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บทน า 
แนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกองทุนรวมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพฉบบัน้ีจดัท ำโดยสมำคมบริษทัจดักำรลงทุน 
(“แนวปฏิบติัทำงบญัชี”) ตอ้งน ำมำถือปฏิบติักบักำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำรำยกำร กำรแสดงรำยกำร และกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำลกัษณะเชิงคุณภำพของขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีมีประโยชน ์
โดยค ำนึงถึงควำมมีสำระส ำคญัตำมกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระ
บรมรำชูปถมัภ ์(“สภำวิชำชีพบญัชี”) 
 
ทั้งน้ี มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีกล่ำวถึงในแนวปฏิบติัทำงบญัชีน้ี ใหห้มำยถึงมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชีของงบกำรเงิน) 
 
วตัถุประสงค์ 
1. แนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือก ำหนดวิธีปฏิบติัทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในกำร

จดัท ำงบกำรเงินเพ่ือเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจและเป็นประโยชนต่์อผูใ้ชง้บกำรเงิน 
 
ขอบเขต 
2. แนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบักองทุนรวมซ่ึงหมำยถึงกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนตำมประกำศ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ทั้งน้ีไม่
รวมถึงกองทุนรวมอ่ืนใดท่ีมีแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกองทุนรวมนั้นไวเ้ป็นกำรเฉพำะ (รวมทั้งหมด
เรียกว่ำ “กิจกำร”) โดยไม่อำ้งอิงถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืนท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี
ในเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดไว ้ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ ำหนดไว ้
กิจกำรตอ้งน ำขอ้ก ำหนดท่ีระบุวิธีปฏิบติัทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินส ำหรับเร่ืองท่ีคลำ้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้งกนัท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง (ท่ีมีผลบงัคบั
ใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชีของงบกำรเงิน) กบัเร่ืองนั้นมำถือปฏิบติั 

 
การน าเสนองบการเงนิ 
ส่วนประกอบของงบกำรเงิน 
3. งบกำรเงินท่ีสมบูรณ์ของกิจกำรตอ้งประกอบดว้ยรำยกำรทุกขอ้ต่อไปน้ี 

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
3.2 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
3.3 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
3.4 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
3.5 งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน 
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กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับน้ีรวมอยู่ในภำคผนวก ค เร่ือง 
รูปแบบกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินของกิจกำร 
 
ในกรณีท่ีลกัษณะหรือสภำพของธุรกิจไม่มีรำยกำรท่ีตอ้งแสดงรำยกำรตำมรูปแบบกำรแสดงรำยกำร
ดงักล่ำวตำมท่ีก ำหนดไว ้ใหง้ดเวน้ไม่ตอ้งแสดงรำยกำรท่ีไม่มีดงักล่ำว 
 
กิจกำรอำจเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือสะทอ้นสถำนกำรณ์พิเศษใด ๆ และเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ำงบกำรเงินไดถู้ก
น ำเสนอตำมควำมเป็นจริงในทุกประกำร 
 
ในกรณีท่ีกิจกำรไม่เขำ้เง่ือนไขส่ีขอ้ดงัต่อไปน้ี ใหจ้ดัท ำงบกระแสเงินสด ตำมรูปแบบท่ีระบุในภำคผนวก ค 
1) เงินลงทุนของกองทุนมีสภำพคล่องสูง 
2) เงินลงทุนของกองทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
3) กองทุนจดัท ำงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
4) กองทุนไม่มีหรือมีเงินกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืนไม่เกินอตัรำท่ีประกำศ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดให้กองทุนรวมท่ีมิใช่
กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษลงทุนได ้

 
กำรเปิดเผยขอ้มูล 
4. กิจกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลตำมท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก ค 

เร่ือง รูปแบบกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินของกิจกำร ในแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 
 
เคร่ืองมือทางการเงนิ 
กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก 
5. กิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเม่ือกิจกำรเป็น

คู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของตรำสำรนั้น (ดูภำคผนวก ก ย่อหนำ้ท่ี ก1 และ ก2 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชี
ฉบบัน้ี) เม่ือกิจกำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินใดๆ เป็นคร้ังแรก กิจกำรตอ้งจัด
ประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวตำมย่อหนำ้ท่ี 20 และ 21 และวดัมูลค่ำตำม
ยอ่หนำ้ท่ี 22 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 

 
วิธีปกติของกำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
6. กำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้รำยกำรหรือตดัรำยกำรโดยใชก้ำรบญัชีวนั

ซ้ือขำยหรือกำรบญัชีวนัช ำระตำมควำมเหมำะสม (ดูภำคผนวก ก ย่อหนำ้ท่ี ก3 – ก6 ของแนวปฏิบติัทำง
บญัชีฉบบัน้ี) 
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กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
7. กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน เฉพำะเม่ือ 

7.1 สิทธิตำมสญัญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินไดห้มดอำย ุหรือ 
7.2 กิจกำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีระบุในย่อหนำ้ท่ี 8 และ 9 และกำรโอนนั้นเขำ้เง่ือนไขกำร

ตดัรำยกำรตำมยอ่หนำ้ท่ี 10 (ดูยอ่หนำ้ท่ี 6 ส ำหรับกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติ) 
8. กิจกำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กต่็อเม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

8.1 กิจกำรโอนสิทธิตำมสญัญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น หรือ 
8.2 กิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน แต่รับภำระ

ผกูพนัตำมสัญญำท่ีจะจ่ำยกระแสเงินสดนั้นใหก้บัผูรั้บรำยใดรำยหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงรำย ตำม
ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขในยอ่หนำ้ท่ี 9 

9. เม่ือกิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิตำมสญัญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (“สินทรัพยเ์ดิม”) 
แต่รับภำระผกูพนัตำมสัญญำท่ีจะจ่ำยช ำระกระแสเงินสดนั้นใหก้บักิจกำรใดกิจกำรหน่ึงหรือหลำยกิจกำร 
(“ผูรั้บคนสุดทำ้ย”) ถือวำ่รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กต่็อเม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขทั้ง
สำมขอ้ดงัต่อไปน้ี 
9.1 กิจกำรไม่มีภำระผูกพนัท่ีจะจ่ำยเงินจ ำนวนหน่ึงให้กบัผูรั้บคนสุดทำ้ย หำกกิจกำรไม่ไดรั้บช ำระ

เงินจ ำนวนเดียวกนัจำกสินทรัพยเ์ดิม เงินล่วงหนำ้ระยะสั้นท่ีกิจกำรใหไ้ปโดยท่ีกิจกำรมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับเงินตน้คืนเต็มจ ำนวนรวมทั้ งดอกเบ้ียค้ำงรับตำมอตัรำดอกเบ้ียตลำดไม่ถือเป็นกำรผิด
เง่ือนไขน้ี 

9.2 กิจกำรมีเง่ือนไขตำมสัญญำท่ีห้ำมมิให้กิจกำรขำยสินทรัพย์เดิมหรือวำงสินทรัพย์เดิมเป็น
หลกัประกนั นอกจำกใชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรับภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยกระแสเงินสดใหแ้ก่ผูรั้บคน
สุดทำ้ย 

9.3 กิจกำรมีภำระผกูพนัท่ีจะส่งมอบกระแสเงินสดใดๆ ท่ีกิจกำรรับช ำระแทนผูรั้บคนสุดทำ้ยโดยไม่
ล่ำช้ำอย่ำงมีสำระส ำคญั นอกจำกนั้น กิจกำรไม่มีสิทธิท่ีจะน ำกระแสเงินสดดงักล่ำวไปลงทุน
ใหม่ เวน้แต่เป็นเงินลงทุนในเงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ตำมท่ีระบุไวใ้นมำตรฐำนกำร
บญัชี ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด) ในช่วงระยะเวลำช ำระสั้นๆ จำกวนัท่ีรับช ำระถึงวนัท่ี
ก ำหนดให้ส่งมอบกระแสเงินสดให้ผูรั้บคนสุดท้ำย และดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกำรลงทุนนั้นให้
ส่งผำ่นไปยงัผูรั้บคนสุดทำ้ยดว้ย 

10. เม่ือกิจกำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (ดูย่อหนำ้ท่ี 8) กิจกำรตอ้งประเมินว่ำกิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียง
และผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินไวม้ำกนอ้ยเพียงใด 
10.1 หำกกิจกำรไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์

ทำงกำรเงิน กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น และรับรู้สิทธิหรือภำระผูกพนัใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนหรือท่ียงัคงไวจ้ำกกำรโอนเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินแยกจำกกนั 
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10.2 หำกกิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้ งหมดของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น กิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นต่อไป 

10.3 หำกกิจกำรไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น กิจกำรตอ้งพิจำรณำว่ำกิจกำรยงัคงมีกำรควบคุมสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นอยูห่รือไม่ 
10.3.1 หำกกิจกำรไม่ไดค้งไวซ่ึ้งกำรควบคุม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

และรับรู้สิทธิหรือภำระผูกพนัใดๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือท่ียงัคงไวจ้ำกกำรโอนเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินแยกจำกกนั 

10.3.2 หำกกิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งกำรควบคุม กิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นต่อไปตรำบ
เท่ำท่ีกิจกำรยงัคงมีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งต่อเน่ืองในสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

11. กำรประเมินกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทน (ดูย่อหนำ้ท่ี 10) ใหเ้ปรียบเทียบฐำนะเปิดของกิจกำรทั้ง
ก่อนและหลงักำรโอนกับควำมผนัผวนของจ ำนวนเงินและจังหวะเวลำของกระแสเงินสดสุทธิของ
สินทรัพยท่ี์โอน กิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หำกฐำนะเปิดต่อควำมผนัผวนในมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิในอนำคต
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นไม่เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัอนัเป็นผลมำจำกกำรโอน (เช่น เน่ืองจำก
กิจกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยมีขอ้ตกลงท่ีจะซ้ือคืนในรำคำท่ีคงท่ีหรือรำคำขำยบวกผลตอบแทน
ของผูใ้หกู้ย้ืม) กิจกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินแลว้ หำกฐำนะเปิดต่อควำมผนัผวนดงักล่ำวไม่มีนยัส ำคญัอีกต่อไปเม่ือเปรียบเทียบกบัควำมผนั
ผวนทั้ งหมดในมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิในอนำคตท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (เช่น 
เน่ืองจำกกิจกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยมีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือคืนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือคืน หรือ
กิจกำรโอนส่วนแบ่งตำมสัดส่วนอย่ำงเต็มท่ีของกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีใหญ่กว่ำใน
ขอ้ตกลงแลว้ เช่น กำรโอนขำยต่อเงินให้กูย้ืม (loan sub-participation) ซ่ึงเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีระบุในย่อ
หนำ้ท่ี 9) 

12. บ่อยคร้ังท่ีเป็นท่ีชัดเจนว่ำกิจกำรโอนหรือยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
เกือบทั้ งหมดจึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรค ำนวณใดๆ ในกรณีอ่ืนกิจกำรจ ำเป็นต้องค ำนวณและ
เปรียบเทียบฐำนะเปิดต่อควำมผนัผวนในมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิในอนำคตของกิจกำรทั้ง
ก่อนและหลงักำรโอน ใหกิ้จกำรใชอ้ตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัท่ีเหมำะสมเป็นอตัรำคิดลดในกำรค ำนวณ
และกำรเปรียบเทียบดงักล่ำว ให้กิจกำรพิจำรณำควำมผนัผวนในกระแสเงินสดสุทธิท่ีเป็นไปไดอ้ย่ำงมี
เหตุผลทั้งหมดโดยใหน้ ้ำหนกัมำกกบัผลลพัธ์ท่ีมีโอกำสเกิดข้ึนสูง 
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13. กำรพิจำรณำว่ำกิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งกำรควบคุม (ดูย่อหนำ้ท่ี 10.3) สินทรัพยท่ี์โอนหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบั
ควำมสำมำรถของผูรั้บโอนในกำรขำยสินทรัพยน์ั้น หำกผูรั้บโอนมีควำมสำมำรถในทำงปฏิบติัท่ีจะขำย
สินทรัพยน์ั้นทั้งจ ำนวนใหก้บับุคคลท่ีสำมซ่ึงไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั และสำมำรถท ำไดเ้พียงฝ่ำยเดียวโดย
ไม่จ ำเป็นตอ้งก ำหนดขอ้จ ำกดัเพ่ิมเติมในกำรโอน ให้ถือว่ำกิจกำรไม่คงไวซ่ึ้งกำรควบคุม ในกรณีอ่ืน
ทั้งหมดใหถื้อวำ่กิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งกำรควบคุม 

 
กำรโอนท่ีเขำ้เง่ือนไขเป็นกำรตดัรำยกำร 
14. หำกกิจกำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงกำรโอนนั้นเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำร

เงินทั้งจ ำนวน และกิจกำรยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในกำรใหบ้ริกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไดรั้บค่ำธรรมเนียม 
กิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรส ำหรับสัญญำบริกำรนั้น หำกกิจกำรคำดว่ำ
ค่ำธรรมเนียมท่ีจะไดรั้บชดเชยไม่เพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำรของกิจกำร กิจกำรตอ้งรับรู้หน้ีสินท่ีเกิด
จำกกำรใหบ้ริกำรส ำหรับภำระผูกพนักำรให้บริกำรดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หำกกิจกำรคำดว่ำค่ำธรรมเนียมท่ี
จะไดรั้บมำกกวำ่ท่ีจะชดเชยกำรใหบ้ริกำร กิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรใหบ้ริกำรส ำหรับสิทธิใน
กำรใหบ้ริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีก ำหนดจำกกำรปันส่วนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีใหญ่กวำ่ 

15. ในกรณีท่ีกำรโอนท ำให้กิจกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินทั้งจ ำนวนแต่กิจกำรไดรั้บสินทรัพยท์ำง
กำรเงินใหม่ หรือรับหน้ีสินทำงกำรเงินใหม่หรือหน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรกิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพย์
ทำงกำรเงินใหม่ หน้ีสินทำงกำรเงินใหม่ หรือหน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

16. ในกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินทั้งจ ำนวน กิจกำรตอ้งรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำต่อไปน้ีในก ำไร
หรือขำดทุน 
16.1 มูลค่ำตำมบญัชี (วดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีตดัรำยกำร) และ 
16.2 ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ (รวมถึงสินทรัพยใ์หม่ใดๆ ท่ีไดม้ำหกัดว้ยหน้ีสินใหม่ใดๆ ท่ีรับมำ) 

 
กำรโอนทุกประเภท 
17. ถำ้สินทรัพย์ท่ีโอนยงัคงมีกำรรับรู้ต่อไป สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องต้องไม่หักกลบ ในท ำนอง

เดียวกนักิจกำรตอ้งไม่หักกลบรำยไดใ้ดๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกสินทรัพยท่ี์โอนกบัค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจำก
หน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง (ดูย่อหน้ำท่ี 42 ของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรส ำหรับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน) 

18. หำกผูโ้อนมอบหลกัประกนัท่ีไม่ใช่เงินสด (เช่น ตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน) ใหก้บัผูรั้บโอน วิธีกำรบญัชี
ส ำหรับหลกัประกนัของผูโ้อนและผูรั้บโอนข้ึนอยู่กบัผูรั้บโอนมีสิทธิท่ีจะน ำหลกัประกนันั้นไปขำยหรือ
วำงเป็นประกนัอีกทอดหน่ึงหรือไม่ และผูโ้อนไดป้ฏิบติัผิดสัญญำแลว้หรือไม่ ผูโ้อนและผูรั้บโอนตอ้งถือ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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18.1 หำกผูรั้บโอนมีสิทธิตำมสญัญำหรือตำมธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะน ำหลกัประกนัไปขำยหรือวำงเป็น
ประกนัอีกทอดหน่ึงเช่นน้ี ผูโ้อนตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินของกิจกำร (เช่น ใหเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ใหย้ืม ตรำสำรทุนท่ีวำงเป็นประกนั หรือลูกหน้ี
ซ้ือคืน) โดยแสดงแยกต่ำงหำกจำกสินทรัพยอ่ื์น 

18.2 หำกผูรั้บโอนขำยหลกัประกนัท่ีไดรั้บมำ ผูรั้บโอนตอ้งรับรู้ส่ิงท่ีตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรขำยและ
รับรู้หน้ีสินจำกภำระผกูพนัท่ีตอ้งส่งคืนหลกัประกนัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

18.3 หำกผูโ้อนปฏิบติัผิดสัญญำภำยใตข้อ้ก ำหนดของสัญญำและไม่มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหลกัประกนั
คืนอีกต่อไป ผูโ้อนต้องตัดรำยกำรหลกัประกันนั้น และผูรั้บโอนต้องรับรู้หลกัประกันเป็น
สินทรัพยโ์ดยวดัมูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หรือในกรณีท่ีผูรั้บโอนไดข้ำยหลกัประกนั
ดงักล่ำวไปแลว้ ผูรั้บโอนตอ้งตดัรำยกำรภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งส่งคืนหลกัประกนั 

18.4 ทั้งน้ี ยกเวน้ท่ีได้ก ำหนดไวใ้นย่อหน้ำ 18.3 ข้ำงต้น ผูโ้อนยงัคงตอ้งยกยอดหลกัประกันเป็น
สินทรัพย ์และผูรั้บโอนตอ้งไม่รับรู้หลกัประกนัเป็นสินทรัพย ์

 
กำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน 
19. กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน) ออกจำกงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน เฉพำะเม่ือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เม่ือภำระผกูพนัท่ีระบุในสญัญำไดมี้กำรปฏิบติัตำม
แลว้ ไดมี้กำรยกเลิกหรือส้ินสุด 

 
การจดัประเภทรายการ 
กำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
20. สินทรัพยท์ำงกำรเงินทั้งหมดจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร

หรือขำดทุน 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
21. กิจกำรตอ้งจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย ยกเวน้ 
21.1 หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หน้ีสินดงักล่ำวรวมถึง

หน้ีสินอนุพนัธ์ตอ้งวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
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การวดัมูลค่า 
กำรวดัมูลค่ำเม่ือเร่ิมแรก 
22. ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ

ยุติธรรม โดยตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หรือหน้ีสิน
ทำงกำรเงินนั้น ใหกิ้จกำรรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 

 
กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
23. ภำยหลงัจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร

หรือขำดทุน (ดูยอ่หนำ้ท่ี 25-58 และภำคผนวก ก ยอ่หนำ้ท่ี ก9 – ก12 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี) 
 
กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
24. ภำยหลงัจำกกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินตำมย่อหนำ้ท่ี 25-58 และ

ภำคผนวก ก ยอ่หนำ้ท่ี ก9 – ก12 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 
 
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
25. วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมคือประมำณกำรรำคำส ำหรับรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติในกำร

ขำยสินทรัพยห์รือกำรโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมภำยใตส้ภำพ
ปัจจุบนัของตลำด ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมกิจกำรตอ้งก ำหนดส่ิงต่อไปน้ี 
25.1 สินทรัพยห์รือหน้ีสินรำยกำรท่ีตอ้งกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม (เป็นเช่นเดียวกบัหน่วยวดัทำงบญัชี) 
25.2 ตลำดหลกั (หรือตลำดท่ีใหป้ระโยชนสู์งสุด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
25.3 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม พิจำรณำควำมมีอยู่จงของขอ้มูลเพ่ือใชพ้ฒันำขอ้สมมติท่ีผู ้

ร่วมตลำดจะใชใ้นกำรก ำหนดรำคำสินทรัพยห์รือหน้ีสินและประเภทของขอ้มูลถูกจดัอยู่ในล ำดบั
ชั้นใดของมูลค่ำยติุธรรม 

26. ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีส่วนเกินหรือส่วนลด
มูลค่ำ ใหพิ้จำรณำลกัษณะพิเศษดงัน้ี 
26.1 เม่ือส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่ำเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสิน

ทำงกำรเงินนั้น ให้กิจกำรนบัรวมส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่ำดงักล่ำวรวมเขำ้ไปในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรม ตวัอย่ำงเช่น กิจกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงเงินลงทุนในตรำสำรทุนและท ำให้
กิจกำรมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรท่ีไปลงทุนนั้น ท ำใหต้อ้งจ่ำยส่ิงตอบแทนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีควรจะจ่ำย
ตำมกลไกตลำดปกติ กิจกำรตอ้งนบัรวมส่วนเกินมูลค่ำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนหน่ึงของกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมปกติ ในทำงตรงกนัขำ้ม เม่ือกิจกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน โดยมีเง่ือนไขพิเศษ
และสภำพตลำดไม่เอ้ืออ ำนวยใหส้ำมำรถจ ำหน่ำยในมูลค่ำตำมกลไกตลำดปกติ ท ำใหกิ้จกำรตอ้ง
จ ำหน่ำยโดยไดรั้บส่ิงตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยสูงกว่ำหรือต ่ำกว่ำมูลค่ำท่ีควรเป็นไปตำมกลไก
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ตลำดปกติ ดงันั้น กิจกำรตอ้งนบัรวมส่วนเกินมูลค่ำหรือส่วนลดมูลค่ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมปกติ 

26.2 เม่ือส่วนเกินมูลค่ำหรือส่วนลดมูลค่ำไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ใหกิ้จกำรรับรู้ส่วนเกินมูลค่ำหรือส่วนลดมูลค่ำในก ำไรหรือขำดทุน
ทนัทีเม่ือเกิดข้ึน ตวัอย่ำงเช่น ส่วนลดมูลค่ำท่ีเกิดข้ึนกรณีท่ีกิจกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ในปริมำณท่ีสูงกว่ำปริมำณกำรซ้ือขำยปกติทัว่ไปของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวในสภำพ
ตลำดปกติ จึงท ำใหกิ้จกำรไดรั้บส่ิงตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยดว้ยเหตุท่ีว่ำ จ ำเป็นตอ้งลดรำคำใน
กำรจ ำหน่ำย (blockage factor) ดงันั้น กิจกำรตอ้งรับรู้ส่วนลดมูลค่ำในสภำวกำรณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของก ำไรหรือขำดทุนทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 

27. เม่ือมีกำรพิจำรณำว่ำกำรรับรู้มูลค่ำยุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกเท่ำกบัรำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำร (The transaction 
price) หรือไม่ กิจกำรตอ้งพิจำรณำปัจจยัเฉพำะของรำยกำรและปัจจยัเฉพำะของสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน
นั้น ตวัอย่ำงเช่น รำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำรอำจไม่สะทอ้นมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ กำร
รับรู้เร่ิมแรก หำกเขำ้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
27.1 เป็นรำยกำรระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถึงแมว้่ำรำคำนั้นอำจเป็นขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรวดั

มูลค่ำยติุธรรม หำกวำ่กิจกำรมีหลกัฐำนแสดงวำ่รำยกำรนั้นเป็นไปตำมเง่ือนไขของตลำด 
27.2 รำยกำรท่ีเกิดข้ึนภำยใตก้ำรบงัคบัหรือผูข้ำยถูกบงัคบัใหต้อ้งยอมรับรำคำ ตวัอยำ่งเช่นกรณีท่ีผูข้ำย

ก ำลงัประสบปัญหำทำงกำรเงิน 
27.3 รำคำท่ีท ำให้เกิดรำยกำรเป็นหน่วยวดัทำงบัญชี ซ่ึงแตกต่ำงจำกหน่วยวดัทำงบัญชีส ำหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ตวัอยำ่งเช่น อำจเป็นกรณีท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึง
มีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมเป็นเพียงส่วนประกอบของรำยกำร (เช่น ในกำรรวมธุรกิจ) รำยกำรซ่ึงรวม
สิทธิและสิทธิพิเศษท่ีไม่ไดร้ะบุซ่ึงมีกำรวดัมูลค่ำแยกต่ำงหำกตำมท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินอีกฉบบัหน่ึง หรือรำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำรรวมตน้ทุนของรำยกำรเขำ้ไวด้ว้ย 

27.4 รำยกำรเกิดข้ึนในตลำดท่ีแตกต่ำงจำกตลำดหลกั (หรือตลำดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด) ตวัอย่ำงเช่น 
ตลำดเหล่ำนั้นอำจแตกต่ำงกนัหำกกิจกำรเป็นตวัแทนเขำ้ท ำรำยกำรกบัลูกคำ้ในตลำดคำ้ปลีก แต่
ตลำดหลกั (หรือตลำดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด) ของตวัแทนเป็นรำยกำรขำยออกกบัตวัแทนอ่ืนใน
ตลำดตวัแทน (dealer market) 

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
วิธีราคาตลาด 
28. วิธีรำคำตลำดใชร้ำคำและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลของตลำดส ำหรับสินทรัพย ์หน้ีสินหรือกลุ่ม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัหรือท่ีเปรียบเทียบได ้(ท่ีคลำ้ยคลึงกนั) เช่น ธุรกิจ 
29. ตวัอย่ำงเช่น เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีรำคำตลำดบ่อยคร้ังใช้ตวัคูณร่วมของตลำด 

(Market multiples) ท่ีไดม้ำจำกกลุ่มซ่ึงเปรียบเทียบกนัได ้ตวัคูณ (Multiples) อำจจะเป็นค่ำใดค่ำหน่ึง
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ในช่วงโดยมีตวัคูณซ่ึงแตกต่ำงกนัส ำหรับแต่ละตวัเปรียบเทียบ กำรเลือกตวัคูณเหมำะสมภำยในแต่ละช่วง
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจโดยพิจำรณำปัจจยัเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับกำรวดัมูลค่ำ 

30. เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีรำคำตลำด รวมถึงวิธีกำรก ำหนดรำคำเมทริกซ์ (Matrix 
pricing) ซ่ึงวิธีกำรก ำหนดรำคำเมทริกซ์เป็นเทคนิคทำงคณิตศำสตร์ท่ีส่วนใหญ่น ำมำใช้ในกำรตีรำคำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินบำงชนิด เช่น  ตรำสำรหน้ี โดยไม่ตอ้งอำ้งอิงแต่เพียงรำคำเสนอซ้ือขำยส ำหรับ
หลกัทรัพยเ์ฉพำะเจำะจง แต่ใชค้วำมสัมพนัธ์ของหลกัทรัพยน์ั้นกบัรำคำเสนอซ้ือขำยของหลกัทรัพยอ่ื์นท่ี
ใชป้ระเมินเทียบเคียง (Benchmark quoted securities) 

 
วิธีรายได้ 
31. วิธีรำยไดคื้อกำรแปลงมูลค่ำในอนำคต (เช่น กระแสเงินสด หรือรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย) มำเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 

(คือ กำรคิดลด) เม่ือใช้ วิธีรำยได ้กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมสะทอ้นให้เห็นถึงควำมคำดหวงัของตลำดใน
ปัจจุบนัเก่ียวกบัจ ำนวนเงินในอนำคตเหล่ำนั้น 

32. เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเหล่ำนั้นรวมถึงตวัอยำ่งต่อไปน้ี 
32.1 เทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั (ดูย่อหนำ้ท่ี ข12 ถึง ข30 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม) 
32.2 แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิเลือก (Option pricing models) เช่น สูตรกำรค ำนวณ Black-

Scholes-Merton หรือแบบจ ำลองทวินำม (Binomial model เช่น แบบจ ำลองแลตทิซ (แบบจ ำลองตำ
ข่ำย: Lattice model)) ท่ีรวมอยูใ่นเทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทั้งมูลค่ำตำมเวลำและ
มูลค่ำท่ีแทจ้ริงของสิทธิเลือก 

32.3 วิธี Multi-period excess earnings ท่ีใชเ้พ่ือวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนบำงประเภท 
 
ขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
33. เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้มีควำม

เก่ียวขอ้งใหม้ำกท่ีสุดและใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยท่ีสุด 
34. ตวัอย่ำงของตลำดซ่ึงขอ้มูลท่ีอำจจะสังเกตได ้ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงอย่ำง (เช่น เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน) รวมถึงตลำดแลกเปล่ียนท่ีเป็นทำงกำร (exchange markets) ตลำดตวัแทน (dealer markets) ตลำด
นำยหนำ้ (broker markets) และตลำดซ้ือขำยท่ีไม่มีตวักลำง (principal-to-principal markets) (ดูย่อหนำ้ท่ี 
35) 

35. ตวัอยำ่งของตลำดซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินบำงรำยกำรอำจมีขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้(เช่น เคร่ืองมือทำง
กำรเงิน) ไดแ้ก่ 
35.1 ตลำดแลกเปล่ียนท่ีเป็นทำงกำร (Exchange markets) ในตลำดแลกเปล่ียนท่ีเป็นทำงกำรรำคำปิดนั้น

มีอยู่แลว้และโดยทัว่ไปถือเป็นตวัแทนของมูลค่ำยุติธรรม ตวัอย่ำงของตลำดน้ีคือตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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35.2 ตลำดตวัแทน (Dealer markets) ในตลำดตวัแทนน้ี ตวัแทนมีควำมพร้อมท่ีจะซ้ือขำยแลกเปล่ียน 
(ซ้ือหรือขำยเพ่ือบญัชีของตน) จึงท ำใหเ้กิดสภำพคล่อง โดยใชเ้งินทุนของตนเองในกำรถือรำยกำร
สินคำ้ซ่ึงตนเองเป็นผูท้  ำกำรเสริมสภำพคล่อง โดยปกติรำคำเสนอซ้ือและรำคำเสนอขำย (เป็นรำคำ
ท่ีตวัแทนเตม็ใจซ้ือและเป็นรำคำท่ีตวัแทนเตม็ใจขำย ตำมล ำดบั) เป็นรำคำท่ีสำมำรถเห็นไดม้ำกกว่ำ
รำคำปิดตลำดรองท่ีไม่ไดมี้กำรจดัตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร  (Over-the-counter markets) (ซ่ึงรำคำมีกำร
รำยงำนเป็นขอ้มูลสำธำรณะ) คือตลำดตวัแทน ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงอย่ำง รวมไปถึง
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน สินคำ้โภคภณัฑ ์และสินทรัพยท์ำงกำยภำพ (เช่น อุปกรณ์ใชแ้ลว้) ใชต้ลำด
ตวัแทนเพ่ือกลไกกำรซ้ือขำย 

35.3 ตลำดนำยหนำ้ (Broker markets) ในตลำดนำยหนำ้น้ี นำยหนำ้มีควำมพยำยำมท่ีจะจบัคู่ผูซ้ื้อกบั
ผูข้ำยแต่ไม่ได้มีควำมตั้งใจในกำรซ้ือขำยเพ่ือบัญชีตนเอง นั่นคือ นำยหน้ำไม่ได้ใช้เงินทุนของ
ตนเองในกำรถือรำยกำรสินคำ้ในตลำดเพ่ือท ำใหเ้กิดสภำพคล่อง นำยหนำ้จะทรำบถึงรำคำเสนอซ้ือ
และรำคำเสนอขำยจำกผูต้อ้งกำรซ้ือและผูต้อ้งกำรขำย แต่ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละรำยจะไม่ทรำบถึงรำคำท่ี
อีกฝ่ำยหน่ึงตอ้งกำร รำคำส ำหรับรำยกำรท่ีมีกำรซ้ือขำยเสร็จสมบูรณ์มีอยู่เป็นคร้ังครำว ตลำด
นำยหนำ้น้ีใหร้วมถึง เครือข่ำยส่ือสำรโทรคมนำคมอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีกำรจบัคู่ค ำสัง่ในกำรซ้ือและ
ขำย และตลำดอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรคำ้และเพ่ือกำรอยูอ่ำศยั 

35.4 ตลำดซ้ือขำยท่ีไม่มีตวักลำง (Principal to principal markets) ในตลำดน้ี รำยกำรทั้งกำรขำยเร่ิมแรก
และกำรขำยต่อ จะมีกำรต่อรองกนัอยำ่งอิสระโดยไม่มีตวักลำง อำจจะมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะใน
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรเหล่ำนั้นเพียงเลก็นอ้ย 

36. กิจกำรตอ้งเลือกขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีผูร่้วมตลำดจะพิจำรณำรำยกำร
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน (ดูย่อหนำ้ท่ี 11 และ 12 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม) ในบำงกรณีลกัษณะเหล่ำนั้นมีผลใหมี้กำรปรับปรุง เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลด 
(เช่น ส่วนเพ่ิมจำกกำรควบคุมหรือส่วนลดจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม) อย่ำงไรก็ตำม กำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมตอ้งไม่รวมส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหน่วยวดัทำงบัญชีท่ีมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดหรืออนุญำตให้วดัมูลค่ำยุติธรรม (ดูย่อหนำ้ท่ี 13 และ 14 ของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม) ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดท่ีสะทอ้นถึงขนำดว่ำเป็น
ลกัษณะของกำรถือครองของกิจกำร (โดยเฉพำะปัจจยัขนำดท่ีใชคิ้ดลดรำคำ (Blockage Factor) ท่ีมีผลต่อ
กำรปรับรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเน่ืองจำกปริมำณกำรซ้ือขำยของตลำดตำมปกติรำยวนั
ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับปริมำณท่ีถือโดยกิจกำร ตำมท่ีไดอ้ธิบำยไวใ้นย่อหน้ำท่ี 44) มำกกว่ำท่ีจะเป็น
ลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน (เช่น ส่วนเพ่ิมจำกกำรควบคุมเม่ือวดัมูลค่ำยุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมี
อ  ำนำจควบคุม) ไม่อนุญำตในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในทุกกรณี หำกมีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพ
คล่อง (เช่น ขอ้มูลระดบั 1) ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กิจกำรตอ้งใชร้ำคำนั้นโดยไม่ตอ้งปรับปรุงเม่ือมี
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมยกเวน้ท่ีระบุไวใ้นยอ่หนำ้ท่ี 43 
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ขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
37. วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินเพ่ือประมำณรำคำ

ส ำหรับรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติในกำรขำยสินทรัพยห์รือกำรโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหว่ำงผูร่้วม
ตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมภำยใตส้ภำพปัจจุบนัของตลำด 

 
ขอ้มูลท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของรำคำเสนอซ้ือและรำคำเสนอขำย 
38. โดยปกติ รำคำซ้ือขำยคร้ังล่ำสุดของวนัท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมถือเป็นมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

หรือหน้ีสินทำงกำรเงิน 

หำกสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมมีรำคำเสนอซ้ือและรำคำเสนอขำย (เช่น ใชข้อ้มูลจำก
ตลำดตวัแทน) รำคำท่ีอยู่ในช่วงส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซ้ือและรำคำเสนอขำยซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุด
ของมูลค่ำยุติธรรมในสถำนกำรณ์นั้น ตอ้งน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยไม่ค ำนึงว่ำขอ้มูลถูกจดัอยู่
ในระดบัชั้นใดของมูลค่ำยุติธรรม (ไดแ้ก่ ระดบั 1 2 หรือ 3 ดูย่อหนำ้ท่ี 40 ถึง 51 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชี
ฉบบัน้ี) กำรใชร้ำคำเสนอซ้ือส ำหรับสถำนะกำรเป็นสินทรัพยแ์ละรำคำเสนอขำยส ำหรับสถำนะกำรเป็น
หน้ีสินไดรั้บอนุญำตใหน้ ำมำใช ้แต่มิใช่ขอ้ก ำหนด 

39. แนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดห้้ำมใช้กำรก ำหนดรำคำเฉล่ียของตลำด (mid-market pricing) หรือ
รูปแบบกำรก ำหนดรำคำอ่ืนท่ีใช ้โดยผูร่้วมตลำดซ่ึงเป็นประโยชน์ในทำงปฏิบติัในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวำ่งรำคำเสนอซ้ือและรำคำเสนอขำย (bid-ask spread) 

 
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ข้อมลูระดับ 1 
40. ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์หรือ

หน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 
41. รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง ถือเป็นมูลค่ำยุติธรรมท่ีพร้อมดว้ยหลกัฐำนท่ีน่ำเช่ือถือท่ีสุด 

และเม่ือใดกต็ำมท่ีมีขอ้มูลดงักล่ำวตอ้งใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยไม่ตอ้งปรับปรุง ยกเวน้ตำมท่ีระบุไว้
ในยอ่หนำ้ท่ี 43 

42. ขอ้มูลระดบั 1 จะมีอยู่ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินหลำยรำยกำร โดยท่ีสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำรอำจจะมีกำรแลกเปล่ียนกนัในหลำยตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
(เช่น ตลำดแลกเปล่ียนท่ีต่ำงกนั) ดงันั้นปัจจยัส ำคญัส ำหรับขอ้มูลภำยในระดบั 1 คือกำรพิจำรณำทั้งสอง
ประเดน็ต่อไปน้ี 
42.1 ตลำดหลกัส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น หรือตลำดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดในกรณีท่ีไม่มีตลำด

หลกัส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น และ 
42.2 กิจกำรสำมำรถเขำ้ท ำรำยกำรส ำหรับสินทรัพยน์ั้น หรือหน้ีสินนั้น ดว้ยรำคำในตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดั

มูลค่ำ 
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43. กิจกำรตอ้งไม่ปรับปรุงขอ้มูลระดบั 1 ยกเวน้แต่ในสถำนกำรณ์ต่อไปน้ี 
43.1 เม่ือกิจกำรถือสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน (เช่น ตรำสำรหน้ี) จ ำนวนมำกท่ีคลำ้ยกัน (แต่ไม่ใช่อย่ำง

เดียวกนั) ท่ีมีกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และมีขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
แต่ไม่สำมำรถเขำ้ถึงไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินแต่ละรำยกำร (เน่ืองจำกมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีคลำ้ยคลึงกนัจ ำนวนมำกท่ีถือโดยกิจกำรเป็นกำรยำกท่ีจะได ้ขอ้มูลรำคำส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินแต่ละรำยกำร ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ) ในกรณีน้ี เพ่ือใหส้ำมำรถถือปฏิบติัไดโ้ดยสะดวกกิจกำรอำจ
วดัมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ วิธีกำรก ำหนดรำคำทำงเลือก ท่ีมิได ้ข้ึนอยู่กบัรำคำเสนอซ้ือขำยเพียง  
อย่ำงเดียว (เช่น วิธีกำรก ำหนดรำคำเมทริกซ์ (Matrix pricing)) อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรก ำหนดรำคำ
ทำงเลือกส่งผลใหก้ำรวดัมูลค่ำยติุธรรมถูกจดัประเภทของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมท่ีลดต ่ำลง 

43.2 เม่ือรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องไม่ได ้เป็นตวัแทนของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 
ซ่ึงอำจเป็นกรณี ตวัอยำ่งเช่น มีเหตุกำรณ์ท่ีมีนยัส ำคญั (เช่น มีรำยกำรในตลำดซ้ือขำยท่ีไม่มีตวักลำง 
มีกำรซ้ือขำยในตลำดนำยหนำ้หรือมีกำรประกำศรำคำ) เกิดข้ึนหลงัจำกกำรปิดตลำดแต่ก่อนวนัท่ีวดั
มูลค่ำ กิจกำรตอ้งก ำหนดและใช้นโยบำยอย่ำงสม ่ำเสมอในกำรระบุถึงเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นท่ีอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำเสนอซ้ือขำยจะมีกำรปรับปรุง
ส ำหรับขอ้มูลใหม่กำรปรับปรุงจะส่งผลให ้กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมถูกจดัประเภทของล ำดบัชั้นมูลค่ำ
ยติุธรรมท่ีลดต ่ำลง 

44. หำกกิจกำรมีสถำนะในกำรถือสินทรัพยห์รือหน้ีสินเด่ียว (รวมถึงสถำนะท่ีประกอบไปดว้ยสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยำ่งเดียวกนัเป็นจ ำนวนมำก เช่น กำรถือเคร่ืองมือทำงกำรเงิน) และสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นมี
กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำในระดบั 1 
อนัเป็นผลของรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรำยกำรคูณดว้ยปริมำณท่ีกิจกำรถือ แมว้่ำ
ปริมำณกำรซ้ือขำยของตลำดตำมปกติรำยวนัจะไม่เพียงพอท่ีจะรองรับปริมำณท่ีถือโดยกิจกำร และค ำสั่ง
ขำยในคร้ังเดียวท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำเสนอซ้ือขำย 

 
ข้อมลูระดับ 2 
45. ขอ้มูลระดบั 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
46. หำกสินทรัพยห์รือหน้ีสินมีเง่ือนไข (ตำมสัญญำ) ท่ีระบุไว ้ขอ้มูลระดบั 2 ตอ้งสังเกตไดส้ ำหรับเง่ือนไข

ส ำคญัทั้งหมดของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ขอ้มูลระดบั 2 รวมถึงรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
46.1 รำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลำ้ยคลึงกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
46.2 รำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั หรือคลำ้ยคลึงกนัในตลำดท่ีไม่มีกำรซ้ือ

ขำยคล่อง 
46.3 ข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำย 

ตวัอยำ่งเช่น 
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46.3.1 อตัรำดอกเบ้ียและเสน้อตัรำผลตอบแทนท่ีสงัเกตไดท่ี้มีกำรเสนอตำมช่วงเวลำปกติ 
46.3.2 ควำมผนัผวนโดยนยั (Implied volatilities) และ 
46.3.3 อตัรำผลตอบแทนเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit spread) 

46.4 ขอ้มูลท่ีไดรั้บกำรยืนยนัจำกตลำดโดยตรงหรือโดยออ้ม 
47. กำรปรับปรุงข้อมูลระดับ 2 ท่ีมีนัยส ำคัญส ำหรับกำรวดัมูลค่ำโดยรวม อำจจะส่งผลให้กำรวดัมูลค่ำ

ยุติธรรมถูกจดัประเภทเป็นระดับ 3 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรมถำ้รำยกำรปรับปรุงนั้นใช้ขอ้มูลท่ีไม่
สำมำรถสงัเกตไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั 

48. ตวัอยำ่งของขอ้มูลระดบั 2 ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงรวมถึง 
48.1 สญัญำแลกเปล่ียนจำกอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงรับในอตัรำคงท่ีและจ่ำยในอตัรำดอกเบ้ียผนัแปรซ่ึงตั้งอยู่

บนพ้ืนฐำนของอตัรำดอกเบ้ียแลกเปล่ียนระหว่ำงธนำคำรในตลำดลอนดอน (LIBOR) ขอ้มูล
ระดบั 2 จะเป็นอตัรำแลกเปล่ียนของอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงธนำคำรในตลำดลอนดอน (LIBOR 
swap rate) ถำ้อตัรำนั้นสำมำรถสังเกตได ้ตำมท่ีมีกำรเสนออตัรำเป็นช่วงเป็นปกติส ำหรับ
ระยะเวลำส่วนใหญ่ของสญัญำแลกเปล่ียนดงักล่ำว 

48.2 สญัญำแลกเปล่ียนจำกอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงรับในอตัรำคงท่ีและจ่ำยในอตัรำดอกเบ้ียผนัแปร ซ่ึงตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของเส้นอตัรำผลตอบแทนซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ขอ้มูลระดบั 2 จะเป็น
อตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของเสน้อตัรำผลตอบแทนซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
ถำ้อตัรำนั้นสำมำรถสังเกตไดต้ำมท่ีมีกำรเสนออตัรำเป็นช่วงส ำหรับระยะเวลำส่วนใหญ่ของ
สัญญำแลกเปล่ียน ซ่ึงจะเป็นเช่นกรณีระยะเวลำของสัญญำแลกเปล่ียนเป็น 10 ปี และอตัรำท่ี
สังเกตไดต้ำมท่ีมีกำรเสนออตัรำเป็นช่วงเป็นปกติ คือ ระยะเวลำ 9 ปี โดยเม่ือน ำไปประมำณค่ำ
นอกช่วง (Extrapolate) อย่ำงสมเหตุสมผลบนเส้นผลตอบแทนส ำหรับระยะเวลำ 10 ปี จะไม่มี
นยัส ำคญัในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยรวมของสญัญำแลกเปล่ียน 

48.3 สญัญำแลกเปล่ียนจำกอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงรับในอตัรำคงท่ีและจ่ำยในอตัรำดอกเบ้ียผนัแปร ซ่ึงตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับลูกหน้ีชั้นดี (Prime rate) ขอ้มูลระดบั 2 จะเป็นอตัรำดอกเบ้ีย
ส ำหรับลูกหน้ีชั้นดี (Prime rate) ซ่ึงไดม้ำดว้ยวิธีกำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) หำก
มูลค่ำซ่ึงไดม้ำจำกกำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) นั้นไดรั้บกำรยืนยนัโดยใชข้อ้มูลตลำด
ท่ีสำมำรถสังเกตได ้ตวัอย่ำงเช่น อตัรำท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงสำมำรถสังเกตได ้
ส ำหรับระยะเวลำส่วนใหญ่ของสญัญำแลกเปล่ียน 

48.4 สิทธิอำยุ 3 ปีท่ีจะเลือกซ้ือ (ขำย) หุน้ท่ีมีตลำดรองรับกำรซ้ือขำย ขอ้มูลระดบั 2 จะเป็นควำมผนั
ผวนโดยนยั (Implied volatility) ส ำหรับหุน้ซ่ึงไดม้ำจำกกำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) 
ไปยงัปีท่ี 3 หำกเขำ้เง่ือนไขทั้งคู่ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 



 

 

16 

48.4.1 รำคำส ำหรับสิทธิเลือกอำย ุ1 ปี และ 2 ปี ส ำหรับหุน้ดงักล่ำวสำมำรถท่ีจะสงัเกตได ้และ 
48.4.2 ควำมผนัผวนโดยนยัท่ีมีกำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) ของสิทธิเลือกอำยุ 3 ปี 

ไดรั้บกำรยืนยนัโดยใชข้อ้มูลตลำดท่ีสำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับอำยุส่วนใหญ่ของสิทธิ
เลือก 

ในกรณีนั้นควำมผนัผวนโดยนยัจะไดม้ำจำกกำรประมำณค่ำนอกช่วง(Extrapolate) ของควำมผนั
ผวนโดยนยัของสิทธิเลือกอำยุ 1 ปีและ 2 ปี ของหุน้ดงักล่ำวและยืนยนัโดยควำมผนัผวนโดยนยั
ของสิทธิอำย ุ3 ปี ท่ีจะเลือกซ้ือ (ขำย) ของหุน้กิจกำรท่ีสำมำรถเปรียบเทียบได ้โดยมีขอ้แมว้่ำตอ้ง
มีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งควำมผนัผวนโดยนยัของสิทธิเลือกอำย ุ1 ปีและ 2 ปี 

 
ข้อมลูระดับ 3 
49. ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
50. ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดต้อ้งน ำมำใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในระดบัเท่ำท่ีไม่มีขอ้มูลท่ีสำมำรถ

สังเกตไดท่ี้มีควำมเก่ียวขอ้ง จึงรองรับสถำนกำรณ์ท่ีมีกิจกรรมน้อย (หำกมี) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ อยำ่งไรก็ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ยงัคงเหมือนเดิม กล่ำวคือ รำคำขำยหรือโอนออก ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำจำกมุมมองของผูร่้วมตลำดท่ีถือ
สินทรัพยห์รือมีภำระหน้ีสิน ดงันั้น ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดจ้ะสะทอ้นถึงขอ้สมมติท่ีผูร่้วมตลำดจะใช้
เม่ือก ำหนดรำคำสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัควำมเส่ียง 

51. ขอ้สมมติเก่ียวกบัควำมเส่ียงรวมถึงควำมเส่ียงท่ีมีอยูใ่นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำแต่ละเทคนิคท่ีน ำมำใชใ้น
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม (เช่น แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำ) และควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ในขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ใน
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ กำรวดัมูลค่ำท่ีมิไดร้วมกำรปรับปรุงส ำหรับควำมเส่ียง จะไม่เป็นตวัแทนกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมถำ้หำกผูร่้วมตลำดจะปรับปรุงส ำหรับควำมเส่ียงเม่ือก ำหนดรำคำสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน
นั้น ตวัอยำ่งเช่น อำจจ ำเป็นท่ีจะรวมส่วนปรับปรุงควำมเส่ียงเม่ือมีควำมไม่แน่นอนอย่ำงมีนยัส ำคญัในกำร
วดัมูลค่ำ (เช่น เม่ือมีกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญัในปริมำณหรือระดบัของกิจกรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมปกติของตลำดส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น หรือสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลำ้ยคลึงกนัและ
กิจกำรเห็นว่ำรำคำท่ีท ำให้เกิดรำยกำรนั้นหรือรำคำเสนอซ้ือขำยมิไดเ้ป็นตวัแทนมูลค่ำยุติธรรมตำมท่ี
อธิบำยไวใ้นยอ่หนำ้ท่ี  51.1 ถึง 51.11) 
51.1 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอำจจะไดรั้บผลกระทบเม่ือมีกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั

ในปริมำณหรือระดบัของกิจกรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมปกติ
ในตลำดของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน (หรือสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลำ้ยกนั) ในกำรก ำหนดเกณฑ์
ของหลักฐำนท่ีมีอยู่ว่ำมีกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในปริมำณหรือระดับของกิจกรรมของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือไม่นั้น กิจกำรตอ้งประเมินควำมมีนยัส ำคญัและควำมเก่ียวขอ้งของ
ปัจจยัต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
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51.1.1 มีรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่นำนมำน้ีในจ ำนวนนอ้ย 
51.1.2 กำรเสนอรำคำไม่ไดพ้ฒันำจำกกำรใชข้อ้มูล ณ ปัจจุบนั 
51.1.3 กำรเสนอรำคำมีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมำกเน่ืองมำจำกเวลำหรือระหวำ่งผูค้ำ้ (เช่น ตลำด

นำยหนำ้บำงแห่ง) 
51.1.4 ดชันีท่ีเคยมีควำมสัมพนัธ์อย่ำงมำกกบัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นแสดง

ถึงควำมไม่สมัพนัธ์กบัมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นจำกขอ้มูลบ่งช้ีเม่ือไม่นำนน้ี 
51.1.5 มีกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญัของอตัรำผลตอบแทนเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงสภำพคล่อง

อตัรำผลตอบแทน หรือขอ้บ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน (เช่น อตัรำกำรผิดนดัช ำระหน้ีหรือ
ควำมรุนแรงของผลขำดทุน) ส ำหรับรำยกำรท่ีสังเกตไดห้รือรำคำเสนอซ้ือขำยเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประมำณกำรของกระแสเงินสดท่ีคำดหวงัของกิจกำรโดยค ำนึงถึงขอ้มูล
ในตลำดทั้ งหมดท่ีมีอยู่ส ำหรับด้ำนเครดิตและควำมเส่ียงท่ีจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดของภำระผกูพนัอ่ืนของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

51.1.6 ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซ้ือและรำคำเสนอขำย (Bid-ask spread) ท่ีกวำ้งข้ึนหรือกำร
เพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั 

51.1.7 มีกำรลดลงอย่ำงนยัส ำคญัในระดบักิจกรรมหรือกำรไม่มีตลำดส ำหรับรำยกำรใหม่ๆ 
(คือ ตลำดแรก) ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

51.1.8 มีขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะเพียงเล็กนอ้ย (เช่น รำยกำรท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงผูซ้ื้อขำย
หลกั (Principal-to-Principal market)) 

51.2 หำกกิจกำรสรุปว่ำมีกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในปริมำณหรือระดับของกิจกรรมส ำหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินเม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมปกติในตลำดส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
(หรือสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลำ้ยคลึงกนั) กิจกำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรวิเครำะห์รำยกำรหรือ
รำคำเสนอซ้ือขำยเพ่ิมเติม กำรลดลงในปริมำณหรือระดบัของกิจกรรมท่ีเป็นของกิจกำรอำจจะ
ไม่ไดบ่้งช้ีว่ำรำคำท่ีท ำให้เกิดรำยกำรหรือรำคำเสนอซ้ือขำยไม่ไดแ้สดงถึงมูลค่ำยุติธรรมหรือ
ไม่ไดแ้สดงว่ำรำยกำรในตลำดนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนในสภำพปกติ อย่ำงไรก็ตำมหำกกิจกำรพิจำรณำ
แลว้ว่ำรำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำรหรือรำคำเสนอซ้ือขำยไม่ไดแ้สดงถึงมูลค่ำยุติธรรม (เช่น อำจมี
บำงรำยกำรท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในสภำพปกติ) กำรปรับปรุงรำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำรหรือรำคำเสนอซ้ือ
ขำยเป็นส่ิงจ ำเป็นหำกกิจกำรใชร้ำคำเหล่ำนั้นเป็นเกณฑใ์นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรปรับปรุง
นั้นอำจจะมีนยัส ำคญัต่อกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมทั้งหมด นอกจำกน้ี กำรปรับปรุงอำจจะจ ำเป็นใน
สถำนกำรณ์อ่ืนดว้ยเช่นกนั (เช่น เม่ือรำคำส ำหรับสินทรัพยท่ี์คลำ้ยคลึงกนัตอ้งมีกำรปรับปรุงท่ีมี
นยัส ำคญัเพ่ือท่ีจะท ำใหส้ำมำรถเปรียบเทียบไดก้บัสินทรัพยท่ี์มีกำรวดัหรือเม่ือรำคำลำ้สมยั) 

51.3 แนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดอ้ธิบำยวิธีในกำรปรับปรุงท่ีมีนัยส ำคญัต่อรำยกำรหรือรำคำ
เสนอซ้ือขำยให ้ดูย่อหนำ้ท่ี 61 ถึง 66 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำร
วดัมูลค่ำยติุธรรม และ 28 ถึง 32 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี เม่ือมีกำรใช ้เทคนิคกำรประเมิน
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มูลค่ำในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม กิจกำรตอ้งมีกำรปรับปรุงควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมไม่ว่ำจะใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำวิธีใด รวมถึงผลตอบแทนเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงท่ีสะทอ้นถึงมูลค่ำท่ีผูร่้วมตลำด
ตอ้งกำรเพ่ือชดเชยกบัควำมไม่แน่นอนซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน (ดูย่อ
หนำ้ท่ี ข17 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม) มิฉะนั้น
กำรวดัมูลค่ำจะไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของมูลค่ำยุติธรรม ในบำงกรณี กำรก ำหนดกำร
ปรับปรุงควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมอำจจะท ำไดย้ำก อยำ่งไรก็ตำมระดบัของควำมยำกเพียงอย่ำงเดียว
ไม่ใช่เกณฑท่ี์เหมำะสมท่ีจะไม่ท ำกำรปรับปรุงควำมเส่ียง กำรปรับปรุงควำมเส่ียงตอ้งสะทอ้นถึง
รำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำภำยใตส้ภำพปัจจุบนัของ
ตลำด 

51.4 หำกมีกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในปริมำณหรือระดบัของกิจกรรมส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
กำรเปล่ียนแปลงในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำหรือกำรใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำหลำยวิธีอำจจะ
เป็นกำรเหมำะสม (เช่น กำรใชวิ้ธีรำคำตลำดและเทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั) เม่ือชัง่น ้ ำหนกัขอ้บ่งช้ี
ของมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงไดม้ำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำหลำยวิธีดงักล่ำว กิจกำรตอ้งพิจำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของช่วงห่ำงของรำคำท่ีไดจ้ำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือท่ีจะพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดภำยใตส้ภำพปัจจุบนัของตลำด กำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมท่ีมีช่วงห่ำงของรำคำท่ีกวำ้งอำจจะเป็นขอ้บ่งช้ีวำ่จ ำเป็นตอ้งมีกำรวิเครำะห์เพ่ิมเติม 

51.5 แมว้่ำจะมีกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในจ ำนวนหรือระดับของกิจกรรมส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมยงัคงเหมือนเดิม มูลค่ำยุติธรรมคือรำคำท่ีจะไดรั้บ
จำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติ (คือ ไม่ใช่กำร
บงัคบัขำยหรือกำรขำยในภำวะท่ีกิจกำรมีปัญหำทำงกำรเงิน) ระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดั
มูลค่ำภำยใตส้ภำพปัจจุบนัของตลำด 

51.6 กำรประมำณรำคำท่ีผูร่้วมตลำดเตม็ใจในกำรท ำรำยกำร ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำภำยใตส้ภำพปัจจุบนัของ
ตลำดหำกมีกำรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญัในปริมำณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินข้ึนอยูก่บัขอ้เทจ็จริงและสถำนกำรณ์ ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำและกำรใชดุ้ลยพินิจ ควำมตั้งใจของ
กิจกำรท่ีจะถือสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินหรือปฏิบติัตำมภำระหน้ีสินนั้นไม่เก่ียวขอ้งเม่ือมีกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมเน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมเป็นกำรวดัมูลค่ำตำมเกณฑข์องตลำด ไม่ใช่กำรวดัมูลค่ำ
ของกิจกำรโดยเฉพำะ 

 
กำรระบุรำยกำรท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในสภำพปกติ 
51.7 กำรก ำหนดว่ำรำยกำรนั้นเกิดข้ึนในสภำพปกติ (หรือไม่ไดเ้กิดข้ึนในสภำพปกติ) นั้นท ำไดย้ำก

ยิ่งข้ึนเม่ือมีกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัในปริมำณหรือระดบัของกิจกรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
เม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติในตลำดส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินท่ีคลำ้ยกนั) ในสถำนกำรณ์นั้นเป็นกำรไม่สมควรท่ีจะสรุปว่ำรำยกำรทั้งหมดในตลำดนั้น
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ไม่ไดเ้กิดข้ึนในสภำพปกติ (คือ ถูกบงัคบัขำยหรือกำรขำยในภำวะท่ีกิจกำรมีปัญหำทำงกำรเงิน) 
สถำนกำรณ์ท่ีอำจบ่งช้ีถึงรำยกำรท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในสภำพปกติ มีดงัต่อไปน้ี 
51.7.1 มีฐำนะเปิดต่อตลำดท่ีไม่เพียงพอส ำหรับระยะเวลำก่อนวนัท่ีวดัมูลค่ำเพ่ือท่ีจะให้มี

กิจกรรมกำรตลำดตำมปกติและท่ีเป็นประเพณีปฏิบติั (Customary) ส ำหรับรำยกำร
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภำยใตส้ภำพปัจจุบนัของตลำด 

51.7.2 มีระยะเวลำท่ีเป็นปกติและท่ีเป็นประเพณีปฏิบัติเพียงพอให้แก่ตลำด แต่ผูข้ำยขำย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินใหก้บัผูร่้วมตลำดเพียงรำยใดรำยหน่ึง 

51.7.3 ผูข้ำยอยูใ่นหรือใกลภ้ำวะลม้ละลำยหรือ ถูกสัง่พิทกัษท์รัพย ์(เช่น ผูข้ำยอยู่ในสภำวะท่ีมี
ปัญหำทำงกำรเงิน) 

51.7.4 ผูข้ำยถูกสั่งให้ขำยเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบหรือขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย (นัน่คือ 
ผูข้ำยถูกบงัคบัขำย) 

51.7.5 รำคำท่ีท ำให้เกิดรำยกำรแตกต่ำงเม่ือเปรียบเทียบกับรำยกำรอ่ืนท่ีเกิดข้ึนไม่นำนน้ี
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนหรือคลำ้ยคลึงกนั 

 
กิจกำรตอ้งประเมินสถำนกำรณ์ตำมน ้ำหนกัของหลกัฐำนท่ีมีอยู่ เพ่ือก ำหนดว่ำรำยกำรนั้นเกิดข้ึนในสภำพ
ปกติหรือไม่ 
51.8 กิจกำรตอ้งพิจำรณำรำยกำรดงัต่อไปน้ี เม่ือท ำกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมหรือกำรประมำณผลตอบแทน

เพ่ือชดเชยควำมเส่ียงดำ้นตลำด 
51.8.1 หำกหลกัฐำนบ่งช้ีว่ำรำยกำรนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนในสภำพปกติ กิจกำรตอ้งใหน้ ้ ำหนกันอ้ย

(เปรียบเทียบกบัขอ้บ่งช้ีมูลค่ำยติุธรรมอ่ืน) กบัรำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำรนั้น 
51.8.2 หำกหลกัฐำนบ่งช้ีว่ำรำยกำรนั้นเกิดข้ึนในสภำพปกติ กิจกำรตอ้งน ำรำคำท่ีท ำให้เกิด

รำยกำรนั้นมำพิจำรณำ กำรใหน้ ้ำหนกัรำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำรนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้
บ่งช้ีของมูลค่ำยติุธรรมอ่ืนจะข้ึนอยูก่บัขอ้เทจ็จริงและสถำนกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 
51.8.2.1 ปริมำณของรำยกำร 
51.8.2.2 กำรเปรียบเทียบกนัไดข้องรำยกำรกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ 
51.8.2.3 วนัท่ีของรำยกำรใกลเ้คียงกบัวนัท่ีวดัมูลค่ำ 

51.8.3 หำกกิจกำรไม่มีขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีจะสรุปว่ำรำยกำรนั้นเกิดข้ึนในสภำพปกติหรือไม่
กิจกำรต้องน ำรำคำท่ีท ำให้ เกิดรำยกำรมำพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำม รำคำท่ีท ำให้ เกิด
รำยกำรนั้นอำจไม่เป็นตวัแทนมูลค่ำยุติธรรม (คือ รำคำท่ีท ำใหเ้กิดรำยกำรนั้นไม่จ ำเป็น
เสมอไปท่ีจะเป็นเกณฑเ์พียงอย่ำงเดียวหรือเกณฑพ้ื์นฐำนในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม หรือ
ในกำรประมำณอตัรำผลตอบแทนเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงดำ้นตลำด) เม่ือกิจกำรไม่มี
ขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีจะสรุปว่ำรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงเกิดข้ึนในสภำพปกติหรือไม่ กิจกำร
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ตอ้งใหน้ ้ำหนกันอ้ยกบัรำยกำรนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัรำยกำรอ่ืนท่ีทรำบดีว่ำเป็นรำยกำร
ท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติ 

กิจกำรไม่จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมพยำยำมในทุกวิถีทำงในกำรก ำหนดว่ำรำยกำรเกิดข้ึนในสภำพปกติ
หรือไม่ แต่ตอ้งไม่ละเลยขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยำ่งสมเหตุสมผล ทั้งน้ี หำกกิจกำรเป็นผูท้  ำรำยกำรนั้นจะมี
ขอ้สนันิษฐำนวำ่กิจกำรมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในกำรสรุปวำ่รำยกำรเกิดข้ึนในสภำพปกติหรือไม่ 

 
กำรใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยมำจำกบุคคลท่ีสำม 
51.9 แนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดห้ำ้มกำรใช ้รำคำเสนอซ้ือขำยจำกบุคคลท่ีสำม เช่น กำรบริกำร

ประเมินรำคำ หรือ นำยหนำ้ หำกกิจกำรก ำหนดแลว้วำ่รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีมำจำกบุคคลท่ีสำมนั้น
มีกำรก ำหนดโดยสอดคลอ้งตำมแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 

51.10 หำกมีกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของปริมำณหรือระดบัของกิจกรรมส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
กิจกำรตอ้งประเมินวำ่รำคำเสนอซ้ือขำยมำจำกบุคคลท่ีสำมนั้นมีกำรก ำหนดโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนั
ท่ีสะทอ้นถึงรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติ หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีสะทอ้นถึงขอ้สมมติ
ของผูร่้วมตลำด (รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัควำมเส่ียง) ในกำรใหน้ ้ ำหนกัรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงใช้
เป็นขอ้มูลในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม กิจกำรใหน้ ้ำหนกันอ้ยส ำหรับรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงไม่สะทอ้น
ถึงผลของรำยกำรนั้น (เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้บ่งช้ีอ่ืนของมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงสะทอ้นถึงผลของ
รำยกำรนั้น) 

51.11 นอกจำกนั้น ลกัษณะของรำคำเสนอซ้ือขำย (เช่น ไม่ว่ำรำคำนั้นจะเป็นเพียงขอ้บ่งช้ีหรือขอ้เสนอ
ท่ีมีผลผูกพนั) ตอ้งถูกน ำมำพิจำรณำเม่ือให้น ้ ำหนกักบัหลกัฐำนท่ีมีอยู่โดยให้น ้ ำหนกัท่ีมำกกว่ำ
ส ำหรับขอ้เสนอท่ีมีผลผกูพนัท่ีมำจำกบุคคลท่ีสำม 

52. กิจกำรตอ้งพฒันำขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดโ้ดยใชข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นสถำนกำรณ์นั้นซ่ึงอำจรวมถึง
ขอ้มูลของกิจกำรเอง ในกำรพฒันำขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดกิ้จกำรอำจเร่ิมตน้ดว้ยขอ้มูลของกิจกำรเอง 
แต่ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลเหล่ำนั้นหำกขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยำ่งสมเหตุสมผลนั้นแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูร่้วมตลำดคนอ่ืนจะ
ใชข้อ้มูลท่ีแตกต่ำงกนัหรือมีบำงส่ิงบำงอย่ำงเฉพำะของกิจกำรท่ีผูร่้วมตลำดคนอ่ืนไม่มี (เช่น กำรผนึกกนั
เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพ (synergy) ของกิจกำรโดยเฉพำะ) กิจกำรไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรท่ีจะใชค้วำมพยำยำม
ทุกวิถีทำงเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติของผูร่้วมตลำด อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรตอ้งพิจำรณำขอ้มูล
ทั้งหมดเก่ียวกบัขอ้สมมติของผูร่้วมตลำดซ่ึงมีอยู่อย่ำงสมเหตุสมผล ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดซ่ึ้งมีกำร
พฒันำในลกัษณะขำ้งตน้ถือไดว้่ำเป็นขอ้สมมติของผูร่้วมตลำด และเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม 

53. ตวัอยำ่งกำรใชข้อ้มูลระดบั 3 ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงรวมทั้งรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
53.1 สญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีมีระยะยำว (Long-dated currency swap) ขอ้มูลระดบั 3 จะเป็นอตัรำ

ดอกเบ้ียในสกุลเงินตำมท่ีระบุซ่ึงไม่สำมำรถสังเกตไดแ้ละไม่สำมำรถรวบรวมไดจ้ำกขอ้มูลท่ี
สำมำรถสงัเกตได ้ในตลำด ณ ช่วงปกติท่ีมีกำรเสนอหรือมิฉะนั้นส ำหรับระยะเวลำส่วนใหญ่ของ
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กำรแลกเปล่ียนสกุลเงิน อตัรำดอกเบ้ียในกำรแลกเปล่ียนสกุลเงินคืออตัรำท่ีค ำนวณมำจำกเส้น
อตัรำผลตอบแทนของประเทศนั้นๆ (Respective countries’ yield curves) 

53.2 สิทธิเลือกอำยุ 3 ปี ส ำหรับหุน้ท่ีมีกำรแลกเปล่ียนซ้ือขำย (Three-year option on exchange-traded 
shares) ขอ้มูลระดบั 3 จะมีควำมผนัผวนในอดีต นัน่ก็คือควำมผนัผวนท่ีไดม้ำจำกรำคำหุ้นใน
อดีต ควำมผนัผวนในอดีตมกัจะไม่แสดงถึงควำมคำดหวงัของผูร่้วมตลำดในปัจจุบนัต่อควำมผนั
ผวนในอนำคต แมว้ำ่จะเป็นขอ้มูลเพียงอยำ่งเดียวท่ีมีอยูใ่นกำรก ำหนดรำคำสิทธิเลือก 

53.3 สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate swap) ขอ้มูลระดบั 3 จะเป็นกำรปรับปรุงรำคำ
ตลำดเฉล่ีย (ท่ีไม่ผูกพนั) ส ำหรับสัญญำแลกเปล่ียนซ่ึงถูกพฒันำข้ึนโดยใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถ
สงัเกตไดโ้ดยตรงและไม่ไดร้วบรวมจำกขอ้มูลตลำดท่ีสงัเกตได ้

54. หลกัฐำนท่ีดีท่ีสุดส ำหรับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก โดยทัว่ไปคือ
รำคำของกำรท ำรำยกำร (เช่น มูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปหรือส่ิงตอบแทนท่ีได้รับ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม) 

55. เพ่ือใหก้ำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง มีควำมสม ่ำเสมอและสำมำรถเปรียบเทียบได้
มำกข้ึน แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมเป็น 3 ระดบั ตำมประเภทของ
ขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเพ่ือวดัมูลค่ำยุติธรรม ทั้งน้ี ล  ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมให้
ควำมส ำคญัสูงสุดกบัรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอย่ำงเดียวกนั (ขอ้มูลระดับ 1) และให้ล  ำดับควำมส ำคญัต ่ำสุดแก่ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้
(ขอ้มูลระดบั 3) 

56. ในบำงกรณีขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอำจถูกจดัประเภทภำยใน
ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีแตกต่ำงกัน ในกรณีเหล่ำนั้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมจะถูกจัดประเภทใน
ภำพรวมในระดบัเดียวกนักบัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงขอ้มูลในระดบัต ่ำสุดมีนยัส ำคญัต่อกำรวดั
มูลค่ำทั้งหมด กำรประเมินควำมมีนยัส ำคญัของขอ้มูลเฉพำะท่ีมีต่อกำรวดัมูลค่ำทั้งหมดนั้นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจ โดยพิจำรณำปัจจยัเฉพำะเจำะจงท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินกำรปรับปรุงเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรวดั
มูลค่ำบนพ้ืนฐำนของมูลค่ำยติุธรรม เช่น ตน้ทุนในกำรขำยเม่ือวดัมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ตอ้ง
ไม่น ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมภำยในกำรจัดประเภทของกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมวำ่อยูใ่นประเภทใด 

57. กำรมีอยูข่องขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรท่ีขอ้มูลข้ึนอยู่กบักำรใชดุ้ลยพินิจของแต่ละบุคคล อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรเลือกใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมให้
ควำมส ำคญักบัขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเป็นอนัดบัแรก ไม่ใช่เทคนิคกำรประเมินมูล
ค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ตวัอยำ่งเช่น กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมท่ีพฒันำข้ึนโดยใชเ้ทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั
ซ่ึงอำจมีกำรจดัประเภทอยู่ในระดบั 2 หรือระดบั 3 ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ ซ่ึงมีนยัส ำคญัต่อกำรวดั
มูลค่ำทั้งหมด และกำรจดัประเภทของขอ้มูลวำ่อยูล่  ำดบัชั้นใดของมูลค่ำยติุธรรม 
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58. ถำ้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดต้อ้งมีกำรปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้และกำรปรับปรุงนั้น
ส่งผลใหก้ำรวดัมูลค่ำยติุธรรมสูงข้ึนหรือต ่ำลงกว่ำอย่ำงมีนยัส ำคญั ผลของกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งจดัอยู่
ในระดบั 3 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ตวัอย่ำงเช่น หำกผูร่้วมตลำดจะพิจำรณำถึงผลกระทบของ
ขอ้จ ำกดัจำกกำรขำยสินทรัพยเ์ม่ือมีกำรประมำณรำคำส ำหรับสินทรัพยกิ์จกำรจะปรับปรุงรำคำเสนอซ้ือ
ขำยเพ่ือให้สะทอ้นถึงผลกระทบของขอ้จ ำกดักำรขำย หำกรำคำเสนอซ้ือขำยเป็นขอ้มูลระดบั 2 และกำร
ปรับปรุงเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดซ่ึ้งมีนยัส ำคญัต่อกำรวดัมูลค่ำทั้งหมด กำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวจะจดั
อยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 
ผลก าไรและขาดทุน 
59. ผลก ำไรหรือขำดทุนซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสิน

ทำงกำรเงินจะตอ้งถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
60. ในกรณีท่ีสินทรัพย์ทำงกำรเงินท ำให้กิจกำรมีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก ำไรจำกผูอ้อก

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว กิจกำรตอ้งรับรู้และแสดงรำยไดเ้งินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งก ำไรจำกผูอ้อก
สินทรัพยท์ำงกำรเงินแยกออกมำจำกก ำไรขำดทุนซ่ึงเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน 

61. เงินปันผลใหรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนกต่็อเม่ือ 
61.1 กิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
61.2 มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของเงินปันผลนั้น และ 
61.3 กิจกำรสำมำรถวดัมูลค่ำจ ำนวนเงินปันผลไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

62. กิจกำรตอ้งปฏิบติักบัรำยไดเ้งินปันผลดงัต่อไปน้ี 
62.1 กิจกำรตอ้งไม่รับรู้เงินปันผลหรือกระแสเขำ้อ่ืน ท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนเป็นรำยได ้แต่ตอ้งน ำไปหัก

จำกตน้ทุนของเงินลงทุน หำกเงินปันผลหรือกระแสเขำ้นั้นเป็นกำรรับคืนเงินลงทุนทั้งหมดหรือ
บำงส่วน 

62.2 กิจกำรตอ้งไม่รับรู้หุ้นปันผลหรือหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรแตกหุ้นเป็นรำยได ้หำกหุ้นดงักล่ำวเป็นหุ้น
ประเภทเดียวกบัหุ้นเดิม เวน้แต่ในกรณีท่ีกิจกำรมีสิทธิเลือกท่ีจะรับปันผลเป็นเงินสดหรือเป็นหุ้น 
กิจกำรสำมำรถรับรู้รำยไดเ้ป็นจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงินสดท่ีกิจกำรมีสิทธิจะไดรั้บจำกเงินปันผล
นั้น 

62.3 กิจกำรต้องรับรู้กำรปันผลซ่ึงจ่ำยเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสด เป็นรำยได้เท่ำกับจ ำนวนมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บ กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยน์ั้นในลกัษณะเดียวกบั
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 

62.4 กิจกำรตอ้งรับรู้เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกหุน้บุริมสิทธ์ิชนิดสะสมซ่ึงเป็น      เงินปันผลของงวดก่อนแต่
ประกำศจ่ำยในงวดน้ีเป็นรำยไดอ่ื้น 
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63. หำกกิจกำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยใชก้ำรบญัชีวนัช ำระ (ดูยอ่หนำ้ท่ี 6 และภำคผนวก ก ยอ่หนำ้ท่ี ก3 
และ ก6 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี) กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์จะไดรั้บใน
ระหว่ำงวันท่ีท ำรำยกำรและวันท่ีมีกำรจ่ำยช ำระส ำหรับสินทรัพย์ท่ีแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมจะตอ้งถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กำรรับรู้รำยไดจ้ำกเงินลงทุน 
64. กิจกำรตอ้งรับรู้รำยไดจ้ำกเงินลงทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง (ดูยอ่หนำ้ท่ี 65 ถึง 71) และตอ้งรับรู้กำรเปล่ียนแปลง

มูลค่ำของเงินลงทุนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ี 
65. หำกกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับรำยได้จำกเงินทุนเป็นรำยวัน กิจกำรต้องรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนทุกวัน 

ตวัอย่ำงเช่น รำยไดด้อกเบ้ีย หำกกิจกำรไดรั้บรำยไดจ้ำกเงินลงทุนเป็นเงินปันผล กิจกำรตอ้งปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นย่อหนำ้ท่ี 61  62  และ 66 หำกกิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี กิจกำรตอ้งปฏิบติั
ตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นยอ่หนำ้ท่ี 67 ถึง 71 

66. กิจกำรตอ้งไม่รับรู้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนเป็นรำยได ้แต่ตอ้งบนัทึกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ยจ ำนวนท่ีปันส่วนมำจำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนใน
ตรำสำรท่ีเป็นตน้ก ำเนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ีกิจกำรมีสิทธิตำมท่ีระบุอยู่ในใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นั้น ในท ำนองเดียวกนั กิจกำรตอ้งบนัทึกสิทธิซ้ือหุน้ท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในสิทธิซ้ือหุ้น
ตำมสัดส่วนท่ีปันมำจำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนเดิม ณ วนัท่ีกิจกำรไดรั้บสิทธิตำมท่ีระบุในสิทธิซ้ือ
หุน้นั้น กำรปันส่วนรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนเดิมใหก้บัเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือสิทธิซ้ือ
หุ้นอำจท ำไดโ้ดยใชวิ้ธีสัดส่วนของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนและใบส ำคญัแสดงสิทธิ (สิทธิซ้ือหุ้น) 
หรือโดยใชวิ้ธีประมำณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (สิทธิซ้ือหุน้) ท่ีหำได ้  
ง่ำยกวำ่ แลว้น ำมูลค่ำยติุธรรมท่ีประมำณไดไ้ปหกัจำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีมีอยูเ่ดิม 

67. กิจกำรตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี ส ำหรับรำยไดท่ี้ไดรั้บจำกเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 
67.1 ค ำนวณดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเป็นรำยวนั 
67.2 ตอ้งตดัจ ำหน่ำยส่วนเกินหรือส่วนลดของตรำสำรหน้ีหรือรำยกำรอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัเป็น

รำยไดด้อกเบ้ียทุกวนัโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนท่ีใหผ้ลไม่แตกต่ำงจำกวิธีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

68. กิจกำรต้องพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรไดรั้บช ำระดอกเบ้ียจำกผูอ้อกตรำสำรหน้ีก่อนท่ีจะรับรู้
ดอกเบ้ียเป็นรำยได ้

69. กิจกำรตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีผูอ้อกผิดนัดช ำระดอกเบ้ีย ในขณะท่ี
กิจกำรไดรั้บเงินลงทุนมำ ดงัน้ี 
69.1 รับรู้ดอกเบ้ียส่วนท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงปัจจุบนัเป็นรำยไดด้อกเบ้ีย 
69.2 น ำดอกเบ้ียส่วนท่ีคำ้งช ำระขณะท่ีไดเ้งินลงทุนมำไปลดบญัชีเงินลงทุนเม่ือไดรั้บช ำระดอกเบ้ีย 
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70. กิจกำรตอ้งวิเครำะห์บญัชีดอกเบ้ียท่ีบนัทึกคำ้งรับไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบญัชีดงักล่ำวสะทอ้น
ควำมเป็นจริง นอกจำกน้ี กิจกำรตอ้งปรับปรุงจ ำนวนดอกเบ้ียคำ้งรับหรือดอกเบ้ียรับอย่ำงเหมำะสมเม่ือ
กิจกำรซ้ือหรือขำยเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีระหวำ่งงวดกำรจ่ำยดอกเบ้ีย 

71. ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีผิดนดัช ำระหน้ี กิจกำรตอ้งบนัทึกตดับญัชีดอกเบ้ียคำ้งรับโดยน ำไปลด
รำยไดด้อกเบ้ียทนัทีเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ ำนวนดอกเบ้ีย
ท่ีจะไม่ไดรั้บสำมำรถประมำณไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หำกดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ี
กิจกำรซ้ือมำพร้อมกบัเงินลงทุน กิจกำรตอ้งบนัทึกตดับญัชีดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวโดยน ำไปเพ่ิมตน้ทุน
ของเงินลงทุนท่ีซ้ือมำ 
 

กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
72. กิจกำรตอ้งรับรู้ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนทุกวนัหรือรับรู้ ณ วนัท่ีในงบกำรเงินหรือวนัท่ีกิจกำรมีสิทธิไดรั้บหรือ

เกิดภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยทรัพยำกรเพ่ือแลกกบัส่วนไดเ้สียของกิจกำร 
73. กิจกำรตอ้งบนัทึกค่ำใชจ่้ำยเป็นประจ ำทุกวนัหรือบนัทึกเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมลกัษณะของกิจกำร ตวัอย่ำงเช่น 

กิจกำรเปิดท่ีมีกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัตอ้งบนัทึกค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยวนัเพ่ือค ำนวณมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย กิจกำรตอ้งบนัทึกค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรตำมวนัท่ีก ำหนดไวใ้นย่อหนำ้ท่ี 72 ของ
แนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับน้ีแมว้่ำกิจกำรอำจต้องอำศัยกำรประมำณกำรมำช่วย กิจกำรต้องประมำณ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลเพ่ือใหค่้ำใชจ่้ำยท่ีบนัทึกครบถว้นและมีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเกิดข้ึนจริงมำกท่ีสุดโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และขอ้มูลในอดีต ควำมน่ำจะเป็นท่ีค่ำใช้จ่ำยจะ
เกิดข้ึน และประเพณีปฏิบติัของธุรกิจ 

74. กิจกำรตอ้งปฏิบติักบัรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีกิจกำรจะไดรั้บกำรชดเชยจำกฝ่ำยบริหำรเน่ืองจำกกำร
ประมำณกำรท่ีผิดพลำด กิจกำรตอ้งบนัทึกเงินท่ีจะไดรั้บชดเชยเป็นสินทรัพยพ์ร้อมกบับนัทึกลดค่ำใชจ่้ำย 

75. กิจกำรท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรออกส่วนไดเ้สียอำจบนัทึกรำยจ่ำยดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีและ
ทยอยตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกรำยจ่ำยนั้น แต่ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่
วนัท่ีเกิดค่ำใชจ่้ำยนั้น โดยใหกิ้จกำรพิจำรณำระยะเวลำดงักล่ำวตำมปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
75.1 มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
75.2 ประเภทกองทุนและอำยโุครงกำร เช่น กองทุน Trigger, Term fund, Open-end fund 

76. ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกส่วนไดเ้สียซ่ึงประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 
76.1 ค่ำท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยในกำรออกส่วนไดเ้สีย 
76.2 รำยจ่ำยในกำรจดทะเบียนทุกประเภท 
76.3 รำยจ่ำยในกำรรับประกนักำรจดัจ ำหน่ำยและรำยจ่ำยในลกัษณะเดียวกนั 
76.4 รำยจ่ำยในกำรจดัพิมพห์นงัสือช้ีชวนและเอกสำรประกอบกำรขำยส่วนไดเ้สีย 
76.5 ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียนหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์
76.6 รำยจ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกส่วนไดเ้สีย 
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77. กิจกำรท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ของกิจกำร และรำยจ่ำยอ่ืนใดท่ีจะท ำให้ไดม้ำซ่ึง
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคต ตอ้งด ำเนินกำรตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 
77.1 กรณีค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ หำกกิจกำรสำมำรถพิสูจน์ระยะเวลำท่ีจะไดรั้บ

ประโยชนจ์ำกค่ำใชจ่้ำยและรำยจ่ำยดงักล่ำวตำมวรรคหน่ึง สำมำรถทยอยตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอด
ระยะเวลำท่ีมีหลกัฐำนท ำให้เช่ือไดว้่ำรำยจ่ำยนั้นจะให้ประโยชน์แก่กิจกำร แต่หำกกิจกำรไม่
สำมำรถประมำณระยะเวลำท่ีจะไดรั้บประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม ให้
กิจกำรสำมำรถทยอยตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดระยะเวลำโดยไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเกิดค่ำใชจ่้ำยนั้น 

77.2 กรณีรำยจ่ำยอ่ืนใด หำกกิจกำรสำมำรถพิสูจน์ระยะเวลำท่ีจะไดรั้บประโยชน์จำกค่ำใชจ่้ำยและ
รำยจ่ำยดงักล่ำวตำมวรรคหน่ึง สำมำรถทยอยตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดระยะเวลำท่ีมีหลกัฐำนท ำให้
เช่ือไดว้ำ่รำยจ่ำยนั้นจะใหป้ระโยชน์แก่กิจกำร แต่หำกกิจกำรไม่สำมำรถประมำณระยะเวลำท่ีจะ
ไดรั้บประโยชนจ์ำกค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวไดอ้ยำ่งเหมำะสม ใหกิ้จกำรสำมำรถทยอยตดัเป็นค่ำใชจ่้ำย
ตลอดระยะเวลำโดยไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเกิดค่ำใชจ่้ำยนั้น 

77.3 รำยจ่ำยอ่ืนใด ซ่ึงประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 
77.3.1 ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนต่ำงประเทศ เช่น ค่ำแปลเอกสำรโครงกำร ค่ำรับรองเอกสำร 
77.3.2 ค่ำทนำย หรือค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย 
77.3.3 ค่ำใช ้Benchmark ของกองทุน 
77.3.4 รำยจ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชนโ์ดยตรงกบักิจกำร 

 
การบัญชีส าหรับส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิเป็นหน่วยลงทุน 
กำรค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 
78. ในกรณีท่ีกิจกำรมีส่วนไดเ้สียเป็นหน่วยลงทุน กิจกำรตอ้งค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยโดยใช้

มูลค่ำสินทรัพยท์ั้งส้ินหกัดว้ยมูลค่ำหน้ีสินทั้งส้ินแลว้หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีถือโดยบุคคลภำยนอก 
79. โดยส่วนใหญ่สินทรัพยข์องกิจกำรประกอบดว้ยเงินสด เงินลงทุน รำยกำรคำ้งรับต่ำงๆ และสินทรัพยอ่ื์น 

โดยส่วนมำกแลว้กิจกำรตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมส่วนสินทรัพยป์ระเภท
อ่ืนกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

80. โดยส่วนใหญ่หน้ีสินทำงกำรเงินของกิจกำรประกอบดว้ยภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ขำย
ขณะท่ีไม่ไดค้รอบครอง ภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยืมมำ เจำ้หน้ีขำยคืนส่วนไดเ้สียและ
เจำ้หน้ีอ่ืน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนหน้ีสินประเภทอ่ืนกิจกำรตอ้งวดั
มูลค่ำตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

81. กิจกำรตอ้งน ำค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย รำยไดค้ำ้งรับ และรำยกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุก
รำยกำรท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ีค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยมำรวมในกำรค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ
ต่อหน่วย กิจกำรต้องท ำกำรประมำณมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่ำวโดยสุจริตและอย่ำง
สมเหตุสมผลภำยใตส้ถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยูห่ำกไม่สำมำรถหำจ ำนวนท่ีแทจ้ริงของรำยกำรดงักล่ำวได ้
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82. กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีมีกำรขำยหน่วยลงทุน วนัท่ีมีกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ
วนัท่ีในงบกำรเงิน 

83. กิจกำรตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่อไปน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ไดว้ดัมูลค่ำสินทรัพยอ์ยำ่งถูกตอ้ง 
83.1 กิจกำรตอ้งเปรียบเทียบมูลค่ำยติุธรรมในขณะนั้นของเงินลงทุนแต่ละประเภทกบัมูลค่ำยุติธรรมท่ี

วดัค่ำคร้ังล่ำสุดของเงินลงทุนประเภทเดียวกนัเพ่ือพิจำรณำว่ำมูลค่ำของเงินลงทุนแต่ละประเภท
ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงท่ีผิดปกติหรือเกินจำกจ ำนวนหรืออตัรำท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 

83.2 กิจกำรตอ้งทบทวนมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินว่ำมีควำมเหมำะสมท่ีจะใช้ ต่อไป
หรือไม่ แมว้ำ่กำรเปล่ียนแปลงท่ีระบุไวใ้นขอ้ 83.1 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี จะไม่เกิดข้ึน 

84. กิจกำรตอ้งก ำหนดมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นย่อหน้ำท่ี 85-90 ของแนว
ปฏิบัติทำงบัญชีฉบับน้ี ให้กับส่วนได้เสียแต่ละประเภทหำกกิจกำรมีส่วนของผูถื้อส่วนได้เสียหลำย
ประเภทและผูถื้อส่วนไดเ้สียแต่ละประเภทมีสิทธิในสินทรัพยห์รือมีสิทธิไดรั้บประโยชน์จำกกิจกำรไม่
เท่ำกนั 

 
กำรบญัชีส ำหรับส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
85. ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนประกอบดว้ยทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนและทุนท่ีกิจกำรสะสมจำกกำร

ด ำเนินงำน ทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนประกอบดว้ยทุนท่ีไดรั้บตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้ส่วนเกินทุนหรือ
ส่วนต ่ำกวำ่ทุน และทุนประเภทอ่ืนเช่น ค่ำปรับจำกผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีผิดเง่ือนไขกำรซ้ือหน่วยลงทุน ทุนท่ี
กิจกำรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนหรือก ำไรสะสมประกอบดว้ยก ำไรท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนและ
ยงัไม่เกิดข้ึนบญัชีปรับสมดุลและกำรแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

86. ในกำรขำยหน่วยลงทุนกิจกำรตอ้งบนัทึกเพ่ิมบญัชีทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยจ ำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีขำยคูณดว้ยมูลค่ำท่ีตรำไวต่้อหน่วย ณ วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิในหน่วยลงทุนนั้น และ
ตอ้งบนัทึกบญัชีส่วนเกินทุนหรือส่วนต ่ำกวำ่ทุนดว้ยผลต่ำงระหวำ่งรำคำท่ีกิจกำรขำยหน่วยลงทุนกบัมูลค่ำ
ท่ีตรำไวข้องหน่วยลงทุนนั้นกิจกำรตอ้งบนัทึกบญัชีปรับสมดุลหำกเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นย่อ
หนำ้ท่ี 93 ถึง 94 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 

87. ในกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กิจกำรตอ้งบนัทึกบญัชีในทำงตรงกนัขำ้มกบัท่ีก ำหนดไวใ้นย่อหนำ้ท่ี 86 
ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 

88. กิจกำรสำมำรถน ำรำยกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนประเภทเดียวกนัมำหกักลบกนัเพ่ือน ำยอดสุทธิมำ
บนัทึกบญัชี กิจกำรตอ้งบนัทึกบญัชีลูกหน้ีจำกกำรขำยหน่วยลงทุนหรือเจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนแทนบญัชีเงินสด หำกกิจกำรไม่ไดรั้บหรือไม่ตอ้งจ่ำยเงินสดในทนัที 

89. ในกรณีท่ีกิจกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเป็นคร้ังแรกขณะท่ียงัไม่เป็นนิติบุคคล กิจกำรตอ้งบนัทึกบญัชีตำม
ขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นยอ่หนำ้ท่ี 86 ถึง 88 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี ณ วนัท่ี กิจกำรเร่ิมตน้มีสถำนะ
เป็นนิติบุคคล 
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90. กิจกำรต้องบันทึกบัญชีเงินรับล่วงหน้ำจำกกำรขำยหน่วยลงทุนเป็นหน้ีสินหำกกิจกำรได้รับเงินสด
ล่วงหน้ำในกำรจองซ้ือหน่วยลงทุนก่อนท่ีจะไดรั้บค ำสั่งซ้ือจริง และตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดเก่ียวกับ
เง่ือนไขและยอดรวมของจ ำนวนหน้ีสินหำกมีนยัส ำคญั 

 
กิจกำรท่ีมีหน่วยลงทุนหลำยประเภท 
91. ในกรณีท่ีกิจกำรมีหน่วยลงทุนหลำยประเภท กิจกำรตอ้งค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยส ำหรับ

หน่วยลงทุนแต่ละประเภทตำมท่ีก ำหนดไวใ้นย่อหนำ้ท่ี 78 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี โดยกำรแยก
ทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน ส่วนต ่ำกวำ่ทุน ก ำไรสะสม และรำยกำรอ่ืน ตำมประเภทของ
หน่วยลงทุน กิจกำรตอ้งแยกค ำนวณรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของหน่วยลงทุนแต่ละประเภทหำกสำมำรถระบุ
ไดว้่ำรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยนั้นเป็นของหน่วยลงทุนประเภทใด หำกไม่สำมำรถระบุไดกิ้จกำรตอ้งปันส่วน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมอตัรำส่วนของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนแต่ละประเภทกับมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิทั้งส้ินก่อนกำรปันส่วนรำยกำรดงักล่ำว เวน้แต่อตัรำส่วนดงักล่ำวมีมูลค่ำเป็นศูนยซ่ึ์งกิจกำร
ตอ้งใชอ้ตัรำส่วนล่ำสุดก่อนท่ีจะมีมูลค่ำเป็นศูนยใ์นกำรปันส่วน ทั้งน้ีกิจกำรตอ้งไม่ปันส่วนค่ำใชจ่้ำยท่ีจะ
ท ำใหมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนประเภทนั้นติดลบ 

92. ตำมปกติ ในกำรค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยส ำหรับหน่วยลงทุนแต่ละประเภท กิจกำรมกัไม่มี
ปัญหำในกำรแยกประเภททุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนและส่วนเกินทุนหรือส่วนต ่ำกว่ำทุน เน่ืองจำก
กิจกำรสำมำรถระบุไดท้นัทีว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นของหน่วยลงทุนประเภทใด ในท ำนองเดียวกนักิจกำร
มกัไม่มีปัญหำในกำรแยกประเภทรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถระบุไดอ้ย่ำงเฉพำะเจำะจงว่ำเป็นหน่วย
ลงทุนประเภทใด แต่กิจกำรอำจมีปัญหำในกำรแยกประเภทรำยได ้ค่ำใชจ่้ำย รำยกำรก ำไรหรือรำยกำร
ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนหรือยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงไม่สำมำรถระบุไดอ้ย่ำงเฉพำะเจำะจง ในกรณีน้ี กิจกำรตอ้งปันส่วน
รำยกำรดังกล่ำวโดยใช้อตัรำส่วนของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละประเภทกับมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิทั้งส้ินก่อนกำรปันส่วนรำยกำรดงักล่ำว 

 
บญัชีปรับสมดุล 
93. ในกรณีท่ีกำรขำยหรือรับซ้ือหน่วยลงทุนของกิจกำรโดยตรงกับผูถื้อหน่วยลงทุน จะท ำให้ผูถื้อหน่วย

ลงทุนอ่ืนเกิดควำมไม่เท่ำเทียมกนั กิจกำรตอ้งบนัทึกบญัชีปรับสมดุลเพ่ือท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนใน
สินทรัพยสุ์ทธิของกิจกำรหรือไดรั้บส่วนแบ่งจำกกิจกำรอย่ำงเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะ
ลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจกำร ณ เวลำใด บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 

94. ตำมปกติ มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิเป็นผลรวมของมูลค่ำท่ีตรำไวต่้อหน่วยกบัส่วนเกินทุนต่ำงๆ และก ำไร
สะสมท่ียงัไม่แบ่งปัน เม่ือกิจกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกิจกำรตอ้งถือว่ำผูซ้ื้อหรือผูข้ำยหน่วย
ลงทุนในขณะนั้นมีส่วนร่วมในกำรสมทบหรือรับก ำไรสะสมท่ียงัไม่แบ่งปันต่อหน่วยเท่ำกบัผูถื้อหน่วยลง
ทุนเดิม ทั้งน้ีเพ่ือท ำใหไ้ม่มีกำรไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหว่ำงผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ดงันั้น ในกำรขำยหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนกิจกำรจึงตอ้งค ำนวณจ ำนวนก ำไรสะสมท่ียงัไม่แบ่งปันต่อหน่วยของผูถื้อหน่วยลงทุน
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คร้ังล่ำสุดก่อนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนและบนัทึกบญัชีปรับสมดุลดว้ยจ ำนวนก ำไรสะสมต่อหน่วยท่ีค ำนวณ
ไดคู้ณดว้ยจ ำนวนขำยหรือรับซ้ือคืน 

 
กำรแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
95. กิจกำรตอ้งบนัทึกลดก ำไรสะสม ณ วนัท่ีกิจกำรปิดสมุดทะเบียนหำกปันผลนั้นจะจ่ำยเป็นเงินสด ในกรณีท่ี

กิจกำรจะจ่ำยปันผลเป็นหน่วยลงทุน กิจกำรตอ้งบนัทึกลดก ำไรสะสมดว้ยมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย
ตำมจ ำนวนหน่วยปันผลท่ีให ้ณ วนัท่ีท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรจ่ำยหน่วยปันผล นอกจำกน้ี กิจกำรตอ้ง
บนัทึกเพ่ิมมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน บญัชีปรับสมดุลและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตำม
สดัส่วนท่ีควรบนัทึกเปรียบเสมือนวำ่กำรออกหน่วยปันผลนั้นเป็นกำรขำย 

 
การเปิดเผยข้อมูล 
96. กิจกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

96.1 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั เช่น นโยบำยกำรแบ่งปันส่วนทุน กำรวดัค่ำเงินลงทุน กำรรับรู้รำยได ้
กำรยืมและกำรใหย้ืมตรำสำร กำรขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน กำรขำยหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดค้รอบครอง 
กำรวดัค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรรับรู้รำยกำรกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน และนโยบำยเก่ียวกบักำรประมำณกำร 

96.2 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อส่วนไดเ้สีย 
96.3 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของทุนท่ีไดรั้บในระหว่ำงงวด ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนหลำย

ประเภท 
96.4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรซ้ือขำยเงินลงทุน 
96.5 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน และกำรขำยโดยมีสญัญำซ้ือคืน 
96.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัตรำสำรหน้ีท่ีผูอ้อกผิดนดัช ำระหน้ีหรือผิดเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้
96.7 ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน ซ่ึงรวมถึงกำรขำยหลกัทรัพยท่ี์ไม่ได้

ครอบครอง กำรยืมตรำสำร และกำรใหย้ืมตรำสำร 
96.8 รำยกำรระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
96.9 ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
96.10 เหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

97. ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนหลำยประเภท กิจกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลจ ำนวนหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 
97.1 หน่วยลงทุน ณ วนัปลำยปี 
97.2 สินทรัพยสุ์ทธิท่ีเป็นของผูถื้อหน่วยลงทุน 
97.3 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยแยกตำมประเภทของหน่วยลงทุน 

98. ในกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตรำสำรหน้ีท่ีผูอ้อกผิดนัดช ำระหน้ีหรือผิดเง่ือนไขท่ี ตกลงไว ้กิจกำรตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย 
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98.1 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ คิดลดดว้ยอตัรำท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียง 
98.2 จ ำนวนเงินตน้และดอกเบ้ียของตรำสำรหน้ีดงักล่ำวตำมเง่ือนไขเดิม 
98.3 เง่ือนไขกำรช ำระหน้ีท่ีผูอ้อกตรำสำรหรือผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในตรำสำรนั้นตกลงไว ้

99. กิจกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน รวมทั้งกำรขำยหลกัทรัพยท่ี์
ไม่ไดค้รอบครอง กำรยืมและกำรใหย้ืมตรำสำรตำมขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 
7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

100. กิจกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ีเป็นอย่ำงนอ้ย 
โดยเปิดเผยตำมช่ือของบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและควำมสมัพนัธ์ท่ีกิจกำรมีต่อบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนันั้น 
100.1 รำยไดเ้งินปันผล 
100.2 รำยไดด้อกเบ้ีย 
100.3 ค่ำนำยหนำ้ 
100.4 ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 
100.5 กำรซ้ือขำยเงินลงทุน 
100.6 ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีระบุอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
วนัถือปฏิบัต ิ
101. แนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   

1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
การปฏิบัตใินช่วงเปลีย่นแปลง 
102. กิจกำรตอ้งใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรน ำแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยไม่ตอ้งปรับ

ยอ้นหลงั กิจกำรตอ้งอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเก่ียวกบัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบแตกต่ำงจำกเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินในปีแรกท่ีน ำแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี
มำถือปฏิบติั 
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ภาคผนวก ก  :  ภำคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
 

การรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
ก1. ตำมขอ้ก ำหนดในย่อหนำ้ท่ี 5 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี กิจกำรรับรู้สิทธิและภำระผูกพนัตำมสัญญำ

ทั้งหมดภำยใตต้รำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินตำมล ำดบั ยกเวน้ตรำ
สำรอนุพนัธ์ท่ีท ำใหก้ำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่ถือเป็นกำรขำย หำกกำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่
เขำ้เง่ือนไขของกำรตดัรำยกำรออกจำกบญัชี ผูรั้บโอนตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยท่ี์โอนนั้นเป็นสินทรัพยข์องตน 

ก2. ตวัอยำ่งต่อไปน้ีแสดงกำรน ำขอ้ก ำหนดตำมยอ่หนำ้ท่ี 5 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี มำปฏิบติั 
ก2.1 ลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีท่ีไม่มีเง่ือนไขท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินเม่ือกิจกำรเขำ้ไปเป็นคู่สัญญำ ซ่ึง

ท ำใหกิ้จกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรรับเงินสด หรือมีภำระผกูพนัตำมกฎหมำยในกำรจ่ำยเงินสด 
ก2.2 โดยทัว่ไป สินทรัพยท่ี์จะไดม้ำและหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนจำกผลของสัญญำผูกมดัในกำรซ้ือหรือขำย

สินคำ้หรือบริกำรจะไม่ถูกรับรู้รำยกำรจนกระทัง่มีคู่สัญญำอย่ำงนอ้ยหน่ึงรำยปฏิบติัตำมสัญญำ 
เช่น โดยทัว่ไปกิจกำรท่ีไดรั้บค ำสั่งซ้ือจะไม่รับรู้รำยกำรสินทรัพย ์(และกิจกำรท่ีสั่งซ้ือจะไม่รับรู้
รำยกำรหน้ีสิน) ณ วนัท่ีมีกำรตกลงกนั แต่จะชะลอกำรรับรู้รำยกำรออกไปจนกว่ำสินคำ้หรือ
บริกำรนั้นจะมีกำรขนส่ง ส่งมอบ หรือใหบ้ริกำร หำกสัญญำผูกมดัในกำรซ้ือหรือขำยรำยกำรท่ี
ไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงินอยูภ่ำยใตข้อบเขตในยอ่หนำ้ท่ี 2.4 ถึง 2.7 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสัญญำดงักล่ำวจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีมีกำรตกลงกนั นอกจำกนั้น หำกสญัญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รำยกำร
เลือกก ำหนดใหเ้ป็นรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม 
ให้รับรู้กำรเปล่ียนแปลงใดๆ ในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภำยหลงัจำกกำร
เร่ิมต้นกำรป้องกันควำมเส่ียง (ดูย่อหน้ำท่ี 6.5.8.2 และ 6.5.9 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน) 

ก2.3 สญัญำฟอร์เวิร์ดซ่ึงอยู่ภำยใตข้อบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 (ดูย่อหนำ้ท่ี 
2.1 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน) ถูกรับรู้เป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินในวนัท่ีมีกำรตกลงกนั แทนวนัท่ีมีกำรจ่ำยช ำระ เม่ือกิจกำรเขำ้เป็นคู่สัญญำ
ของสญัญำฟอร์เวิร์ด มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิและภำระผูกพนัมกัจะเท่ำกนั ดงันั้น มูลค่ำยุติธรรม
สุทธิของสญัญำฟอร์เวิร์ดเท่ำกบัศูนย ์หำกมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำฟอร์เวิร์ดไม่เท่ำกบัศูนย ์
สญัญำดงักล่ำวจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

ก2.4 สัญญำสิทธิเลือกซ่ึงอยู่ภำยในขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ดูย่อหน้ำท่ี 2.1 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี  9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน) จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินเม่ือผูถื้อหรือผูอ้อกเขำ้ไปเป็นคู่สญัญำ 
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ก2.5 รำยกำรในอนำคตท่ีวำงแผนไวซ่ึ้งไม่วำ่จะมีควำมน่ำจะเป็นมำกเพียงใดก็ไม่ถือเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน เน่ืองจำกกิจกำรยงัไม่ไดเ้ขำ้ไปเป็นคู่สญัญำ 

 
การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงนิตามวธีิปกติ 
ก3. กำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติกิจกำรจะรับรู้รำยกำรโดยใชก้ำรบญัชีวนัซ้ือขำยหรือ

กำรบญัชีวนัช ำระตำมท่ีระบุในย่อหน้ำท่ี ก5 และ ก6 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีกิจกำรตอ้งใช้วิธี
ปฏิบัติแบบเดียวกันอย่ำงสม ่ำเสมอส ำหรับกำรซ้ือและกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินทั้ งหมดท่ีถูกจัด
ประเภทแบบเดียวกนัตำมท่ีก ำหนดในแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 

ก4. สัญญำซ่ึงก ำหนดหรืออนุญำตให้มีกำรจ่ำยช ำระสุทธิส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของสัญญำถือว่ำ
ไม่ใช่สัญญำตำมวิธีปกติ โดยสัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกบญัชีเป็นอนุพนัธ์ในช่วงเวลำระหว่ำงวนัซ้ือขำย
และวนัจ่ำยช ำระ 

ก5. วนัซ้ือขำย คือ วนัท่ีกิจกำรมีขอ้ผกูมดัท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์กำรบญัชีวนัซ้ือขำยจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กำร
รับรู้สินทรัพยท่ี์จะไดรั้บและหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ำยในวนัซ้ือขำย และ (2) กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท่ี์ถูกขำย 
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนใดๆ จำกกำรขำย และรับรู้ลูกหน้ีจำกกำรจ่ำยช ำระจำกผูซ้ื้อในวนัซ้ือขำย โดยทัว่ไป
ดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่ถูกรับรู้จนกวำ่จะถึงวนัจ่ำยช ำระและโอนกรรมสิทธ์ิ 

ก6. วนัจ่ำยช ำระ คือ วนัท่ีสินทรัพยถู์กส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดยกิจกำร กำรบญัชีวนัช ำระ ณ วนัจ่ำยช ำระจะ
เก่ียวขอ้งกบั (1) กำรรับรู้สินทรัพยใ์นวนัท่ีกิจกำรไดรั้บสินทรัพยน์ั้น และ (2) กำรตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละ
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนใดๆ จำกกำรขำย ในวนัท่ีกิจกำรไดส่้งมอบสินทรัพย ์เม่ือกำรบญัชีวนัช ำระถูกน ำมำ
ถือปฏิบติัให้กิจกำรบนัทึกบญัชีส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์จะไดรั้บ
ระหว่ำงวนัซ้ือขำยและวนัจ่ำยช ำระในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กล่ำวคือ 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

 
การวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก 
ก7. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก โดยทัว่ไปคือรำคำของกำรท ำรำยกำร 

(เช่น มูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปหรือส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ดูย่อหนำ้ท่ี 54 ของแนวปฏิบติัทำง
บญัชีฉบบัน้ี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม) อย่ำงไรก็ตำม 
หำกส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปหรือส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บมีมำกกว่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ตวัอย่ำงเช่น มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวหรือลูกหน้ีท่ีไม่มี
ดอกเบ้ีย สำมำรถวดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับในอนำคตทั้งหมดคิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียตลำดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั (มีสกุลเงิน เง่ือนไขกำรกูย้ืม อตัรำดอกเบ้ีย และ
ปัจจยัอ่ืนท่ีคลำ้ยคลึงกนั) ท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระดบัเดียวกนั เงินใหกู้ย้ืมส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน คือ
ค่ำใชจ่้ำยหรือกำรลดลงของรำยไดเ้วน้แต่เงินใหกู้ย้ืมนั้นเขำ้เง่ือนไขกำรรับรู้เป็นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน 



 

 

32 

การวดัมูลค่าภายหลงั 
ก8. หำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน แลว้มูลค่ำยติุธรรมลดลงต ่ำกวำ่ศูนย ์เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวถือเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีตอ้ง
วดัมูลค่ำตำมท่ีก ำหนดในยอ่หนำ้ท่ี 21 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 

  
การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาที่เกีย่วข้องกบัเงนิลงทุน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีรำคำซ้ือขำย (และสัญญำของเงินลงทุนท่ีตอ้งมีกำรรับหรือจ่ำยช ำระโดยกำรส่งมอบ
ตรำสำรทุนท่ีไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำย) 
ก9. กำรลงทุนในตรำสำรทุนและสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรดงักล่ำว ทั้งหมดตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 

อยำ่งไรกดี็ ในสถำนกำรณ์ท่ีจ ำกดัรำคำทุนอำจเป็นมูลค่ำท่ีเหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม เช่นใน
กรณีท่ีไม่มีขอ้มูลปัจจุบนัมำกพอท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรม หรือในกรณีท่ีมีช่วงขอ้มูลของมูลค่ำยุติธรรมท่ี
กวำ้งและรำคำทุนแสดงถึงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณท่ีดีท่ีสุดของช่วงขอ้มูลดงักล่ำว 

ก10. ขอ้บ่งช้ีวำ่รำคำทุนอำจมิใช่มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณ ไดแ้ก่ 
ก10.1 กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีไปลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกบั

งบประมำณ แผนงำน หรือเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
ก10.2 กำรเปล่ียนแปลงของกำรคำดกำรณ์ว่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของผลิตภณัฑ์เชิงเทคนิคของ

กิจกำรท่ีไปลงทุนจะเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ก10.3 กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัในตลำดท่ีเก่ียวกบัเงินทุนของกิจกำรท่ีไปลงทุน ผลิตภณัฑ ์หรือ 

ควำมเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑข์องกิจกำรท่ีไปลงทุน 
ก10.4 กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัของเศรษฐกิจโลก หรือสภำพแวดลอ้มทำงด้ำนเศรษฐกิจท่ี

กิจกำรท่ีลงทุนประกอบกิจกำรอยู ่
ก10.5 กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรอ่ืนท่ีสำมำรถเทียบเคียงกนัได ้

หรือกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดกำรณ์จำกตลำดโดยรวม 
ก10.6 ปัจจยัภำยในของกิจกำรท่ีไปลงทุน เช่น กำรทุจริต ควำมขดัแยง้ทำงธุรกิจ กำรฟ้องร้องด ำเนินคดี 

กำรเปล่ียนแปลงผูบ้ริหำรหรือกลยทุธ์ของกิจกำร 
ก10.7 หลกัฐำนกำรท ำธุรกรรมกบัภำยนอกเก่ียวกบัเงินทุนของกิจกำรท่ีลงทุน ทั้งจำก กิจกำรท่ีลงทุนเอง 

(เช่น กำรออกตรำสำรทุนใหม่) หรือจำกกำรโอนตรำสำรทุนระหวำ่งบุคคลท่ีสำม 
ก11. เน่ืองจำกขอ้บ่งช้ีในภำคผนวก ก ย่อหนำ้ท่ี ก10 ของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีมิไดค้รอบคลุมขอ้บ่งช้ีทุก

กรณี ดงันั้น กิจกำรตอ้งใชข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนและกำรด ำเนินกำรของกิจกำรท่ีลงทุน ซ่ึงไดรั้บ
หลงัจำกวนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก หำกปัจจัยท่ีเก่ียวข้องดังกล่ำวบ่งช้ีว่ำรำคำทุนอำจมิใช่มูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณ กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ก12. รำคำทุนไม่อำจเป็นมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณท่ีดีท่ีสุด หำกลงทุนในตรำสำรทุนท่ีมีรำคำเสนอซ้ือขำย 
(หรือสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรทุนท่ีมีรำคำเสนอซ้ือขำย) 
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ผลก าไรและขาดทุน 
ก13. กิจกำรท่ีถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 21 เ ร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ กับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นตัวเงิน ตำมท่ีก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดยท่ีมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 21 เ ร่ือง ผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ก ำหนดใหก้ ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้รำยกำรท่ีเป็นตวัเงินท่ีถูกก ำหนดใหเ้ป็น
เคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด (ดูย่อหนำ้ท่ี 6.5.11 ของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน) กำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับกำรลงทุนสุทธิ 
(ดูยอ่หนำ้ท่ี 6.5.13 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน)  

ก14. หำกสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์ มีควำมสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะของกำรป้องกนัควำมเส่ียง กำรเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบส่วนท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำนั้นจะแสดงในก ำไรหรือขำดทุน 
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ภาคผนวก ข  :  ภำคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 
  

ค านิยาม (ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน) 
  

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำใด ๆ ท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงิน
หรือตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหน่ึงเพ่ิมข้ึนในเวลำเดียวกนั  
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
1. เงินสด 
2. ตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน 
3. สิทธิตำมสญัญำ 

3.1 ท่ีจะรับเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนจำกกิจกำรอ่ืน หรือ 
3.2 ท่ีจะแลกเปล่ียนสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสำรทำงกำรเงินกบักิจกำรอ่ืนภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะ

เป็นประโยชนต่์อกิจกำร หรือ 
4. สญัญำท่ีจะหรืออำจจะไดรั้บช ำระดว้ยตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกและเป็น 

4.1 รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ซ่ึงกิจกำรมีหรืออำจจะมีภำระผูกพนัท่ีจะรับตรำสำร
ทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกในจ ำนวนท่ีผนัแปร หรือ 

4.2 ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีจะหรืออำจจะไดรั้บช ำระเป็นส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่กำรแลกเปล่ียน ระหว่ำง
เงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนในจ ำนวนท่ีแน่นอน กบัตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกใน
จ ำนวนท่ีแน่นอน ในท่ีน้ีตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกจะไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีสิทธิ
ขำยคืนท่ีมีลกัษณะเป็นตรำสำรทุนตำมเง่ือนไขท่ีระบุในย่อหนำ้ท่ี 16ก และ 16ข ของมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินและเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ท่ีท ำให้กิจกำรมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งส่งมอบตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกให้กิจกำรอ่ืนตำม
สดัส่วนของสินทรัพย ์สุทธิของกิจกำรเฉพำะในช่วงท่ีกิจกำรช ำระบญัชี และจดัประเภทเป็นตรำ
สำรทุนตำมเง่ือนไขในยอ่หนำ้ท่ี 16ค และ 16ง ของมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดง
รำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินหรือตรำสำรท่ีมีสัญญำว่ำในอนำคตจะมีกำรไดรั้บหรือส่ง
มอบในตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อก 

 

หน้ีสินทำงกำรเงิน หมำยถึง หน้ีสินดงัต่อไปน้ี 
1. ภำระผกูพนัตำมสญัญำ 

1.1 ท่ีจะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนใหกิ้จกำรอ่ืน หรือ 
1.2 ท่ีจะแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือหน้ีสินทำงกำรเงินกบักิจกำรอ่ืนภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีอำจท ำใหกิ้จกำร

เสียประโยชน ์หรือ 
2. สญัญำท่ีจะหรืออำจจะช ำระดว้ยตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกและเป็น 
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2.1 รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ซ่ึงกิจกำรมีหรืออำจจะมีขอ้ผูกพนัท่ีจะส่งมอบตรำ
สำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกในจ ำนวนท่ีผนัแปร หรือ 

2.2 ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีจะหรืออำจจะช ำระเป็นส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่กำรแลกเปล่ียนระหว่ำงเงินสด หรือ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินในจ ำนวนท่ีแน่นอน กบัตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกในจ ำนวนท่ีแน่นอน 
ในท่ีน้ีตรำสำรทุนของกิจกำรผูอ้อกตรำสำรไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำร เงินท่ีมีสิทธิขำยคืนท่ีมี
ลกัษณะเป็นตรำสำรทุนตำมเง่ือนไขในย่อหนำ้ท่ี 16ก และ 16ข ของมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีท ำใหกิ้จกำรมีภำระ
ผูกพนัท่ีจะตอ้งส่งมอบตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกให้กิจกำรอ่ืนตำมสัดส่วนของสินทรัพย์
สุทธิของกิจกำรเฉพำะในช่วงท่ีกิจกำรช ำระบญัชีและจดัเป็นตรำสำรทุนตำมเง่ือนไขในย่อหนำ้ท่ี 
16ค และ 16ง ของมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำง
กำรเงินหรือตรำสำรท่ีมีสัญญำว่ำจะมีกำรรับหรือส่งมอบตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเป็นผูอ้อกใน
อนำคต 

โดยมีข้อยกเวน้คือ ตรำสำรท่ีตรงตำมค ำนิยำมของหน้ีสินทำงกำรเงินจะถูกจัดประเภทให้เป็นตรำสำรทุนถำ้
เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นๆ มีลกัษณะตำมเง่ือนไขในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรส ำหรับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินยอ่หนำ้ท่ี 16ก และ 16ข หรือ 16ค และ 16ง ทุกประกำร 
 
ตรำสำรทุน หมำยถึง สัญญำท่ีแสดงว่ำผูถื้อตรำสำรเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจกำรหลงัหัก
หน้ีสินทั้งหมดของกิจกำร 
 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน หมำยถึง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หรือสญัญำอ่ืนท่ีมีลกัษณะทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
1. กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะเป็นไปตำมกำรเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เช่น อตัรำดอกเบ้ีย 

รำคำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน รำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ดชันีรำคำหรือ
ดชันีอตัรำ อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือหรือดชันีควำมน่ำเช่ือถือ หรือตวัแปรอ่ืน ในกรณีท่ีตวัแปรไม่เป็นตวัเงิน 
ตวัแปรนั้นจะไม่เฉพำะเจำะจงกบัคู่สญัญำเท่ำนั้น (บำงคร้ังเรียกวำ่ รำยกำรอำ้งอิง) 

2. ไม่มีกำรจ่ำยเงินลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมแรก หรือจ่ำยดว้ยจ ำนวนเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัสัญญำประเภทอ่ืน 
ซ่ึงมีกำรตอบสนองในลกัษณะเดียวกนัต่อกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัตลำด และ 

3. กำรรับหรือจ่ำยช ำระจะกระท ำในอนำคต 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก หกัดว้ยกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ บวกหรือหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมท่ีค ำนวณโดย
ใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและมูลค่ำ ณ วนัท่ีครบก ำหนด และ
ปรับปรุงดว้ยค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับกรณีของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 



 

 

36 

ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หมำยถึง ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ กำรออกตรำสำร หรือกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยตน้ทุนส่วนเพ่ิมน้ีจะไม่เกิดข้ึนถำ้กิจกำรไม่ซ้ือ ไม่ออกตรำสำร 
หรือไม่จ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรรวมถึงค่ำธรรมเนียมและค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยให้กบัตวัแทน (รวมถึงพนักงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็น
ตวัแทนขำย) ท่ีปรึกษำ นำยหน้ำ และตวัแทนจ ำหน่ำย ภำษีหรือค่ำธรรมเนียมท่ีหน่วยงำนก ำกบัดูแลและตลำด
หลกัทรัพยเ์รียกเกบ็ และค่ำภำษีอำกรในกำรโอน ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่ำของหุน้
กู ้ตน้ทุนในกำรจดัหำเงินทุน หรือค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเป็นกำรภำยใน หรือตน้ทุนในกำรถือครอง 
 
อยำ่งไรกดี็ ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นสำระส ำคญัซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมยำกล ำบำกแก่
กิจกำรในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดจำกกำรโอนเงินระหว่ำงธนำคำร (บำทเน็ต)    
เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ค  :  ภำคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ี 
 

รูปแบบการแสดงรายการในงบการเงนิของกองทุน 
 

ตวัอยำ่งกำรเสนอรำยกำรในงบกำรเงิน 
1. งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
2. งบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน 
3. งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
4. งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
5. งบกระแสเงินสด 
 
ตวัอยำ่งกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
4. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรซ้ือขำยเงินลงทุน 
5. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน 
6. ขอ้มูลเก่ียวกบัตรำสำรหน้ีท่ีผูอ้อกผิดนดัช ำระหน้ีหรือผิดเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้
7. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8. อนุพนัธ์ทำงกำรเงินตำมมูลค่ำยติุธรรม 
9. ประเภทหน่วยลงทุนท่ีออกจ ำหน่ำย 
10. กำรแบ่งปันส่วนทุน 
11. กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
12. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
13. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
14. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
 
ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกบัรำยละเอียดอ่ืนๆ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินให้เป็นไปตำมท่ีแนว
ปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัน้ีก ำหนด โดยอย่ำงนอ้ยจะตอ้งมีรำยกำรท่ีก ำหนดในตวัอย่ำงน้ี แต่หำกไม่มีรำยกำรดงักล่ำว
ตำมท่ีก ำหนดไว ้ใหย้กเวน้ไม่ตอ้งแสดงรำยกำรดงักล่ำวนั้น 
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ตวัอย่างการเสนอรายการในงบการเงนิ 
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กองทุนรวมไทยมัน่คง 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X2 
  บำท 
 หมำยเหตุ  25x2 25x1 
สินทรัพย ์     
 เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 เงินสดและเงินฝำกธนำคำร   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 เงินมดัจ ำเพ่ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดค้รอบครอง   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 หลกัประกนัจำกกำรใหย้มืหลกัทรัพย ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ลูกหน้ี     
  จำกเงินปันผลและดอกเบ้ีย   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  จำกกำรขำยเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  จำกกำรขำยหน่วยลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 สินทรัพยอ่ื์น   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  รวมสินทรัพย ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
หน้ีสิน     
 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ขำยขณะท่ีไม่ไดค้รอบครอง   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งคืนหลกัประกนัจำกกำรใหย้มืหลกัทรัพย ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 เจำ้หน้ี     
  จำกกำรซ้ือเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  จำกกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 เจำ้หน้ีจำกกำรแบ่งปันส่วนทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 หน้ีสินอ่ืน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  รวมหน้ีสิน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
สินทรัพยสุ์ทธิ   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 

สินทรัพยสุ์ทธิ :     
 ทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ก ำไรสะสม     
  บญัชีปรับสมดุล   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  ก ำไรสะสมจำกกำรด ำเนินงำน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  สินทรัพยสุ์ทธิ   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย   xx.xxxx xx.xxxx 
จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย)   x,xxx.xxxx x,xxx.xxxx 
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วธีิการแสดงสินทรัพย์สุทธิส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บำท 
 หมำยเหตุ  25x2 25x1 
สินทรัพยสุ์ทธิ :    
 ส่วนของกองทุน    
  ส่วนของสมำชิก    
  เงินสะสม  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  ผลประโยชนเ์งินสะสม  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  ส่วนของนำยจำ้ง    
  เงินสมทบ  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  ผลประโยชนเ์งินสมทบ  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  ผลประโยชนร์อกำรจดัสรร  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
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กองทุนรวมไทยม่ันคง 
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 
กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทนุใชก้ำรจดักลุ่มตำมประเภทของเงินลงทุนและตำมประเภทของอุตสำหกรรม 

ช่ือหลกัทรัพย ์
วนั 
ครบ 
อำย ุ

อตัรำ 
ดอกเบ้ีย 
(%) 

จ ำนวนหน่วย/ 
เงินตน้ 

(หน่วย/บำท) 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 
(บำท) 

ร้อยละ 
ของมูลค่ำ 
เงินลงทนุ 

เงินฝากประจ า / ใบรับฝากเงิน      
 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 09/04/63 1.85 125,000,000.00 125,000,000.00 1.86 
 ธนำคำรออมสิน 23/07/63 1.65 80,000,000.00 80,000,000.00 1.19 
รวมเงินฝากประจ า / ใบรับฝากเงิน    205,000,000.00 3.05 
หุ้นสามัญ      
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      
 ธนาคาร    221,420,750.00 3.29 
  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)   3,607,000.00 145,181,750.00 2.16 
  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)     387,000.00 76,239,000.00 1.13 
 พาณิชย์    5,905,110,300.00 87.79 
  บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ำกดั (มหำชน)   46,318,300.00 2,640,143,100.00  39.25 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน)   37,101,900.00 3,264,967,200.00 48.54 
 ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ    24,690,002.40 0.37 
 ทรัพยากร      
  บริษทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน)   6,566,490.00 24,690,002.40 0.37 
รวมหุ้นสามัญ    6,151,221,052.40 91.45 
หุ้นกู้      
 ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)      
  คร้ังท่ี 1/2560 29/03/63 2.25 70,000.00 71,008,182.40 1.06 
  คร้ังท่ี 2/2560 03/11/63 1.85 45,000.00 45,211,656.60 0.67 
รวมหุ้นกู้    116,219,838.60 1.73 
พันธบัตร      
 ธนำคำรแห่งประเทศไทย      
  รุ่นท่ี 1/FRB3ปี/2560 - BOT202A 07/02/63 BIBOR-

0.10 
115,000.00 114,973,513.20 1.71 

 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย      
  พ.ศ. 2556 คร้ังท่ี 3 – EXAT233A 21/03/66 3.83 10,000.00 10,843,211.40 0.16 
 รัฐบำล      
  เพ่ือกำรบริหำรหน้ี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558      
 คร้ังท่ี 10 – LB206A 26/06/63 2.55 125,000.00 128,267,535.00 1.91 
รวมพันธบัตร    254,084,259.60 3.78 
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,147,362,452.89 บาท)    6,726,525,150.60 100.00 
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กองทุนรวมไทยมัน่คง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 25X2 
  บำท 
 หมำยเหต ุ  25x2 25x1 
รำยได ้     
 รำยไดเ้งินปันผล   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยไดด้อกเบ้ีย   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยไดจ้ำกกำรใหย้มืหลกัทรัพย ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยไดอ่ื้น   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  รวมรำยได ้   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
ค่ำใชจ่้ำย     
 ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  รวมค่ำใชจ่้ำย   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
รำยได ้(ขำดทุน) สุทธิ   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 

      
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน     
 รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจำกเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจำกสญัญำอนุพนัธ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสญัญำอนุพนัธ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
รวมรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 

     
กำรเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
หกั ภำษีเงินได ้   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
กำรเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัภำษีเงินได ้   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
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กองทุนรวมไทยมัน่คง 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 25X2 
  บำท 
 หมำยเหต ุ  25x2 25x1 
กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจำก     
 กำรด ำเนินงำน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อส่วนไดเ้สีย   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวำ่งปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรลดลงของทุนท่ีไดรั้บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวำ่งปี   (xxx,xxx,xxx.xx) (xxx,xxx,xxx.xx) 
กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวำ่งปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลำยปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 

      
      
   หน่วย 

กำรเปล่ียนแปลงของจ ำนวนหน่วยลงทุน     
 (มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท)     
 หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขำยในระหวำ่งปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวำ่งปี   (xxx,xxx,xxx.xx) (xxx,xxx,xxx.xx) 
 หน่วยลงทุน ณ วนัปลำยปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
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กองทุนรวมไทยมั่นคง 
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25X2 
  บำท 
   25x2 25x1 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
 กำรเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 ปรับกระทบกำรเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำน     
  ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน     
 กำรซ้ือเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำร (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในหลกัประกนัส ำหรับกำรให้ยมืหลกัทรัพย ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำร (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีจำกเงินปันผลและดอกเบ้ีย   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำร (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำร (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีจำกกำรขำยหน่วยลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำร (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยอ่ื์น   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในภำระผกูพนัท่ีตอ้งส่งมอบ     
  หลกัทรัพยท่ี์ขำยขณะท่ีไม่ไดค้รอบครอง   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในภำระผกูพนัท่ีตอ้งคืน     
  หลกัประกนัจำกกำรให้ยมืหลกัทรัพย ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจำ้หน้ีจำกกำรแบ่งปันส่วนทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินอ่ืน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำร (ก ำไร) ขำดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจำกเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำร (ก ำไร) ขำดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเงินลงทุน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำร (ก ำไร) ขำดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสญัญำอนุพนัธ์   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 รำยกำร (ก ำไร) ขำดทุนสุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน     
 กำรขำยหน่วยลงทุนในระหวำ่งปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวำ่งปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 กำรแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
  เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
เงินฝำกธนำคำร ณ วนัตน้ปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
กระทบยอดรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินฝำกธนำคำร  xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
เงินฝำกธนำคำร ณ วนัปลำยปี   xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 
 

กำรเปิดเผยเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลกระแสเงินสด : 
กิจกรรมจดัหำเงินชนิดท่ีไม่ไดเ้ป็นเงินสด ไม่ไดถู้กน ำมำรวมไวใ้นท่ีน้ี ประกอบดว้ยกำรแบ่งปันส่วนทุนและเงินปันผล 
ท่ีน ำกลบัเขำ้มำลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน..............................บำท 
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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กองทุน................................ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25x2 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 (ช่ือกองทุน) (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี…………………โดยมีจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน ……………….. ลำ้นบำท 
(แบ่งเป็น ……………………… ลำ้นหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนละ ..... บำท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุน   ............................................ (“บริษทัจดักำร”) เป็นผูจ้ดักำรกองทุนและนำยทะเบียนหน่วยลงทุน โดย
มีธนำคำร........................................................... เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์
[ประกอบดว้ยค ำอธิบำยเก่ียวกบักองทุน วตัถุประสงคก์ำรลงทุน เกณฑเ์ปรียบเทียบและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง]  
กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวน/กองทุนมีนโยบำยไม่
จ่ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำม (อำ้งอิงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หรือแนวปฏิบติัทำงบญัชีของกองทุน) 
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 (3.1) เงินลงทุน 
 (3.2) กำรแบ่งปันส่วนทุน 
 (3.3) กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
 (3.4) กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 (3.5) อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
 (3.6) กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชี 
4. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 
 กองทุนไดซ้ื้อขำยเงินลงทุนในระหวำ่งปีสรุปไดด้งัน้ี 
  บำท  
  25x2  25x1  
  ซ้ือเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
  ขำยเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
5. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือโดยมสัีญญาขายคืน 
 กองทุนไดซ้ื้อเงินลงทุนประเภทซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืนกบัธนำคำรธนนคร จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 

2561 เป็นจ ำนวน xxxxx บำท อตัรำดอกเบ้ีย 17% ต่อปี (จ่ำยทุกเดือน) และธนำคำรธนนคร จ ำกดั (มหำชน) จะ
รับซ้ือคืนในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ในรำคำรับซ้ือคืน xxxxx บำท และมีหลกัประกนัดงัน้ี 

 5.1 หุน้กู ้ธนำคำรกรุงเทพพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน xxxxx หุน้ 
 5.2 หุน้กูช้นิดมีหลกัประกนั บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทยแลนด ์จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน xxxxx หุน้ 
 5.3 หุน้กูช้นิดดอ้ยสิทธ์ิ บริษทั บีอีซี เวิลด ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน xxxxx หุน้ 
 5.4 พนัธบตัร กำรไฟฟ้ำมวลชนแห่งประเทศไทย จ ำนวน xxxxx หุน้ 
 5.5 พนัธบตัร กำรทำงพิเศษแห่งกรุงเทพ จ ำนวน xxxxx หุน้ 
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 จำกกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของ ธนำคำรธนนคร จ ำกัด (มหำชน) แลว้เห็นว่ำวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย
เหมำะสมท่ีจะใชเ้ป็นมูลค่ำยติุธรรม 

6. ข้อมูลเกีย่วกบัตราสารหนีท้ี่ผู้ออกผดินัดช าระหนีห้รือผดิเง่ือนไขที่ตกลงไว้ 
 กองทุนไดล้งทุนในหุ้นกูบ้ริษทั ไทยเอนจินแอนด์พำร์ท จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน xxxxx บำท อตัรำดอกเบ้ีย 

13.25% ต่อปี ครบก ำหนดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 แต่บริษทัดงักล่ำว ไดเ้ล่ือนก ำหนดกำรจ่ำยดอกเบ้ียส ำหรับ
งวดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 เป็นตน้มำ และเม่ือค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคิดลด 
ดว้ยอตัรำร้อยละ xx.xx เท่ำกบั xxxxx บำท 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี กองทุนมีรำยกำรธุรกิจระหว่ำงกนัท่ีส ำคญักบับริษทัจดักำรและกิจกำรอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมกำรเดียวกนักบับริษทัจดักำรและกองทุน รำยกำรท่ีส ำคญัดงักล่ำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x2 
และ 25x1 มีดงัต่อไปน้ี 

  บำท  
  25x2  25x1 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ………..   
  ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
  ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
 ธนำคำร................... จ ำกดั (มหำชน) 
 - ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรัพย ์
  ซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศ xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx ตำมท่ีระบุในสญัญำ 
  ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx ตำมท่ีระบุในสญัญำ 
  ดอกเบ้ียรับ xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx รำคำตลำด 
  รำยไดเ้งินปันผล xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
 - ในฐำนะผูค้ำ้หลกัทรัพย ์
  ซ้ือเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx รำคำตลำด 
  ขำยเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx รำคำตลำด 
 บริษทัหลกัทรัพย ์……….. 
  ค่ำนำยหนำ้ xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx อตัรำตลำด 
  บำท  
  25x2  25x1 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 กองทุนอ่ืนท่ีบริหำรโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ……. จ ำกดั   
  ซ้ือเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx รำคำตลำด 
  ขำยเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx รำคำตลำด 
  รำยไดเ้งินปันผล xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
  ขำยเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx รำคำตลำด 
  รำยไดเ้งินปันผล xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x2 และ 25x1 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
  บำท  
  25x2  25x1  
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ……….. 
  ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
  ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนคำ้งจ่ำย xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
 ธนำคำรไทย……………. จ ำกดั (มหำชน) 
  เงินฝำกธนำคำร xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
  ลูกหน้ีจำกตรำสำรอนุพนัธ์ xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
  เจำ้หน้ีจำกตรำสำรอนุพนัธ์ xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
  เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือเงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
 กองทุนอ่ืนท่ีบริหำรโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน..............จ ำกดั 
  เงินลงทุน xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
  ลูกหน้ีจำกเงินปันผล xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
8. อนุพนัธ์ทางการเงนิตามมูลค่ายุตธิรรม 
 สัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงินประกอบด้วยสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ สัญญำฟิวเจอร์ส สัญญำ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สญัญำสิทธิเลือก (Option) โดยมีจ ำนวนเงิน
ตำมสญัญำและมูลค่ำยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

   25x2 
  จ ำนวนเงิน

ตำมสญัญำ 
 

มูลค่ำยติุธรรม 

    สินทรัพย ์  หน้ีสิน 
 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

   25x1 
  จ ำนวนเงิน

ตำมสญัญำ 
 

มูลค่ำยติุธรรม 

    สินทรัพย ์  หน้ีสิน 
 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
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9. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจ าหน่าย 
  25x2 

‘000 
25x1 
‘000 

  ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ก ประเภท ข 
 หน่วยลงทุน ณ วนัปลำยปี 2,195 1,569 2,000 1,485 
 สินทรัพย์สุทธิ (บาท) 24,480 5,003 25,933 7,381 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.1515 3.1919 12.9797 4.9797 
 ปัจจุบนักองทุนน ำเสนอหน่วยลงทุน 2 ประเภท ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนประเภท ก และหน่วยลงทุนประเภท ข ควำม

แตกต่ำงหลกัระหว่ำงหน่วยลงทุนสองกองคือ .... (กองทุนควรเปิดเผยสิทธิและข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันซ่ึงแนบมา
กับหน่วยลงทุนแต่ละประเภท รวมถึงสิทธิเม่ือเลิกกองทุนและนโยบายส าหรับการแบ่งปันส่วนทุนท่ีสามารถจ่าย
คืนผู้ถือหน่วยลงทุน) 
 

 กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำนในระหวำ่งปีแยกตำมประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 
  บำท  
  25x2  25x1  
  หน่วยลงทุนประเภท ก xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
  หน่วยลงทุนประเภท ข (xx,xxx.xx)  (xx,xxx.xx)  
  รวม xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  

10. การแบ่งปันส่วนทุน 
 ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x2 และ 25x1 กองทุนไดจ่้ำยเงินปันผล ดงัน้ี 
    (หน่วย : บำท) 
 
 

วนัปิดสมุดทะเบียน ส ำหรับรอบระยะเวลำ อตัรำหน่วยละ รวม 

11. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดย

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กองทุนใช้
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กองทุน
จะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ี
สำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำควำม
แตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
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 • รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกัน 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล
รำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ
สงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 31 ธ.ค. 25x2 (หน่วย : ล้านบาท) 
  ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 ระดบัที่ 3 รวม 
 สินทรัพย์     
 ตรำสำรทุนและกองทุน 26,623 - 39 26,662 
 ตรำสำรหน้ี - 1,686 - 1,686 
 ตรำสำรอนุพนัธ์ 64 156 - 220 
 หนีสิ้น     
 ตรำสำรอนุพนัธ์ 41 4 - 45 
 

 31 ธ.ค. 25x1 (หน่วย : ล้านบาท) 
  ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 ระดบัที่ 3 รวม 
 สินทรัพย์     
 ตรำสำรทุนและกองทุน 25,800 - 56 25,856 
 ตรำสำรหน้ี - 6,464 - 6,464 
 ตรำสำรอนุพนัธ์ 87 62 - 149 
 หนีสิ้น     
 ตรำสำรอนุพนัธ์ 183 2 - 185 

 เงินลงทุนต่ำงๆ ซ่ึงมูลค่ำเงินลงทุนมำจำกรำคำตลำดท่ีมีกำรอำ้งอิงไวอ้ย่ำงชดัเจนในตลำดท่ีมีสภำพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภำพคล่องและตรำสำรอนุพนัธ์ท่ี
ซ้ือขำยในตลำดท่ีจดัตั้งข้ึนอยำ่งเป็นทำงกำร กองทุนจะไม่ปรับรำคำท่ีอำ้งอิงส ำหรับเคร่ืองมือเหล่ำน้ี 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงซ้ือขำยในตลำดท่ีไม่ไดถู้กพิจำรณำว่ำมีสภำพคล่องแต่ถูกประเมินค่ำจำกรำคำตลำดท่ีมีกำร
อำ้งอิงไวอ้ยำ่งชดัเจน กำรเสนอรำคำซ้ือขำยโดยผูค้ำ้หรือแหล่งก ำหนดรำคำท่ีเป็นทำงเลือกซ่ึงไดรั้บกำรสนบัสนุน
จำกขอ้มูลท่ีสงัเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือกำรเงินเหล่ำน้ีประกอบดว้ยตรำสำรหน้ีภำคเอกชนท่ีอยู่ใน
กลุ่มน่ำลงทุนและอนุพนัธ์ในตลำดซ้ือขำยกนัโดยตรง 

 เงินลงทุนท่ีถูกจดัประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีส ำคญัท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดเ้น่ืองจำกมีกำรซ้ือขำยไม่บ่อยนกั 

 ตรำสำรทุนในระดบัท่ี 3 ประกอบดว้ยขอ้มูลควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับ
ฐำนะท่ีเก่ียวกบัตรำสำรทุนนั้น ขอ้มูลหลกัท่ีป้อนเขำ้ตวัแบบกำรประเมินมูลค่ำของกองทุนส ำหรับเงินลงทุนน้ี
ประกอบดว้ยอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสุทธิและกำรคิดลดกระแสเงินสด 
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 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงควำมเคล่ือนไหวในระดบัท่ี 3 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 25x2 และ 25x1 โดยแบ่งตำม

ประเภทของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 25x2 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
  ตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวม 
 ยอดยกมำ ณ วนัตน้ปี 56 - 56 
 ซ้ือ - - - 
 ขำย - - - 
 โอนเขำ้ระดบั 3 - - - 
 โอนออก (ระบุล ำดบัท่ีโอนออก) - - - 
 ก ำไร/ขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุน (17) - (17) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี 39 - 39 
  
 25x1 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
  ตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวม 
 ยอดยกมำ ณ วนัตน้ปี 38 - 38 
 ซ้ือ 5 - 5 
 ขำย - - - 
 โอนเขำ้ระดบั 3 2 - 2 
 โอนออก (ระบุล ำดบัท่ีโอนออก) - - - 
 ก ำไร/ขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุน 11 - 11 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี 56 - 56 
 *จ ำนวนท่ีโอนเขำ้หรือโอนออกของทุกระดบั ในล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรต้องเปิดเผยและปฏิบัติตำม

นโยบำยอยำ่งสม ่ำเสมอ ตำมท่ีระบุในยอ่หนำ้ท่ี 95 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
 

 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย 
 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียคือควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำร

เปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
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 ตำรำงต่อไปน้ีได้สรุปควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตำมมูลค่ำ
ยติุธรรมและจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 

 
 (หน่วย : บำท) 
  ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x2 

  

มีอตัรำดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด  

มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย
คงท่ี  

ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย  รวม 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 เงินฝำกธนำคำร xxx,xxx,xxx.xx  -  -  xxx,xxx,xxx.xx 
 พนัธบตัร -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 หลกัทรัพยไ์ม่จดทะเบียน -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 เงินวำงประกนัตำมสญัญำ 

    ซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ xxx,xxx,xxx.xx 
 

- 
 

- 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
 เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืน 

    หน่วยลงทุน - 
 

- 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
  

(หน่วย : บำท) 
  ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x1 

  

มีอตัรำดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด  

มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย
คงท่ี  

ไม่มีอตัรำ 
ดอกเบ้ีย  รวม 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 เงินฝำกธนำคำร xxx,xxx,xxx.xx  -  -  xxx,xxx,xxx.xx 
 พนัธบตัร -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 หลกัทรัพยไ์ม่จดทะเบียน -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
 เงินวำงประกนัตำมสญัญำ 

    ซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ xxx,xxx,xxx.xx 
 

- 
 

- 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
 เจำ้หน้ีจำกกำรรับซ้ือคืน 

    หน่วยลงทุน - 
 

- 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -  -  xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 
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 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
 กองทุนมีควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน เน่ืองจำกกองทุนมีลูกหน้ี อยำ่งไรกต็ำม สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 
กองทุนจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเกบ็หน้ี 

  
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

 กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน 

 หรือถำ้มี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25x2 และ 25x1 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
  สกลุเงิน  
 รำยกำร 25x2  25x1  
  เงินลงทุน (มูลค่ำยติุธรรม) xx,xxx,xxx.xx  xx,xxx,xxx.xx  
 กองทุนไดท้ ำสัญญำอนุพนัธ์เพ่ือคุม้ครองควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

(ดูหมำยเหตุ 8) 
  

ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 
กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นตลำดเน่ืองจำกมีเงินลงทุนในตรำสำรทุน และตรำสำรหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดงักล่ำวข้ึนอยู่กบัควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สถำนกำรณ์ตลำดเงินและตลำดทุน ซ่ึงสภำวกำรณ์
ดงักล่ำวอำจมีผลกระทบทำงดำ้นบวกหรือดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีออกตรำสำร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตรำสำรว่ำมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมผนัผวนของตลำดมำกนอ้ยเพียงใดอนัอำจท ำให้
รำคำของตรำสำรเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ้

  
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
กองทุนบริหำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนโดยก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เช่น กำรกระจำย
ประเภทเงินลงทุน และกำรวิเครำะห์ฐำนะของกิจกำรท่ีจะลงทุน 
 

12. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

13. ข้อมูลอ่ืนที่เกีย่วข้อง 
 

14. การอนุมตังิบการเงนิ 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  ำนำจของกองทุนเม่ือวนัท่ี............................... 

 


