการเครื่ องมือทางการเงินซึ่งในอดีตไม่สามารถวัดมูลค่ ายุติธรรมได้
อย่างน่าเชื่อถือออกจากบัญชี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี ณ จุ ดเวลา
ที่ตัดรายการออกจากบัญชี และมูลค่าของผลกําไรหรือขาดทุนที่ได้ รับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงด้วยจํ านวนทีส่ ูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
85 เมื่อกิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินด้วยจํานวนที่สูงกว่ามูลค่ ายุติธรรม กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
85.1 ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แต่ละรายการหรือแต่ละกลุ่ม
85.2 เหตุ ผลที่ไม่ ปรั บลดราคาตามบัญชี และหลักฐานที่ทาํ ให้ฝ่ายบริ หารเชื่ อว่ าจะได้รับ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์นนั้ คืน
86 ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดจํานวนเงินที่ฝ่ายบริหารคาดว่ าจะได้ รับคืนจากสินทรัพย์
ทางการเงินและในการปรับลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อราคาตามบัญชีน้ันสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ข้ อมูลที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 85 อาจทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงการใช้ ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริหาร และสามารถประเมินความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําให้ ฝ่าย
บริหารอาจต้ องปรับลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ในอนาคตกิจการอาจจัดกลุ่มข้ อมูลที่กาํ หนดให้
เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 85.1 ในลักษณะที่สะท้ อนให้ เห็นถึงเหตุผลของฝ่ ายบริหารในการไม่ปรับลด
ราคาตามบัญชีลง
87 กิจการต้ องเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวกับการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ลดลงตาม
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 50 เพื่ ออธิบายถึงเหตุผลที่สินทรั พย์ทางการเงินบางรายการแสดง
ด้ วยจํา นวนที่สูงกว่ า มู ลค่ า ยุ ติธรรม นอกจากนี้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยเหตุ ผลและหลั กฐานที่ทาํ ให้
ฝ่ ายบริ หารสรุ ป ว่ า กิจ การจะได้ รับ ราคาตามบั ญ ชี ของสินทรั พ ย์น้ั น คืน ตัวอย่ า งเช่ น แม้ ว่ามู ลค่ า
ยุติธรรมของเงินให้ ก้ ูยืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่จะลดลงตํ่ากว่าราคาตามบัญชีเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดเพิ่มขึ้น ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้ กู้อาจไม่ต้องปรับลดราคาตามบัญชีของเงินให้ กู้ลง เนื่องจาก
กิจการตั้งใจจะถือเงินให้ ก้ ูน้ันไว้ จนครบกําหนด และไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้กู้จะผิดนัดชําระหนี้
การป้องกันความเสีย่ งของรายการในอนาคตทีค่ าดว่าจะเกิด
88 เมื่อ กิ จ การบั นทึ ก เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นที่ใ ช้ใ นการป้ องกั นความเสี่ย งของรายการบัญ ชี ใ น
อนาคตทีค่ าดว่าจะเกิด กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
88.1 คําอธิบายเกีย่ วกับรายการบัญชีทีค่ าดว่าจะเกิด และช่วงเวลาทีค่ าดว่ารายการบัญชีนัน้
จะเกิดขึ้ น
88.2 คําอธิบายถึงเครื่องมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
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จํานวนเงินของรายการกําไรหรือรายการขาดทุ นที่รอการตัดบัญชีหรือที่ยังไม่ได้รับรู้
และกําหนดเวลาทีค่ าดว่ารายการดังกล่าวจะรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกําไรหรือ
ขาดทุน
89 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยนโยบายการบั ญ ชี ท่ีแ สดงให้ เ ห็น ถึ ง สถานการณ์ ท่ีท ํา ให้ กิ จ การต้ อ งบั น ทึ ก
เครื่องมือทางการเงินเป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยง และลักษณะในการปฏิบัติทางบัญชีท่เี กี่ยวกับ
การรับรู้และการวัดมูลค่าที่ใช้ กับเครื่องมือทางการเงินนั้น ข้ อมูลที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 88
ทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจลักษณะและผลกระทบของการป้ องกันความเสี่ยงที่มีต่อรายการในอนาคต
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วอาจแสดงด้ ว ยยอดรวม หากรายการที่ ป้ องกั น ความเสี่ ย งไว้
ประกอบด้ วยรายการที่คาดว่าจะเกิดหลายรายการ หรือรายการที่คาดว่าจะเกิดดังกล่าวมีการป้ องกัน
ความเสี่ยงโดยใช้ เครื่องมือทางการเงินหลายรายการ
90 จํานวนเงินที่ต้องเปิ ดเผยตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 88.3 รวมถึงรายการกําไรและรายการขาดทุน
คงค้ างของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ ในการป้ องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิด
โดยไม่ต้องคํานึงว่ ารายการกําไรและรายการขาดทุนนั้นได้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนหรือไม่ รายการ
กําไรและรายการขาดทุนคงค้ างอาจเป็ นรายการที่เกิดขึ้นแล้ วเนื่องจากเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงได้
มีการขายหรื อจ่ ายชําระ หรื ออาจเป็ นรายการที่ยังไม่ เกิดขึ้นแต่ได้ รับรู้ ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจเป็ นรายการที่ไม่ได้ รับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงแสดงด้ วยราคาทุน ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใด
ข้ างต้ น รายการกําไรหรือรายการขาดทุนคงค้ างของเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงต้ องไม่รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุนของกิจการหากรายการที่ป้องกันความเสี่ยงไว้ ยังไม่เสร็จสิ้นลง
88.3

เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
91 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนในงบการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
91.1 รายการทีม่ นี ัยสําคัญทีร่ วมอยู่ในกําไรหรือขาดทุนดังต่อไปนี้
91.1.1 รายได้ด อกเบี้ ย ค่ า สิ ท ธิ และเงิ น ปั นผลที่เ กิ ดจากเงิ นลงทุ น ชั ว่ คราวและ
เงินลงทุนระยะยาว
91.1.2 จํานวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท
91.1.3 จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุ นที่เกิดจาก
การโอนเปลีย่ นหลักทรัพย์เผือ่ ขายไปเป็ นหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
91.1.4 จํา นวนรวมของรายการกํา ไรและจํา นวนรวมของรายการขาดทุ น จาก
การจําหน่ายเงินลงทุนแต่ละประเภท
91.1.5 จํา นวนรวมของรายการกําไรและจํา นวนรวมของรายการขาดทุ นที่ ยังไม่
เกิดขึ้ นของหลักทรัพย์เพือ่ ค้าและเงินลงทุนทัว่ ไป
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การเปลี่ย นแปลงในระหว่ า งงวดของส่ ว นเกิน ทุ น จากการเปลี่ย นแปลงมูล ค่ า และ
ลักษณะของการเปลีย่ นแปลงนัน้
91.3 เงินลงทุ นเผื่อขาย แสดงจํานวนเงินแยกต่ างหากระหว่ างกําไรหรื อขาดทุ นที่รับรู้ใน
กําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่นในระหว่างงวดและจํานวนที่จัดประเภทจากส่วนของเจ้าของ
ไปกําไรหรือขาดทุนในระหว่างงวด
92 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับการขายหรือการโอนเปลีย่ นประเภทตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบ
กําหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
92.1 จํานวนต้นทุนตัดจําหน่ายของหลักทรัพย์ทีม่ ีการขายหรือการโอนเปลีย่ น
92.2 จํานวนรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิทีเ่ กิดขึ้ น
92.3 จํานวนรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึ้ น
92.4 สถานการณ์อ าจทํา ให้กิ จการต้อ งเปลี่ย นความตั้ง ใจที่ จะถื อ ตราสารหนี้ ไปจนครบ
กําหนดโดยทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องทบทวนความตัง้ ใจทีจ่ ะถือตราสารหนี้ รายการอื่นไปจนครบ
กําหนด ตามย่อหน้าที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรั บปรุ ง 2559)
เรื่อง เงินลงทุ นในตราสารหนี้ และตราสารทุ น (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ทาํ ให้กิจการ
ขายหรือโอนเปลีย่ นตราสารนัน้
93 กิจการอาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจงบการเงินได้ ดีย่ิงขึ้น
93.1 การวิเคราะห์เงินลงทุนระยะยาวตามประเภทของเงินลงทุน
93.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนที่มีสดั ส่วนอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อสินทรัพย์ของกิจการ
91.2

การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น
นโยบายการบัญชี
94 ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการเปิ ดเผยสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
ใช้ ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีอ่นื ๆ ที่ใช้ ซ่ึงเกี่ยวข้ องกับความเข้ าใจในงบการเงิน
95 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจ
ถึงเครื่องมือทางการเงินดีข้ นึ ดังต่อไปนี้
95.1 จํา นวนรวมของมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมที่เปลี่ ยนแปลงไปของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และหนี้ สิน
ทางการเงินที่รับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในระหว่างงวด
95.2 จํานวนรวมของรายการกําไรหรื อรายการขาดทุนที่รอการตัดบัญชีหรื อที่ยังไม่ได้ รับรู้ของ
เครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้ ใช้ ในการป้ องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่
คาดว่าจะเกิด
95.3 ยอดรวมถั ว เฉลี่ ย ระหว่ า งปี ของราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงิ น ที่ได้ รั บ รู้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ยอดรวมถัว เฉลี่ ยระหว่ า งปี ของเงิน ต้ น
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มู ลค่ าที่ตราไว้ จํานวนฐานหรื อจํานวนอื่นที่คล้ ายคลึงกันของสินทรั พย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินที่ไม่มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน และยอดรวมถัวเฉลี่ยระหว่างปี
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อจํานวน
ที่แสดงอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่เป็ นตัวแทนที่ดีพอของจํานวนในระหว่างปี

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
96 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมือ่ มี
การประกาศใช้) ทําให้เกิดการปรับปรุ งย่อหน้าที ่ 80 ถึง 84 และ 94 กิจการถือปฏิ บัติเกีย่ วกับการ
ปรับปรุงของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เมือ่ ถือปฏิ บตั ิ ตามการปรับปรุ งของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิ
97 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้นาํ ไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทาํ ขึ้นเพือ่ เป็ นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและแสดงถึงการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา
ปฏิบัติกบั เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ กนั โดยทั่วไป ภาคผนวกนี้เป็ นเพียงการแสดงตัวอย่างและวิธีท่ใี ช้
ตัวอย่ า งอาจไม่ ใช่ วิธีเดียวที่มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้อนุ ญ าตให้ ใช้ ภายใต้ สถานการณ์ท่ีสร้ างขึ้น
การเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติบางประการภายใต้ สถานการณ์ท่สี ร้ างขึ้นอาจทําให้ การแสดงรายการหรือ
การเปิ ดเผยข้ อมูลของเครื่องมือทางการเงินบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็ นสาระสําคัญ อีกประการหนึ่ง
ภาคผนวกนี้ไม่ได้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงการนําข้ อกําหนดที่จาํ เป็ นทุกข้ อในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาปฏิบัติ ดังนั้ น หากตัวอย่ างในภาคผนวกขัดแย้ งกับข้ อกําหนดในมาตรฐาน กิจการต้ องยึดถือ
ข้ อกําหนดในมาตรฐานเป็ นหลักแทนที่จะปฏิบัติตามตัวอย่างที่ให้ ไว้
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ รู้ หรื อ การวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
แต่ ตั ว อย่ า งในภาคผนวกอาจจํา เป็ นต้ อ งสมมติ ถึ ง วิ ธีป ฏิบั ติ เ กี่ ยวกั บ การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้
ภาคผนวกนี้ได้ จัดทําขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
ก) คํานิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ใช้กนั
โดยทัว่ ไป
ข) หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
ค) การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
ง) การเปิ ดเผยข้อมูล

ก) คํานิยามของเครือ่ งมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
ทีใ่ ช้กนั โดยทัวไป
่
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เงินสดถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากกิจการสามารถนําเงินสดมาใช้ ในการแลกเปลี่ยนและ
ใช้ เงินสดนั้ นเป็ นเกณฑ์ในการวั ดมู ลค่ ารายการบั ญชี และการแสดงรายการในงบการเงิน เงินฝาก
ธนาคาร หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกันถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน เนื่องจากเงิน
ฝากธนาคารแสดงให้ เห็นถึงสิทธิตามสัญญาที่ผ้ ูฝากจะได้ รับเงินสดจากธนาคารหรือสั่งจ่ายเงินฝากนั้น
โดยจ่ายเช็คหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ ายคลึงกันให้ กบั เจ้ าหนี้เพื่อชําระหนี้สนิ ทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ กันโดยทั่วไปคือ สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งก่อให้ เกิด
สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับหรือที่จะต้ องจ่ายเงินสด ตัวอย่างเช่น
2.1 ลูกหนี้และเจ้ าหนี้การค้ า
2.2 ลูกหนี้และเจ้ าหนี้ตวั๋ เงิน
2.3 ลูกหนี้และเจ้ าหนี้เงินกู้
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2.4 ลูกหนี้และเจ้ าหนี้ห้ ุนกู้
ตัวอย่างแต่ละกรณีแสดงให้ เห็นถึง สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับเงินสดของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งซึ่งจับคู่กับ
ภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายเงินสดของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
เครื่ องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่ งแสดงให้ เห็นถึ งสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับหรื อที่จะต้ องจ่ าย
โดยใช้ สินทรั พย์ทางการเงินที่ไม่ใช่ เงินสด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินที่ต้องจ่ายคืนด้ วยพันธบัตรรัฐบาลให้
สิทธิตามสัญญาแก่ผ้ ู ถือที่จะได้ รับพั นธบั ตรรั ฐบาลและในขณะเดียวกันก่อให้ เกิดภาระผู กพั นตาม
สัญญาแก่ผ้ ูออกที่จะต้ องส่งมอบพั นธบัตรรั ฐบาลนั้น พั นธบั ตรรั ฐบาลถือเป็ นสินทรั พย์ทางการเงิน
ของผู้ถือ เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลแสดงให้ เห็นถึงภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้ องจ่ายเงินสดให้ แก่ผ้ ูถือ
ดังนั้น ตั๋วเงินถือเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินสําหรั บผู้ถือ ในขณะเดียวกับที่ถือเป็ นหนี้สินทางการเงิน
สําหรับผู้ออก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้
กิจการต้ องบันทึกสัญญาเช่าการเงินเป็ นการขายที่ต้องจ่ายชําระในภายหลัง สัญญาเช่ าระยะยาวถือเป็ น
สัญญาที่ก่อให้ เกิดสิทธิแก่ผ้ ูให้ เช่าที่จะได้ รับเงินสดเป็ นงวดๆ และภาระผูกพันแก่ผ้ ูเช่าที่จะต้ องจ่ายเงินสด
เป็ นงวดๆ ในลักษณะที่เหมือนกับการผ่อนชําระเงินต้ นและดอกเบี้ยภายใต้ สัญญาเงินกู้ ผู้ให้ เช่าบันทึก
การลงทุ นในสัญญาเช่ าระยะยาวเป็ นสินทรั พย์ประเภทลู กหนี้แทนที่จะบันทึกเป็ นสินทรั พย์ท่ีให้ เช่ า
ในทางกลับกัน สัญญาเช่าดําเนินงานถือว่าผู้ให้ เช่ามีภาระผูกพันที่จะให้ ผ้ ูเช่าใช้ สินทรัพย์ในอนาคตเพื่อ
แลกกับสิ่งตอบแทนในลักษณะที่คล้ ายกับการรั บค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การ ผู้ให้ เช่ายังคงบันทึก
สินทรัพย์ท่ีให้ เช่ าในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปโดยต้ องไม่บันทึกจํานวนลูกหนี้ท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคต
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดังนั้น สัญญาเช่าการเงินถือเป็ นเครื่องมือทางการเงิน แต่สัญญาเช่าดําเนินงานไม่ถือ
เป็ นเครื่องมือทางการเงิน (ยกเว้ นเงินงวดที่ถึงกําหนดชําระในปัจจุบัน)
ตราสารทุน
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ตัวอย่ างของตราสารทุน ได้ แก่ หุ้นทุ น หุ้ นบุริมสิทธิบางชนิด ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้ นหรื อสิทธิ
เลือกซื้อหรือขายหุ้นสามัญของกิจการผู้ออก ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้ องออกตราสารทุนของตน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ถือเป็ นสัญญาที่จะทําให้ กิจการ
อาจต้ องเสียประโยชน์ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนนั้นทําให้ ส่วนของเจ้ าของในกิจการเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ทาํ
ให้ กิจการต้ องเสียประโยชน์ แต่ อย่างไร แม้ ว่าผู้ ถือตราสารอาจได้ รับความสูญเสียอันเกิดจากการ
ลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่ตนถืออยู่เนื่องจากกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้ องออกตราสาร
แต่ภาระผูกพันนั้นก็ไม่ได้ ทาํ ให้ กจิ การเป็ นฝ่ ายที่ต้องเสียประโยชน์
สิทธิเลือกซื้อหรือขาย หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ ายคลึงกันซึ่งให้ สิทธิแก่กิจการในการซื้อตราสารทุน
ของตนเองไม่ ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ของกิจ การ เนื่ อ งจากกิจ การจะไม่ ได้ รั บ เงิ น สดหรื อ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากการใช้ สิทธิเลือกซื้อหรือขายนั้น การใช้ สิทธิเลือกซื้อหรือขายอาจไม่ทาํ ให้
กิจการต้ องเสียประโยชน์อันใด เนื่องจากส่วนของเจ้ าของที่ลดลงเกิดขึ้นพร้ อมกับกระแสเงินสดที่จ่าย
ออกไป นอกจากนั้น การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่เกิดจากการที่กิจการซื้อคืนหรื อยกเลิ ก
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ตราสารทุนของกิจการเองไม่ทาํ ให้ กิจการต้ องรับรู้รายการกําไรหรือรายการขาดทุน เนื่องจากผลกําไร
หรื อขาดทุนจากการโอนตราสารทุนจะเกิดขึ้นระหว่ างผู้ถือหุ้ นที่ขายคืนตราสารทุนกับผู้ ถือหุ้ นที่ถือ
ตราสารทุนนั้นต่อไป
ตราสารอนุ พนั ธ์
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ณ วั น ที่ท าํ สั ญ ญา ตราสารอนุ พั น ธ์ จ ะทํา ให้ กิจ การมี สิท ธิต ามสัญ ญาที่จ ะแลกเปลี่ ย นสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินกับคู่สัญญาภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ กิจการได้ รับประโยชน์ หรื อทําให้ กิจการมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินกับคู่สัญญาภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ กิจการ
เสียประโยชน์ ตราสารอนุพันธ์บางชนิดทําให้ กิจการได้ รับทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยน
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก ํา หนดขึ้ น ณ วั น ที่ ท ํา สั ญ ญาตราสารอนุ พั น ธ์ ดั ง นั้ น
เมื่อราคาตลาดของสินทรั พย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขนั้ นอาจทําให้ กิจการได้ รับหรื อเสีย
ประโยชน์ได้
สิทธิเลือกซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินให้ แก่ผ้ ูถือที่จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่
อาจเกิด ขึ้น จากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติธรรมของเครื่ อ งมือ ทางการเงิน ที่ร ะบุ ไว้ ในสัญ ญา
ในทางกลับกัน ผู้ออกสิทธิเลือกดังกล่าวจะมีภาระผูกพันที่ต้องสละประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ที่ อ าจเกิ ด จากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสั ญ ญาหรื อ ต้ อ งรั บ ผลสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้น สิทธิตามสัญญาของผู้ถือและภาระผูกพัน
ของผู้ออกถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามคํานิยาม ส่วนเครื่องมือทางการเงิน
ที่ร ะบุ ไว้ ใ นสิ ทธิ เ ลื อ กซื้ อหรื อ ขายอาจเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง เช่ น หุ้ น หรื อ
เครื่องมือทางการเงินที่ระบุอตั ราดอกเบี้ย แม้ ว่าสิทธิเลือกซื้อหรือขายในบางครั้งจะกําหนดให้ ผ้ ูออก
ต้ อ งออกตราสารหนี้ แ ทนการโอนสิน ทรั พย์ทางการเงิน แต่ หากผู้ถือใช้ สิทธิในการเลือ กซื้ อหรื อ
ตราสารหนี้ท่ีได้ รับก็ยังคงถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือ กิจการต้ องพิจารณาสิทธิของผู้ถือ
ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ ผ้ ูถือได้ ประโยชน์และภาระผูกพันของผู้ออก
ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ ผ้ ูออกเสียประโยชน์แยกจากสินทรัพย์ท่นี าํ มา
แลกเปลี่ยนกัน นอกจากนั้นความน่ าจะเป็ นที่ผ้ ูถือจะใช้ สิทธิเลือกซื้อหรือขายนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
สิทธิและภาระผูกพั นที่มีอยู่ ของทั้งทางฝ่ ายผู้ถือและผู้ออก สิทธิเลือกซื้อหรือขายสินทรัพย์ท่ีไม่ ใช่
สินทรั พย์ทางการเงิน (เช่น ผลิตผลทางการเกษตรและแร่ ) ไม่ทาํ ให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินตามคํานิยามเนื่องจากสิทธิเลือกนั้นไม่ใช่สัญญาที่จะทําให้ กิจการได้ รับหรื อต้ อง
ส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงินหรือทําให้ กจิ การต้ องทําการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์อีกตัวอย่างหนึ่งคือ สัญญาล่วงหน้ าที่จะมีการรับหรื อจ่ายภายในหกเดือน โดยที่ผ้ ูซ้ ือ
สัญญาจะส่ งมอบเงิ นสดจํานวน 1,000,000 บาท เพื่ อ แลกเปลี่ ยนกับ พั น ธบั ตรรั ฐบาลที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และมีมูลค่าที่ตราไว้ จาํ นวน 1,000,000 บาท โดยคู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันที่จะ
แลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินตามสัญญา ในกรณีท่รี าคาตลาดของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงเกินกว่า
1,000,000 บาท ผู้ซ้ ือจะได้ รับประโยชน์จากการเพิ่ มขึ้นของราคาตลาดในขณะที่ผ้ ูขายเสียประโยชน์
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ส่วนในกรณีท่รี าคาตลาดลดตํ่ากว่า 1,000,000 บาท ผลกระทบในทางตรงกันข้ ามจะเกิดขึ้น สัญญา
ล่ วงหน้ านี้มีผลทําให้ ผ้ ูซ้ ือมีท้ังสิทธิตามสัญญาที่เป็ นสินทรั พย์ทางการเงิน (คล้ ายกับสิทธิเลือกซื้อ)
และมีภาระผูกพั นตามสัญญาที่เป็ นหนี้สินทางการเงิน (คล้ ายกับสิทธิเลือกขาย) และมีภาระผูกพั น
ตามสัญญาที่เป็ นหนี้ สินทางการเงิน (คล้ ายกับสิทธิเลือกซื้อ) สิทธิและภาระผู กพั นตามสัญญาซึ่ ง
ก่อให้ เกิดสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีความแตกต่างกันจึงต้ องแยกจากเครื่ องมือ
ทางการเงินที่ระบุไว้ ในสัญญา เช่น พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ ในการแลกเปลี่ยน ข้ อแตกต่างที่สาํ คัญ
ระหว่างสัญญาล่วงหน้ ากับสิทธิเลือกซื้อหรือขายคือ สัญญาล่วงหน้ าทําให้ คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายมีภาระผูกพัน
ที่จะต้ องปฏิบัติตามสัญญา ณ เวลาที่ได้ ตกลงกัน ในขณะที่สิทธิเลือกซื้อหรือขายทําให้ คู่สัญญาต้ อง
ปฏิบัติตามภาระผูกพันเฉพาะเมื่อผู้ถือสิทธิเลือกที่จะใช้ สิทธิดังกล่าว
10 ตราสารอนุ พั น ธ์หลายประเภททํา ให้ เกิด สิทธิห รื อ ก่อ ให้ เกิด ภาระผู ก พั น จากการแลกเปลี่ ยนใน
อนาคต เช่ น สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ ยนสกุลเงิน เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
สัญญากําหนดอัตราเพดานดอกเบี้ยเงินกู้ สัญญากําหนดอัตราเพดานดอกเบี้ยขั้นตํ่าและภาระผูกพัน
ในการกู้ยืม สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอาจถือเป็ นสัญญาล่วงหน้ าชนิดหนึ่งซึ่งคู่สัญญาตกลงที่
จะแลกเปลี่ยนเงินสดอย่างต่อเนื่องในอนาคตซึ่งจํานวนเงินสดนั้นคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สําหรับคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งและจากอัตราดอกเบี้ยคงที่สาํ หรับคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง สัญญาอนาคตก็ถือ
เป็ นสัญญาล่วงหน้ าประเภทหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบเป็ นมาตรฐานและมีการซื้อขายกันในตลาดการเงิน
สัญญาทีอ่ า้ งอิงกับสินค้า และเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ชื่อมโยงกับสินค้า
11 ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สัญญาที่ทาํ ให้ เกิดการรั บหรื อส่งมอบ
สินทรั พย์ไม่ถือเป็ นเครื่องมือทางการเงิน เช่ น สิทธิเลือกซื้อหรือขายสินค้ าหรื อสัญญาอนาคตหรือ
สัญญาล่วงหน้ าในการซื้อขายแร่เงิน สัญญาที่อ้างอิงกับสินค้ าประเภทนี้อาจมีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐาน
และมีการซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็ นระบบในลักษณะเดียวกับตราสารอนุ พันธ์ ตัวอย่างเช่ น
สัญญาอนาคตของสินค้ าอาจซื้อขายได้ ทนั ทีโดยใช้ เงินสด เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีการจดทะเบียน
ในตลาดและอาจเปลี่ยนมือได้ หลายครั้ ง คู่ สัญญาที่ซ้ ือและขายสัญญานั้นโดยแท้ จริ งแล้ วได้ ตกลง
ซื้อขายสินค้ าที่ระบุไว้ ในสัญญา สถานการณ์ต่อไปนี้ไม่ทาํ ให้ ลักษณะสําคัญของสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
จนทําให้ สญ
ั ญานั้นสามารถถือเป็ นเครื่องมือทางการเงินได้
11.1 สัญญาซื้อขายสินค้ าสามารถซื้อหรือขายกันได้ โดยใช้ เงินสด
11.2 สัญญาซื้อขายสินค้ าสามารถซื้อหรือขายกันได้ โดยสะดวก
11.3 มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะต่อรองเพื่อจ่ายชําระเป็ นเงินสดแทนการส่งมอบเป็ นสินค้ า
12 สัญญารับหรื อส่งมอบสินทรั พย์ไม่ถือเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งและไม่ถือเป็ น
หนี้ สินทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง เว้ นแต่จะมีการชะลอการจ่ ายออกไปจนเกินกว่ าวันที่
กําหนดให้ ส่งมอบสินทรัพย์ตามสัญญาเดิม ซึ่งจะทําให้ สัญญานั้นกลายเป็ นการซื้อหรือขายสินทรัพย์
โดยมีการให้ สนิ เชื่อทางการค้ า
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13 สัญญาที่อ้างอิงกับสินค้ าอาจเป็ นสัญญาที่อ้างอิงกับราคาสินค้ าโดยไม่ มีการส่งมอบสินค้ านั้น สัญญา
ดังกล่ าวต้ องรับหรือจ่ายชําระเป็ นเงินสดด้ วยจํานวนที่กาํ หนดขึ้นตามสูตรที่ระบุไว้ ในสัญญาแทนที่จะ
จ่ายด้ วยจํานวนที่คงที่ ตัวอย่างเช่น จํานวนเงินต้ นของหุ้นกู้อาจคํานวณโดยการคูณราคาตลาดของนํา้ มัน
ที่มีอยู่ ณ วันที่ครบกําหนดกับปริมาณนํา้ มันที่เป็ นจํานวนคงที่ จํานวนเงินต้ นนั้นเป็ นดัชนีท่อี ้ างอิงกับ
ราคานํา้ มันซึ่งจะต้ องรับหรือจ่ายชําระเป็ นเงินสดเท่านั้น สัญญาดังกล่าวถือเป็ นเครื่องมือทางการเงิน
14 เครื่องมือทางการเงินตามคํานิยามรวมถึงสัญญาที่ทาํ ให้ เกิดสินทรั พย์ท่ีไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน
หรื อ หนี้ สิน ที่ไ ม่ ใ ช่ ห นี้ สิน ทางการเงิน เพิ่ ม เติ มจากสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิ น
เครื่ อ งมือ ทางการเงิ น เหล่ า นั้ นมั ก ให้ สิทธิแ ก่คู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ่ งในการเลือ กแลกเปลี่ ยนสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินกับสินทรั พย์ท่ไี ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้ นกู้ท่อี ้ างอิงกับราคานํา้ มันอาจ
ให้ สทิ ธิกบั ผู้ถือที่จะได้ รับดอกเบี้ยจ่ายในงวดที่ได้ ระบุไว้ แน่นอนและเป็ นจํานวนเงินสดซึ่งคงที่เมื่อถึง
วันครบกําหนด โดยที่ผ้ ูถือมีสทิ ธิเลือกที่จะแลกเปลี่ยนจํานวนเงินต้ นกับปริมาณนํา้ มันในจํานวนที่คงที่
ความต้ องการในการใช้ สิทธิเลือกนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของนํา้ มัน
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดเป็ นนํา้ มันตามที่ระบุไว้ ในหุ้นกู้ ความตั้งใจของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้ สิทธิ
เลือกนั้นไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาขององค์ประกอบของสินทรัพย์ ดังนั้นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้
ถือและหนี้สินทางการเงินของผู้ออกทําให้ ห้ ุนกู้ดังกล่าวเป็ นเครื่องมือทางการเงินแม้ ว่าจะก่อให้ เกิด
สินทรัพย์และหนี้สนิ ประเภทอื่นด้ วย
15 แม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ จัดทําขึ้นเพื่ อให้ ใช้ ปฏิบัติกับสินค้ าหรื อสัญญาอื่นที่ไม่เป็ นไป
ตามคํานิยาม กิจการอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในมาตรฐานการบัญชีน้ ีมาประยุกต์ใช้ สาํ หรับสัญญาดังกล่าวได้ ในบางส่วน

ข) หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
16 ตามปกติ ผู้ออกจะไม่มีความลําบากในการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินบางชนิดเป็ นหนี้สินหรือ
ส่วนของเจ้ าของ ตัวอย่า งของเครื่ อ งมือ ทางการเงินที่ถือ เป็ นส่วนของเจ้ าของ ได้ แก่ ตราสารทุ น
ประเภทหุ้ นสามัญและสิทธิเลื อกซื้อหรื อขาย ซึ่งทํา ให้ ผ้ ูอ อกสิทธิดังกล่ าวต้ อ งออกหุ้ นสามัญเป็ น
การแลกเปลี่ยน หุ้นสามัญไม่ทาํ ให้ ผ้ ูออกมีภาระผูกพันที่จะต้ องโอนสินทรัพย์ให้ กับผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เมื่อผู้ออกแบ่งปั นส่วนทุนให้ กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นทางการและมีภาระผูกพันที่จะจ่ายการแบ่งปันนั้น
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น เช่น ในกรณีของการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีท่กี ิจการกําลังเลิกกิจการและ
ต้ องแบ่งปันสินทรัพย์ท่เี หลืออยู่หลังจากที่จ่ายชําระหนี้สนิ หมดแล้ วให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ตราสารหนี้ ทีไ่ ม่มีวนั ครบกําหนด
17 ตามปกติ ตราสารหนี้ท่ไี ม่มีวันครบกําหนด เช่น หุ้นกู้ท่ไี ม่มีวันครบกําหนดจะให้ สิทธิตามสัญญากับ
ผู้ถือในการรับดอกเบี้ย นับจากวันที่ระบุไว้ อย่างไม่มีกาํ หนด โดยที่ผ้ ูถือจะไม่มีสิทธิได้ รับคืนเงินต้ น
หรือมีสทิ ธิได้ รับคืนเงินต้ นในเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจออกเครื่องมือทางการเงินที่ทาํ
ให้ กจิ การต้ องจ่ายดอกเบี้ยไปอย่างไม่มีกาํ หนดในอัตรา 8 % ต่อปี คูณกับมูลค่าที่ตราไว้ หรือจํานวน
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เงินต้ น 1,000 บาท สมมติว่าอัตราดอกเบี้ย 8 % เป็ นอัตราที่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ในขณะ
ที่ออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวผู้ออกมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายดอกเบี้ยเป็ นงวดๆ
ไปในอนาคตซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุ บันเท่ากับ 1,000 บาท ผู้ถือและผู้ออกเครื่ องมือ
ทางการเงินมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินจํานวน 1,000 บาทตามลําดับ และมีดอกเบี้ยรับ
และดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้ องจํานวน 80 บาทเป็ นประจําทุกปี อย่างไม่มีกาํ หนด
หุน้ บุริมสิทธิ
18 กิจ การอาจออกหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ โดยกํา หนดให้ ผ้ ู ถื อ มี บุ ริ ม สิท ธิห ลายรู ป แบบ ในการจั ด ประเภท
หุ้นบุริมสิทธิเป็ นหนี้สนิ หรือส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องประเมินถึงสิทธิท่รี ะบุอยู่ในหุ้นบุริมสิทธิเพื่อ
กําหนดว่าหุ้นนั้นมีลักษณะสําคัญที่เป็ นหนี้สินทางการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิท่ใี ห้ สิทธิ
ในการไถ่ ถอนตามสิทธิเลื อกของผู้ถือหรื อไถ่ถอน ณ วันใดวั นหนึ่งถือเป็ นหนี้สินทางการเงินตาม
คํานิยามหากผู้ออกมีภาระผูกพั นที่จะโอนสินทรั พย์ทางการเงินให้ กับผู้ถือหุ้ นนั้น การที่ผ้ ูออกไม่มี
ความสามารถที่จ ะปฏิบั ติ ต ามภาระผู ก พั น ในการไถ่ ถ อนหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิไ ม่ ท าํ ให้ ภ าระผู ก พั น นั้ น
หมดสภาพลง ไม่ ว่าผู้ ออกจะไม่ สามารถหาเงินทุนมาจ่ า ยหรื อ การจ่ ายไม่สามารถทําได้ เนื่ อ งจาก
ข้ อจํากัดทางกฎหมายหรื อตามสัญญา นอกจากนั้นสิทธิเลือกของผู้ออกที่จะไถ่ถอนหุ้ นไม่ถือเป็ น
หนี้ สิ น ทางการเงิน ตามคํา นิ ยาม เนื่ อ งจากผู้ อ อกไม่ มี ภ าระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ที่จ ะโอนสิน ทรั พ ย์
ทางการเงิ น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เพราะการไถ่ ถ อนนั้ น ขึ้ นอยู่ กับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ อ อกแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันจะเกิดทันทีท่ผี ้ ูออกหุ้นตัดสินใจใช้ สิทธิเลือกในการไถ่ถอนหุ้นและแจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็ นทางการถึงความตั้งใจที่จะไถ่ถอนหุ้นนั้น
19 การจั ดประเภทหุ้ นบุ ริมสิทธิท่ีไม่สามารถไถ่ถอนได้ ต้องกําหนดจากสิทธิอย่างอื่นที่มีอยู่ในหุ้ นนั้น
หุ้นบุริมสิทธิจะถือว่าเป็ นตราสารทุนหากการจ่ายตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิข้ ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้ออกเพียงผู้เดียวไม่ว่าผลตอบแทนนั้นจะเป็ นแบบสะสมหรือไม่สะสม
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม
20 ข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ ปฏิบัติกับเครื่ องมือทางการเงินแบบ
ผสมบางกลุ่ มโดยมีวัตถุ ประสงค์ท่จี ะให้ ผ้ ูออกแสดงองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินและองค์ประกอบที่
เป็ นทุนแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงิน ย่อหน้ าที่ 25 ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องมือทางการเงิน
แบบผสมทางด้ านผู้ถือ
21 เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ใช้ กนั โดยทั่วไปคือ ตราสารหนี้ท่อี อกพร้ อมกับสิทธิเลือกแปลงสภาพ
เช่น หุ้นกู้ท่สี ามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นทุนของผู้ออก ย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กําหนดให้ ผ้ ูออกเครื่ องมือทางการเงินดังกล่ าวแสดงองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินและองค์ประกอบ
ที่เป็ นทุนแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงินนับตั้งแต่วันที่มีการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
21.1 ภาระผูกพันของผู้ออกที่จะต้ องจ่ายดอกเบี้ยเป็ นงวดๆ ตามที่กาํ หนดไว้ และที่จะต้ องจ่ายเงินต้ น
ถือเป็ นหนี้สินทางการเงินตราบเท่าที่เครื่องมือทางการเงินนั้นยังไม่มีการแปลงสภาพมูลค่า
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ยุติธรรม ณ วันที่ทาํ สัญญาขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ออกของเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหมือนกับหรื อที่คล้ ายคลึงกับเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ
รวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็ นความน่าเชื่อถือ กระแสเงินสด หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
21.2 ในกรณีตราสารทุ นเป็ นสิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหนี้สินให้ เป็ นส่วนของเจ้ าของ มูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิเลือกดังกล่ าวประกอบด้ วย มู ลค่ าตามสิทธิและมู ลค่ าตามเวลา มูลค่า
ตามสิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ เ ลื อ กหรื อ ของตราสารอนุ พั น ธ์ อ่ื น คื อ ส่ ว นของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ ในสิทธิเลือกซึ่งสูงกว่าราคาตามสิทธิท่เี ครื่องมือทางการเงินนั้น
จะใช้ ใ นการแลกเปลี่ ย น ตั ว อย่ า งเช่ น สิ ท ธิเ ลื อ กที่จ ะแลกเปลี่ ย นหุ้ น กู้ เ ป็ นหุ้ น สามั ญ
กําหนดให้ ห้ ุ นกู้สามารถแปลงเป็ นหุ้ นทุนด้ วยราคา 10 บาท หากราคาตลาดของหุ้ นทุน
เท่ากับ 12 บาท มูลค่าตามสิทธิจะเท่ากับ 12-10 = 2 บาท สิทธิเลือกจะมีมูลค่าสูงหาก
มูลค่าตามสิทธิสงู มูลค่าตามเวลาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสิทธิเลือกจนกระทั่ง
ครบกําหนดหรื อหมดอายุ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงรายได้ ท่ีผ้ ูถือสิทธิต้องละทิ้งจากการเลือก
ที่จะไม่ถือเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ ต้ นทุนที่ผ้ ูถือสิทธิสามารถหลีกเลี่ยงได้ จากการที่
ไม่ ต้ อ งจั ด หาเงิ น ทุ น เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ และมู ล ค่ า ของ
ความน่ าจะเป็ นที่มูลค่าตามสิทธิจะเพิ่ มขึ้นก่อนที่สิทธิเลือกจะครบกําหนดหรื อหมดอายุ
อั น เนื่ อ งมาจากต้ อ งจั ด หาเงิ น ทุ น เพื่ อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มู ล ค่ า ที่ ค วรจะเป็ นอั น
เนื่องมาจากความผันผวนในอนาคตของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้
ตามปกติ สิ ท ธิเ ลื อ กแปลงสภาพซึ่ ง ออกให้ พ ร้ อ มกับ หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพหรื อ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินอื่นที่คล้ ายคลึงกันจะมีมูลค่าตามสิทธิ ณ วันที่ออกเท่ากับศูนย์
22 ย่อหน้ าที่ 30 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการวัดมูลค่ าองค์ประกอบของเครื่ องมือ
ทางการเงิ น แบบผสม ณ วั น ที่ รั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรก ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงรายละเอี ย ดในการนํา
วิธกี ารวัดมูลค่าที่กล่าวถึงมาใช้
กิจการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,000 หุ้ น ณ วันต้ นปี ของปี ที่ 1 หุ้ นกู้มีอายุ 3 ปี และออกจําหน่าย
ตามมูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน 1,000 บาทต่ อหุ้ น ซึ่งทําให้ กิจการได้ รับเงิน 2,000,000 บาท กิจการ
กํา หนดจ่ า ยดอกเบี้ ยทุ ก ปี ในอั ต ราดอกเบี้ ย 6% ต่ อ ปี หุ้ น กู้ แ ต่ ล ะหุ้ น สามารถแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 250 หุ้น ได้ ทุกเมื่อจนกระทั่งถึงวันครบกําหนด
ณ วัน ที่ออกหุ้ น กู้ อัตราดอกเบี้ ยในตลาดที่เป็ นอยู่ สาํ หรั บหุ้ น กู้ ท่ีคล้ า ยคลึ งกัน แต่ ไม่ มีสิทธิเลื อ ก
แปลงสภาพ คือ 9% ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ออกคือ 3 บาทต่อหุ้น เงินปันผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้น
จะต้ องจ่ าย ณ วั นสิ้นงวดของแต่ ละปี ตลอดอายุ ของหุ้ นกู้ ซ่ึ งมี เวลา 3 ปี มี จํานวน 0.14 บาทต่ อหุ้ น
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงสําหรับช่วงเวลา 3 ปี คือ 5% ต่อปี
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การวัดมูลค่าขององค์ประกอบทีเ่ ป็ นทุนจากส่วนทีเ่ หลืออยู่
ตัวอย่างนี้จะวั ดค่ าองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินก่อนแล้ วจึ งวั ดค่ าองค์ประกอบที่เป็ นทุ นซึ่ งจะเท่ากับ
ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ออกกับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน มูลค่ายุติธรรม
ขององค์ ประกอบที่เป็ นหนี้ สิน ต้ อ งคํา นวณโดยใช้ อัตราส่ว นลด 9% ซึ่ งเป็ นอัตราตลาดของหุ้ น กู้
ที่คล้ ายคลึงกันแต่ไม่มีสทิ ธิเลือกแปลงสภาพ การคํานวณเป็ นดังนี้
มูลค่าปัจจุบันของเงินต้ น (2,000,000 บาท ที่จะต้ องจ่ายในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า) 1,544,367 บาท
มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ย (120,000 บาท จ่ายเป็ นประจําทุกปี เป็ นเวลา 3 ปี ) 303,755 บาท
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ทั้งสิ้น
1,848,122 บาท
องค์ประกอบที่เป็ นทุน (โดยการหักจากสิ่งตอบแทน)
151,878 บาท
สิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากหุ้นกู้
2,000,000 บาท
การวัดมูลค่าองค์ประกอบทีเ่ ป็ นทุนโดยใช้แบบจํ าลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือกซื้ อหรือขาย
แบบจําลองการวัดมูลค่ าสิทธิเลื อกซื้อหรื อขายอาจนํามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือก
โดยตรงแทนที่จะใช้ วิธีตามที่แสดงไว้ ข้างต้ น แบบจําลองดังกล่ าวมีหลายชนิด เช่ น แบบจําลองของ
แบล็ค โชลส์ ซึ่ ง เป็ นแบบจํา ลองที่จ ะรู้ จั ก กัน มากที่ สุด ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงให้ เ ห็น ถึ ง การนํา
แบบจําลองของแบล็คโชลส์ มาปฏิบัติโดยการใช้ ตารางที่อยู่ในหนังสือตําราทางการเงิน ขั้นตอนการปฏิบัติ
มีดังต่อไปนี้
แบบจําลองดังกล่าวกําหนดให้ ต้องคํานวณจํานวนสองจํานวนก่อนเพื่อใช้ อ้างอิงกับตารางการวัดมูลค่า
สิทธิเลือกซื้อหรือขาย
ก)

จํา นวนแรกคื อ ค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐานของสัดส่ว นการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ในสิทธิเลือกซื้อหรือขายคูณกับรากที่สองของจํานวนเวลาจนกว่าสิทธิเลือก
จะครบกําหนด
จํานวนนี้สัมพั นธ์กับการเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นในทางบวกหรื อทางลบของ
ราคาสินทรั พย์ท่ีระบุ ไว้ ในสิทธิเลือกซื้อหรื อขาย ในกรณีน้ ี สินทรัพย์ดังกล่ าวคือหุ้นทุนของ
กิจการที่ออกหุ้นกู้ ความผันผวนของผลตอบแทนจากสินทรั พย์ท่รี ะบุไว้ จะประมาณได้ จาก
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งสูงขึ้นเท่าไรมูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิเลือกซื้อหรื อขายจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ตัวอย่ างนี้สมมติให้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทนของหุ้ นสามัญเป็ น 30% ต่อปี จํานวนเวลาจนกระทั่งครบกําหนดที่จะแปลงสภาพ
คือ 3 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้ นคูณกับ
รากที่สองของจํานวนเวลาจนกระทั่งครบกําหนดของสิทธิเลือกคือ
0.3 × √3 = 0.5196
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ข)

จํานวนที่สองคือ สัดส่วนระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ในสิทธิเลือกซื้อหรือขาย
กับมูลค่าปัจจุบันของราคาตามสิทธิ
จํานวนนี้แสดงความเกี่ยวพันระหว่างมูลค่าปั จจุ บันของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ กับต้ นทุนที่ผ้ ูถือสิทธิ
จะเสียไปในการได้ สนิ ทรัพย์มาและสัมพันธ์กับมูลค่าตามสิทธิของสิทธิเลือกซื้อหรือขายจํานวน
ที่คาํ นวณได้ ย่ิงสูงขึ้นเท่าไรมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซื้อจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นตามตัวอย่างนี้
ราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นกู้คือ 3 บาท มูลค่าปั จจุ บันของเงินปั นผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้น
จะต้ องจ่ายตลอดอายุของสิทธิเลือกต้ องนํามาหักจากราคาตลาดเนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลจะ
ทําให้ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นลดลงและทําให้ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกลดลง มูลค่ายุติธรรม
ของเงินปั นผลต่อหุ้ นจํานวน 0.14 ที่จ่ายทุกวันสิ้นงวดของแต่ละปี คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่
ปราศจากความเสี่ยงที่ 5% คือ 0.3813 ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ คือ
3 – 0.3813 = 2.6187 บาทต่อหุ้น
ราคาตามสิทธิคือ 4 บาทต่อหุ้น คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงที่ 5% ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี โดยสมมติว่าหุ้ นกู้จะมีการแปลงสภาพเมื่อครบกําหนด มู ลค่ ายุติธรรมของ
ราคาตามสิทธิคือ 3.4554 ดังนั้น อัตราส่วนตามที่ระบุในข้ อ ข กําหนดได้ ดังนี้
2.6187/3.4554 = 0.7579
สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นสิทธิเลือกซื้อชนิดหนึ่ง ตารางการวัดค่าของสิทธิเลือกซื้อ
ชี้ให้ เ ห็น ว่ า จํา นวนสองจํา นวนที่คํา นวณไว้ ข้า งต้ น คือ 0.5196 และ 0.7579 ทํา ให้ มูลค่ า
ยุติธรรมของสิทธิเลือกประมาณเท่ากับ 11.05% ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้
ดังนั้น การวัดมูลค่าของสิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพจึงคํานวณได้ ดังนี้
0.1105 x 2.6187 ต่อหุ้น x 250 หุ้นต่อ 1 หุ้นกู้ x 2,000 หุ้นกู้ = 144,683 บาท
มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่กล่าวข้ างต้ น
ซึ่ งกํา หนดโดยใช้ วิ ธีมู ลค่ า ปั จ จุ บั น บวกด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิทธิ เลื อ กที่คํา นวณโดยใช้
แบบจําลองของแบล็คโชลส์ ไม่เท่ากับจํานวนเงิน 2,000,000 บาท ที่ได้ จากการจําหน่ายหุ้นกู้
แปลงสภาพ (1,848,122+144,683 = 1,992,805) จํานวนที่แตกต่างกันสามารถนํามาปัน
ส่ ว นโดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมขององค์ ป ระกอบทั้ง สองทํา ให้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิน เป็ น
1,854,794 บาท และมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเป็ น 145,206 บาท

ค) การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
23 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาํ หนดวิธปี ฏิบัติสาํ หรับเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์ไว้ โดยเฉพาะ
(ดูย่อหน้ าที่ 54) เครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์เป็ นกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินหลายชนิดที่
กิ จ การถื อ ไว้ ป ระกอบกั น เพื่ อ ทํา ให้ มี ลั ก ษณะประหนึ่ ง ว่ า เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ชนิ ด ใหม่
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ตัวอย่างเช่ น เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประกอบกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นการสังเคราะห์ เครื่ องมือทางการเงินขึ้นใหม่ให้ เหมือนกับหุ้ นกู้
ระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ องค์ประกอบแต่ละส่วนของเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์น้ันแยก
จากกัน แสดงให้ เ ห็น ว่ า สิทธิหรื อ ภาระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ตามเงื่ อ นไขในสัญ ญาและแต่ ละ
องค์ประกอบอาจโอนหรื อจ่ ายชําระแยกจากกัน ทําให้ องค์ประกอบแต่ละส่วนอาจมีความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเครื่องมือทางการเงินแบบสังเคราะห์มีองค์ประกอบหนึ่งเป็ นสินทรัพย์และ
อีกองค์ประกอบหนึ่งเป็ นหนี้สินองค์ประกอบทั้งสองต้ องไม่นํามาหักกลบกันและต้ องไม่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้ วยจํานวนสุทธิ เว้ นแต่จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อของการหักกลบตามที่
กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 35 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ซึ่งตามปกติมักจะไม่เกิดขึ้น กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ เงื่ อ นไขและข้ อ ตกลงที่ส ํา คัญ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แต่ ล ะรายการที่
ประกอบขึ้นเป็ นเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์โดยไม่ต้องคํานึงว่าเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์น้ัน
มี อ ยู่ อย่ า งไรก็ต าม กิ จ การอาจให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ส่วนประกอบเหล่านั้น (ดูย่อหน้ าที่ 54 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)

ง) การเปิ ดเผยข้อมูล
24 ย่อหน้ าที่ 56 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ให้ ตัวอย่างของรายการที่กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูลใน
นโยบายการบั ญชี เ มื่อ รายการนั้ น มี สาระสํา คัญ เนื่ อ งจากรายการดังกล่ า วมีก ารปฏิบั ติทางบั ญ ชี
มากกว่ าหนึ่ งอย่ า งขึ้น ไป คํา อธิบ ายต่อ ไปนี้ เป็ นการอธิบายเพิ่ มเติมย่ อหน้ าที่ 56 เพื่ อ ให้ เห็น ถึง
สถานการณ์ท่กี จิ การควรเปิ ดเผยถึงนโยบายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง
24.1 กิจการอาจได้ มาหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายไม่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทั้งหมดหรื อบางส่วน เครื่ องมือทางการเงินนี้อาจเกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนซึ่ งขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น สิทธิหรือภาระผูกพันที่จะแลกเปลี่ยนภายใต้ สญ
ั ญาล่วงหน้ า
จะไม่ทาํ ให้ เกิดรายการบั ญชี เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินที่ระบุ ไว้ หรื อที่จะแลกเปลี่ยนกัน
จนกระทั่งสัญญาล่ วงหน้ านั้ นครบกําหนด แต่จะทําให้ เกิดสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินจากสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาในทํานองเดียวกัน การคํา้ ประกันทางการเงิน
ไม่ทาํ ให้ ผ้ ูคาํ้ ประกันต้ องมีภาระผูกพันต่อหนี้สนิ ที่มีการคํา้ ประกันจนกระทั่งการผิดนัดชําระหนี้
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การคํา้ ประกันถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินของผู้คาํ้ ประกันเนื่องจากผู้คาํ้ ประกัน
มีภาระผู กพั นตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ ยนเครื่ องมื อทางการเงิ นหนึ่ ง (ตามปกติคือ เงิน สด)
กับเครื่องมือทางการเงินอีกรายการหนึ่ง (เงินที่จะได้ รับจากลูกหนี้ท่ผี ิดสัญญา) ซึ่งอาจทําให้
ผู้คาํ้ ประกันต้ องเสียประโยชน์
24.2 กิจการอาจมี รายการบั ญชี ซ่ึ งตามรู ปแบบเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ ายเครื่ องมือทางการเงิน
โดยตรง แต่ไม่มีการโอนส่วนได้ เสียเชิงเศรษฐกิจของเครื่องมือทางการเงินนั้นเกิดขึ้น ตัวอย่าง
ของกรณีดังกล่าวคือ การซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในทางกลับกัน
กิจการอาจได้ มาหรือแลกเปลี่ยนส่วนได้ เสียเชิงเศรษฐกิจของเครื่องมือทางการเงินกับคู่สัญญา
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อีกฝ่ ายหนึ่ งโดยใช้ รายการบั ญชี ซ่ึ งตามรู ปแบบแล้ วไม่ เกี่ยวข้ องกับการได้ มาหรื อจําหน่ าย
หลักฐานแสดงสิทธิตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในการกู้ยืมแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย กิจการอาจวาง
ลูกหนี้เป็ นประกันและสัญญาว่าจะนําเงินที่เก็บได้ จากลูกหนี้ดังกล่าวไปจ่ายชําระหนี้
24.3 กิจการอาจมีรายการบัญชีท่เี กี่ยวกับรายการโอนสินทรัพย์ท่เี ป็ นการโอนเพียงบางส่วนหรือเป็ น
การโอนที่ไม่ เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ในการแปลงสินทรั พย์เป็ นหลักทรัพย์ กิจการได้ มา
หรือโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตบางส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินให้ กับ
อีกฝ่ ายหนึ่งโดยไม่โอนไปให้ ท้งั หมด
24.4 กิจการอาจตั้งใจหรื ออาจถูกกําหนดให้ นาํ เครื่ องมือทางการเงินตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปมา
เชื่ อ มโยงกัน ให้ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ชนิ ด ใหม่ ตัว อย่ า งเช่ น การจั ด ตั้งกองทุ น จม การให้ กู้ โดยมี
หลั ก ประกั น แต่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ย และการชํา ระหนี้ โดยปริ ย ายซึ่ ง เป็ นการที่ กิจ การจั ด ตั้ ง
นิติบุคคลเฉพาะกิจให้ ดูแลสินทรัพย์ทางการเงินซึ่ งได้ โอนออกจากกิจการเพื่ อนําสินทรั พย์
ทางการเงินนั้นไปชําระภาระผูกพันแม้ ว่าในขณะนั้นเจ้ าหนี้ยังไม่ได้ รับการชําระหนี้
24.5 กิ จ การอาจใช้ วิ ธี บ ริ หารความเสี่ ย งที่ ต่ า งกั น เพื่ อ ลดผลเสี ยหายที่ อ าจเกิ ด จากความเสี่ ย ง
ทางการเงิ น วิ ธีบริ หารความเสี่ยงเหล่ านี้ รวมถึงการป้ องกันความเสี่ยง การแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ ยลอยตั วเป็ นอั ตราดอกเบี้ ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี้ ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ ยลอยตั ว
การกระจายความเสี่ยง การรวมความเสี่ยง การคํา้ ประกัน และการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ
วิธีบริ หารความเสี่ยงดังกล่ าวทําให้ กิจการลดผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมื อทางการเงินอย่างน้ อยหนึ่ งอย่ างและการยอมรั บผลเสียหายเพิ่ มเติม
เฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่
24.6 กิจการอาจนําเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่สองรายการมาประกอบกันเพื่ อทําให้ เกิดเครื่องมือ
ทางการเงินสังเคราะห์หรื อเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ ใน
ภาคผนวก ก ย่อหน้ าที่ 24.4 และ 24.5
24.7 กิจการอาจได้ มาหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนที่มีจาํ นวนไม่
แน่ น อน การแลกเปลี่ ย นนี้ อาจเป็ นการแลกเปลี่ ย นกั บ สิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สดหรื อ
การแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนหลายรายการ
24.8 กิจการอาจได้ มาหรือออกหุ้นกู้ ตัว๋ เงิน หรือเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตัวเงินซึ่งระบุจาํ นวนเงิน
หรืออัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เป็ นอยู่ ณ วันที่ได้ มาหรือวันที่ออก
เครื่องมือทางการเงินนั้น เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวรวมถึง หุ้นกู้ชนิดไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
และ เงินให้ กู้ท่กี าํ หนดอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าความเป็ นจริงเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน
สด เช่น เงินให้ ก้ ูแก่ลูกจ้ างซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่า
25 ย่อหน้ าที่ 57 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ กาํ หนดถึงข้ อมูลต่างๆ ที่กิจการต้ องนํามาเปิ ดเผยใน
นโยบายการบั ญชี หากข้ อมู ลนั้ นมีความสําคัญและกระทบต่อการวั ดมูลค่ าด้ วยราคาทุ นในกรณีท่ี
กิจ การมี ความไม่ แน่ นอนในการเรี ยกเก็บสินทรั พ ย์ทางการเงิน ที่เป็ นตัวเงินหรื อ ในกรณีท่ีมูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินลดลงตํ่ากว่าราคาตามบัญชีเนื่องจากสาเหตุอ่นื กิจการต้ องระบุถึง
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
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25.1
25.2
25.3
25.4

กิจการจะลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ลงเมื่อใด
จํานวนที่นาํ มาลดราคาตามบัญชี
การรับรู้รายได้ จากสินทรัพย์น้ัน
การลดลงของราคาตามบั ญ ชี จ ะสามารถกลั บ บั ญ ชี ใ นอนาคตได้ ห รื อ ไม่ ห ากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป
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