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บทน า 
 

ปัจจุบันกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนต้องถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 106            
เรือ่ง กำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน ทีม่ผีลบงัคบัใชม้ำตัง้แต่ปี 2543 ซึง่มำตรฐำน
กำรบญัชฉีบบัดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชแีละกำรสอบบญัชสี ำหรบักจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิเฉพำะ
ดำ้นกำรลงทุนซึง่ยอมรบักนัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Auditing and Accounting Guide for Audits of 
Investment Companies – Proposed 1998) ของ AICPA (American Institution of Certified Public 
Accountants) ซึง่อำจไม่ครอบคลุมธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัซึง่ไดร้บักำรพฒันำไปอย่ำงมำกนับจำกปี 2543 
รวมถึงกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสรำ้งพืน้ฐำน นอกจำกนี้ ปัจจุบนัประเทศไทยไดม้มีำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ์ ซึง่สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงประเทศ (International Financial Reporting Standards หรอื IFRS) ซึ่งวธิปีฏบิตัทิำงกำรบญัชใีน
ประเทศไทยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดว้ย ประกอบกบัมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่
106 เรื่อง กำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุนจะถูกยกเลกิเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มกรำคม 2563 ดงันัน้สมำคมบรษิทั
จดักำรลงทุน (Association of Investment Management Companies หรอื AIMC) จงึไดจ้ดัท ำแนวปฏบิตัทิำง
บญัชสี ำหรบักองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย ์ทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
และทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสรำ้งพืน้ฐำน (“แนวปฏบิตัทิำงบญัช”ี) เพื่อน ำมำถอืปฏบิตักิบักำรรบัรูร้ำยกำร 
กำรวดัมลูคำ่รำยกำร กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึ
ลกัษณะเชงิคุณภำพของขอ้มูลทำงกำรเงนิที่มปีระโยชน์ โดยค ำนึงถึงควำมมสีำระส ำคญัตำมกรอบแนวคดิ
ส ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชูปถมัภ์ (“สภำวชิำชพีบญัช”ี) ทัง้นี้ 
มำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิที่กล่ำวถึงในแนวปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบันี้ ให้หมำยถึง
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชขีองงบกำรเงนิ 

 
วตัถปุระสงค ์
1. แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดวธิปีฏบิตัทิำงบญัชแีละกำรเปิดเผยขอ้มูลในกำร

จดัท ำงบกำรเงนิเพือ่น ำเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดัสนิใจและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงนิ  
 
ขอบเขต 
2. แนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกับกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสังหำริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน                     
ซึง่หมำยถงึ กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรำ้ง
พื้นฐำน และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน  ที่จัดตัง้ขึ้นตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ไม่รวมถงึกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ ทรสัต์
เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำน และทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนอืน่ใดทีม่กีำรก ำหนดแนวปฏบิตัทิำงบญัชไีวเ้ป็นกำรเฉพำะ (รวมทัง้หมดเรยีกว่ำ “กจิกำร”) โดย
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ไม่อำ้งองิถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัอื่นทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัิ
ทำงบญัชฉีบบันี้ก ำหนดไว ้สว่นเรือ่งทีแ่นวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ ำหนดไว ้กจิกำรตอ้งปฏบิตัติำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชขีอง
งบกำรเงนิ  

 
การน าเสนองบการเงิน 
สว่นประกอบของงบกำรเงนิ 
3. งบกำรเงนิทีส่มบรูณ์ของกจิกำรตอ้งประกอบดว้ยรำยกำรทกุขอ้ต่อไปนี้ 

3.1 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
3.2 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 
3.3 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ
3.4 งบกระแสเงนิสด 
3.5 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
3.6 งบประกอบรำยละเอยีดเงนิลงทนุ 
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับนี้ รวมอยู่ในภำคผนวก ค             
เรือ่ง รปูแบบกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิของกจิกำร 

 
ในกรณีทีล่กัษณะหรอืสภำพของธุรกจิไม่มีรำยกำรทีต่้องแสดงรำยกำรตำมรูปแบบกำรแสดงรำยกำร
ดงักล่ำวตำมทีก่ ำหนดไว ้ใหง้ดเวน้ไมต่อ้งแสดงรำยกำรทีไ่มม่ดีงักล่ำว 

 
กจิกำรอำจเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อสะทอ้นสถำนกำรณ์พเิศษใด ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำงบกำรเงนิได้ถูก
น ำเสนอตำมควำมเป็นจรงิในทกุประกำร 

 
เคร่ืองมือทางการเงิน 
กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก 
4. กจิกำรต้องรบัรู้สินทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อกจิกำรเป็น

คูส่ญัญำตำมขอ้ก ำหนดของตรำสำรนัน้ (ดูภำคผนวก ก ย่อหน้ำที ่ก1 และ ก2 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัช ี  
ฉบับนี้ ) เมื่อกิจกำรรบัรู้สินทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สินทำงกำรเงนิใด ๆ เป็นครัง้แรก กิจกำรต้อง        
จดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมย่อหน้ำที ่19 และ 20 และวดัมลูค่ำ
ตำมยอ่หน้ำที ่21 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

 
วธิปีกตขิองกำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
5. กำรซื้อหรอืกำรขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมวธิปีกตติ้องรบัรูร้ำยกำรหรอืตดัรำยกำรโดยใชก้ำรบญัชี 

วนัซือ้ขำยหรอืกำรบญัชวีนัช ำระตำมควำมเหมำะสม (ดภูำคผนวก ก ย่อหน้ำที ่ก3 – ก6 ของแนวปฏบิตัิ
ทำงบญัชฉีบบันี้) 
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กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
6. กจิกำรตอ้งตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ เฉพำะเมือ่ 

6.1 สทิธติำมสญัญำทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไดห้มดอำย ุหรอื 
6.2 กจิกำรโอนสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมที่ระบุในย่อหน้ำที่ 7 และ 8 และกำรโอนนัน้เขำ้เงื่อนไข 

กำรตดัรำยกำรตำมย่อหน้ำที ่9 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ (ดูย่อหน้ำที ่5 ของแนวปฏบิตัิ
ทำงบญัชฉีบบันี้ ส ำหรบักำรขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมวธิปีกต)ิ 

7. กจิกำรโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กต็่อเมือ่เป็นไปตำมเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 
7.1 กจิกำรโอนสทิธติำมสญัญำทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ หรอื 
7.2 กจิกำรยงัคงไวซ้ึง่สทิธติำมสญัญำทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ แต่รบัภำระ

ผูกพนัตำมสญัญำที่จะจ่ำยกระแสเงนิสดนัน้ให้กบัผู้รบัรำยใดรำยหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งรำย      
ตำมขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตำมเงือ่นไขในยอ่หน้ำที ่8 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

8. เมือ่กจิกำรยงัคงไวซ้ึง่สทิธติำมสญัญำทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (“สนิทรพัยเ์ดมิ”) 
แต่รบัภำระผกูพนัตำมสญัญำทีจ่ะจ่ำยช ำระกระแสเงนิสดนัน้ใหก้บักจิกำรใดกจิกำรหนึ่งหรอืหลำยกจิกำร 
(“ผูร้บัคนสดุทำ้ย”) ถอืว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กต็่อเมื่อเป็นไปตำมเงือ่นไข
ทัง้สำมขอ้ดงัต่อไปนี้ 
8.1 กจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทีจ่ะจ่ำยเงนิจ ำนวนหนึ่งใหก้บัผูร้บัคนสุดทำ้ย หำกกจิกำรไม่ไดร้บัช ำระ

เงนิจ ำนวนเดยีวกนัจำกสนิทรพัยเ์ดมิ เงนิล่วงหน้ำระยะสัน้ทีก่จิกำรใหไ้ปโดยทีก่จิกำรมสีทิธทิีจ่ะ
ได้รบัเงนิต้นคนืเต็มจ ำนวนรวมทัง้ดอกเบี้ยค้ำงรบัตำมอตัรำดอกเบี้ยตลำดไม่ถือเป็นกำรผิด
เงือ่นไขนี้ 

8.2 กิจกำรมีเงื่อนไขตำมสัญญำที่ห้ำมมิให้กิจกำรขำยสินทรัพย์เดิมหรือวำงสินทรัพย์เดิมเป็น
หลกัประกนั นอกจำกใชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรบัภำระผกูพนัทีจ่ะจ่ำยกระแสเงนิสดใหแ้ก่ผูร้บัคน
สดุทำ้ย 

8.3 กจิกำรมภีำระผกูพนัทีจ่ะส่งมอบกระแสเงนิสดใด ๆ ทีก่จิกำรรบัช ำระแทนผูร้บัคนสุดทำ้ยโดยไม่
ล่ำชำ้อยำ่งมสีำระส ำคญั นอกจำกนัน้ กจิกำรไม่มสีทิธทิีจ่ะน ำกระแสเงนิสดดงักล่ำวไปลงทุนใหม ่
เวน้แต่เป็นเงนิลงทุนในเงนิสดหรอืรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (ตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัช ี
ฉบบัที ่7 เรือ่ง งบกระแสเงนิสด) ในชว่งระยะเวลำช ำระสัน้ๆ จำกวนัทีร่บัช ำระถงึวนัทีก่ ำหนดให้
สง่มอบกระแสเงนิสดใหผู้ร้บัคนสุดทำ้ย และดอกเบี้ยทีเ่กดิจำกกำรลงทุนนัน้ใหส้่งผ่ำนไปยงัผูร้บั
คนสดุทำ้ยดว้ย 

9. เมือ่กจิกำรโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (ดยูอ่หน้ำที ่7 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้) กจิกำรตอ้งประเมนิ
ว่ำกจิกำรยงัคงไวซ้ึง่ควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไวม้ำกน้อย
เพยีงใด 
9.1 หำกกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์

ทำงกำรเงนิ กจิกำรตอ้งตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ทิธหิรอืภำระผกูพนัใด ๆ   
ทีเ่กดิขึน้หรอืทีย่งัคงไวจ้ำกกำรโอนเป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิแยกจำกกนั 

9.2 หำกกิจกำรยงัคงไว้ซึ่งควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมดของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ กจิกำรตอ้งรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ต่อไป 
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9.3 หำกกจิกำรไม่ไดโ้อนหรอืไม่ได้คงไว้ซึ่งควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกอืบ
ทัง้หมดของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ กจิกำรตอ้งพจิำรณำว่ำกจิกำรยงัคงมกีำรควบคุมสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนินัน้อยูห่รอืไม่ 
9.3.1 หำกกจิกำรไมไ่ดค้งไวซ้ึง่กำรควบคมุ กจิกำรตอ้งตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ และ

รบัรู้สทิธิหรอืภำระผูกพนัใด ๆ ที่เกดิขึ้นหรอืที่ยงัคงไว้จำกกำรโอนเป็นสนิทรพัย์หรือ
หนี้สนิแยกจำกกนั 

9.3.2 หำกกิจกำรยังคงไว้ซึ่งกำรควบคุม กิจกำรต้องรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ต่อไป      
ตรำบเทำ่ทีก่จิกำรยงัคงมคีวำมเกีย่วขอ้งอยำ่งต่อเนื่องในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ 

10. กำรประเมินกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้ำที่ 9 ของแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับนี้ )           
ใหเ้ปรยีบเทยีบฐำนะเปิดของกจิกำรทัง้ก่อนและหลงักำรโอนกบัควำมผนัผวนของจ ำนวนเงนิและจงัหวะ
เวลำของกระแสเงนิสดสุทธขิองสนิทรพัยท์ีโ่อน กจิกำรยงัคงไวซ้ึง่ควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำม
เป็นเจ้ำของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ หำกฐำนะเปิดต่อควำมผนัผวนในมลูค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดสุทธิในอนำคตจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัอนัเ ป็นผล 
มำจำกกำรโอน (เช่น เนื่องจำกกจิกำรขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยมขีอ้ตกลงทีจ่ะซื้อคนืในรำคำทีค่งที่
หรอืรำคำขำยบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยมื) กจิกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิแลว้ หำกฐำนะเปิดต่อควำมผนัผวนดงักล่ำวไม่มนีัยส ำคญั
อกีต่อไปเมื่อเปรยีบเทยีบกบัควำมผนัผวนทัง้หมดในมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธใินอนำคตที่
เกีย่วกบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (เชน่ เนื่องจำกกจิกำรขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยมสีทิธเิลอืกทีจ่ะซื้อคนื
ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้คนื หรอืกจิกำรโอนสว่นแบ่งตำมสดัส่วนอย่ำงเตม็ทีข่องกระแสเงนิสดจำก
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ใหญ่กว่ำในข้อตกลงแล้ว เช่น กำรโอนขำยต่อเงินให้กู้ยืม ( loan sub 
participation) ซึง่เขำ้เงือ่นไขตำมทีร่ะบุในยอ่หน้ำที ่8 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้) 

11. บ่อยครัง้ทีเ่ป็นทีช่ดัเจนว่ำกจิกำรโอนหรอืยงัคงไว้ซึง่ควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ
เกือบทัง้หมดจึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรค ำนวณใดๆ ในกรณีอื่นกจิกำรจ ำเป็นต้องค ำนวณและ
เปรยีบเทยีบฐำนะเปิดต่อควำมผนัผวนในมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธใินอนำคตของกจิกำรทัง้
กอ่นและหลงักำรโอนใหก้จิกำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนัทีเ่หมำะสมเป็นอตัรำคดิลดในกำรค ำนวณ
และกำรเปรยีบเทยีบดงักล่ำว ใหก้จิกำรพจิำรณำควำมผนัผวนในกระแสเงนิสดสุทธทิีเ่ป็นไปไดอ้ย่ำงมี
เหตุผลทัง้หมดโดยใหน้ ้ำหนกัมำกกบัผลลพัธท์ีม่โีอกำสเกดิขึน้สงู 

12. กำรพิจำรณำว่ำกิจกำรยังคงไว้ซึ่งกำรควบคุม (ดูย่อหน้ำที่ 9.3 ของแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับนี้ ) 
สนิทรพัย์ทีโ่อนหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของผูร้บัโอนในกำรขำยสนิทรพัย์นัน้ หำกผูร้บัโอนมี
ควำมสำมำรถในทำงปฏบิตัทิีจ่ะขำยสนิทรพัยน์ัน้ทัง้จ ำนวนใหก้บับุคคลทีส่ำมซึง่ไม่มคีวำมเกีย่วขอ้งกนั 
และสำมำรถท ำไดเ้พยีงฝ่ำยเดยีวโดยไม่จ ำเป็นตอ้งก ำหนดขอ้จ ำกดัเพิม่เตมิในกำรโอน ใหถ้อืว่ำกจิกำร
ไมค่งไวซ้ึง่กำรควบคมุ ในกรณีอืน่ทัง้หมดใหถ้อืว่ำกจิกำรยงัคงไวซ้ึง่กำรควบคมุ 

 
กำรโอนทีเ่ขำ้เงือ่นไขเป็นกำรตดัรำยกำร 
13. หำกกจิกำรโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่กำรโอนนัน้เป็นไปตำมเงือ่นไขกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำร

เงนิทัง้จ ำนวน และกจิกำรยงัคงไว้ซึง่สทิธใินกำรใหบ้รกิำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยไดร้บัค่ำธรรมเนียม 
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กจิกำรตอ้งรบัรูส้นิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำรส ำหรบัสญัญำบริกำรนัน้ หำกกจิกำรคำดว่ำ
ค่ำธรรมเนียมทีจ่ะไดร้บัชดเชยไม่เพยีงพอส ำหรบักำรใหบ้รกิำรของกจิกำร กจิกำรตอ้งรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิ
จำกกำรใหบ้รกิำรส ำหรบัภำระผกูพนักำรใหบ้รกิำรดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม หำกกจิกำรคำดว่ำค่ำธรรมเนียมที่
จะไดร้บัมำกกว่ำทีจ่ะชดเชยกำรใหบ้รกิำร กจิกำรต้องรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำรส ำหรบัสทิธิ
ในกำรให้บรกิำรด้วยจ ำนวนเงนิที่ก ำหนดจำกกำรปันส่วนมูลค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ  
ทีใ่หญ่กว่ำ 

14. ในกรณีทีก่ำรโอนท ำใหก้จิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทัง้จ ำนวนแต่กจิกำรได้รบัสนิทรพัยท์ำง
กำรเงนิใหม่ หรอืรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่หรอืหนี้สนิทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำรกจิกำรต้องรบัรูส้นิทรพัย์
ทำงกำรเงนิใหม ่หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม ่หรอืหนี้สนิทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม 

15. ในกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทัง้จ ำนวน กจิกำรต้องรบัรูผ้ลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำต่อไปนี้ในก ำไร
หรอืขำดทนุ 
15.1 มลูคำ่ตำมบญัช ี(วดัมลูคำ่ ณ วนัทีต่ดัรำยกำร) และ 
15.2 สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั (รวมถงึสนิทรพัยใ์หมใ่ด ๆ ทีไ่ดม้ำหกัดว้ยหนี้สนิใหมใ่ดๆ ทีร่บัมำ) 

 
กำรโอนทกุประเภท 
16. ถ้ำสินทรพัย์ที่โอนยังคงมีกำรรับรู้ต่อไป สินทรพัย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องต้องไม่หกักลบ ในท ำนอง

เดยีวกนักจิกำรตอ้งไม่หกักลบรำยไดใ้ด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกสนิทรพัยท์ีโ่อนกบัค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำก
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง (ดูย่อหน้ำที่ 42 ของมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรส ำหรบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ) 

17. หำกผูโ้อนมอบหลกัประกนัทีไ่ม่ใช่เงนิสด (เช่น ตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุน) ใหก้บัผูร้บัโอน วธิกีำรบญัชี
ส ำหรบัหลกัประกนัของผูโ้อนและผูร้บัโอนขึน้อยูก่บัผูร้บัโอนมสีทิธทิีจ่ะน ำหลกัประกนันัน้ไปขำยหรอืวำง
เป็นประกันอีกทอดหนึ่งหรือไม่ และผู้โอนได้ปฏิบัติผิดสัญญำแล้วหรือไม่ ผู้โอนและผู้ร ับโอนต้อง          
ถอืปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
17.1 หำกผูร้บัโอนมสีทิธติำมสญัญำหรอืตำมธรรมเนียมปฏบิตัทิีจ่ะน ำหลกัประกนัไปขำยหรอืวำงเป็น

ประกนัอกีทอดหนึ่งเชน่นี้ ผูโ้อนตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหมส่ ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิของกจิกำร (เชน่ ใหเ้ป็นสนิทรพัยท์ีใ่หย้มื ตรำสำรทนุทีว่ำงเป็นประกนั หรอืลูกหนี้ซื้อคนื) 
โดยแสดงแยกต่ำงหำกจำกสนิทรพัยอ์ืน่ 

17.2 หำกผูร้บัโอนขำยหลกัประกนัทีไ่ดร้บัมำ ผูร้บัโอนตอ้งรบัรูส้ ิง่ทีต่อบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยและ
รบัรูห้นี้สนิจำกภำระผกูพนัทีต่อ้งสง่คนืหลกัประกนัดว้ยมูลคำ่ยตุธิรรม 

17.3 หำกผูโ้อนปฏบิตัผิดิสญัญำภำยใตข้อ้ก ำหนดของสญัญำและไม่มสีทิธทิีจ่ะไถ่ถอนหลกัประกนัคนื
อกีต่อไป ผูโ้อนต้องตดัรำยกำรหลกัประกนันัน้ และผูร้บัโอนต้องรบัรูห้ลกัประกนัเป็นสนิทรพัย์
โดยวดัมลูคำ่เมือ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม หรอืในกรณีทีผู่ร้บัโอนไดข้ำยหลกัประกนัดงักล่ำวไป
แลว้ ผูร้บัโอนตอ้งตดัรำยกำรภำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งสง่คนืหลกัประกนั 

17.4 ทัง้นี้  ยกเว้นที่ได้ก ำหนดไว้ในย่อหน้ำ 17.3 ของแนวปฏิบัติทำงบญัชฉีบบันี้ ผู้โอนยงัคงต้อง 
ยกยอดหลกัประกนัเป็นสนิทรพัย ์และผูร้บัโอนตอ้งไมร่บัรูห้ลกัประกนัเป็นสนิทรพัย ์
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กำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
18. กจิกำรต้องตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิ (หรอืบำงส่วนของหนี้สนิทำงกำรเงนิ) ออกจำกงบแสดงฐำนะ

กำรเงนิ เฉพำะเมื่อหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้สิน้สุดลง เช่น เมื่อภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมแลว้ ไดม้กีำรยกเลกิ หรอืสิน้สดุ 

 
กำรจดัประเภทรำยกำร 
การจดัประเภทรายการของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
19. สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทัง้หมดจะจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีแ่สดงดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร

หรอืขำดทนุ 
 
การจดัประเภทรายการของหนี้สนิทางการเงนิ 
20. กจิกำรตอ้งจดัประเภทหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุน

ตดัจ ำหน่ำย ยกเว้น หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หนี้สนิ
ดงักล่ำวรวมถงึหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธต์อ้งวดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม  

 
กำรวดัมลูคำ่ 
การวดัมลูคา่เมือ่เริม่แรก 
21. ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก กจิกำรตอ้งวดัมลูคำ่ 

21.1 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม โดยตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรอืกำรออก
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ หรอืหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ ใหก้จิกำรรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนทนัทเีมื่ อ
เกดิขึน้  

21.2 หนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
หกัดว้ยตน้ทนุกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรออกหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ 

 
การวดัมลูคา่ภายหลงัของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
22. ภำยหลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก กจิกำรต้องวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร

หรอืขำดทนุ (ดยูอ่หน้ำที ่24 – 56 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้)  
 
การวดัมลูคา่ภายหลงัของหนี้สนิทางการเงนิ 
23. ภำยหลงัจำกกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก ส ำหรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยรำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย กจิกำรตอ้งรบัรูด้อกเบีย้จ่ำยโดยใชว้ธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ส ำหรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน กจิกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมย่อหน้ำที ่     
24 - 56 และภำคผนวก ก ยอ่หน้ำที ่ก8 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 
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การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 
24. วตัถุประสงคข์องกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมคอืประมำณกำรรำคำส ำหรบัรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตใินกำร

ขำยสนิทรพัยห์รอืกำรโอนหนี้สนิทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่ำงผูร้่วมตลำด ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมภำยใตส้ภำพ
ปัจจุบนัของตลำด ในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมกจิกำรตอ้งก ำหนดสิง่ต่อไปนี้ 
24.1 สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิรำยกำรทีต่อ้งกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม (เป็นเชน่เดยีวกบัหน่วยวดัทำงบญัช)ี 
24.2 ตลำดหลกั (หรอืตลำดทีใ่หป้ระโยชน์สงูสดุ) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
24.3 เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ทีเ่หมำะสม พจิำรณำควำมมอียูจ่รงิของขอ้มลูเพือ่ใชพ้ฒันำขอ้สมมตทิีผู่้

รว่มตลำดจะใชใ้นกำรก ำหนดรำคำสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิและประเภทของขอ้มลูถูกจดัอยู่ในล ำดบั
ชัน้ใดของมลูคำ่ยตุธิรรม 

25. ในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่สีว่นเกนิหรอืสว่นลดมลูค่ำ 
ใหพ้จิำรณำลกัษณะพเิศษดงันี้ 
25.1 เมือ่สว่นเกนิหรอืสว่นลดมลูคำ่เป็นองคป์ระกอบสว่นหนึ่งของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำง

กำรเงนินัน้ ให้กิจกำรนับรวมส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่ำดังกล่ำวรวมเข้ำไปในกำรวัดมูลค่ำ
ยุตธิรรม ตวัอย่ำงเช่น กจิกำรจ่ำยสิง่ตอบแทนเพื่อใหไ้ด้มำซึง่เงนิลงทุนในตรำสำรทุนและท ำให้
กจิกำรมอี ำนำจควบคมุกจิกำรทีไ่ปลงทนุนัน้ ท ำใหต้อ้งจ่ำยสิง่ตอบแทนสงูกว่ำมลูค่ำทีค่วรจะจ่ำย
ตำมกลไกตลำดปกต ิกจิกำรตอ้งนบัรวมสว่นเกนิมลูค่ำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนหนึ่งของกำรวดัมลูค่ำ
ยุตธิรรมปกต ิในทำงตรงกนัขำ้ม เมื่อกจิกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ โดยมเีงือ่นไขพเิศษ
และสภำพตลำดไมเ่อือ้อ ำนวยใหส้ำมำรถจ ำหน่ำยในมลูคำ่ตำมกลไกตลำดปกต ิท ำใหก้จิกำรตอ้ง
จ ำหน่ำยโดยไดร้บัสิง่ตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยสงูกว่ำหรอืต ่ำกว่ำมลูค่ำทีค่วรเป็นไปตำมกลไก
ตลำดปกต ิดงันัน้ กจิกำรต้องนับรวมส่วนเกนิมลูค่ำหรอืส่วนลดมูลค่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรวดั
มลูคำ่ยตุธิรรมปกต ิ

25.2 เมื่อส่วนเกนิมูลค่ำหรอืส่วนลดมูลค่ำไม่ได้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
หรอืหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ ใหก้จิกำรรบัรู้ส่วนเกนิมูลค่ำหรอืส่วนลดมูลค่ำในก ำไรหรอืขำดทุน
ทนัทเีมือ่เกดิขึน้ ตวัอยำ่งเชน่ สว่นลดมลูค่ำทีเ่กดิขึน้กรณีทีก่จิกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ในปรมิำณทีสู่งกว่ำปรมิำณกำรซื้อขำยปกติทัว่ไปของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวในสภำพ
ตลำดปกต ิจงึท ำใหก้จิกำรไดร้บัสิง่ตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยดว้ยเหตุทีว่่ำจ ำเป็นตอ้งลดรำคำใน
กำรจ ำหน่ำย (blockage factor) ดงันัน้ กจิกำรต้องรบัรู้ส่วนลดมูลค่ำในสภำวกำรณ์นี้เป็น        
สว่นหนึ่งของก ำไรหรอืขำดทนุทนัทเีมือ่เกดิขึน้ 

26. เมื่อมีกำรพิจำรณำว่ำกำรรับรู้มูลค่ำยุติธรรมเมื่อเริ่มแรกเท่ำกับรำคำที่ท ำให้เกิดรำยกำร ( The 
transaction price) หรอืไม่ กจิกำรตอ้งพจิำรณำปัจจยัเฉพำะของรำยกำรและปัจจยัเฉพำะของสนิทรพัย์
นัน้หรอืหนี้สนินัน้ ตวัอย่ำงเช่น รำคำทีท่ ำใหเ้กดิรำยกำรอำจไม่สะทอ้นมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอื
หนี้สนิ ณ กำรรบัรูเ้ริม่แรก หำกเขำ้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
26.1 เป็นรำยกำรระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ถงึแมว้่ำรำคำนัน้อำจเป็นขอ้มูลทีน่ ำมำใชใ้นกำรวดั

มลูคำ่ยตุธิรรม หำกว่ำกจิกำรมหีลกัฐำนแสดงว่ำรำยกำรนัน้เป็นไปตำมเงือ่นไขของตลำด 
26.2 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ภำยใต้กำรบงัคบัหรอืผูข้ำยถูกบงัคบัให้ต้องยอมรบัรำคำ ตวัอย่ำงเช่นกรณีที่

ผูข้ำยก ำลงัประสบปัญหำทำงกำรเงนิ 
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26.3 รำคำที่ท ำให้เกิดรำยกำรเป็นหน่วยวัดทำงบัญชี ซึ่งแตกต่ำงจำกหน่วยวัดทำงบัญชีส ำหรับ
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ตวัอย่ำงเช่น อำจเป็นกรณีทีส่นิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่
มกีำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมเป็นเพยีงส่วนประกอบของรำยกำร (เช่น ในกำรรวมธุรกจิ) รำยกำรซึ่ง
รวมสทิธแิละสทิธพิเิศษทีไ่มไ่ดร้ะบุซึง่มกีำรวดัมลูคำ่แยกต่ำงหำกตำมทีก่ ำหนดโดยมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิอกีฉบบัหนึ่ง หรอืรำคำทีท่ ำใหเ้กดิรำยกำรรวมตน้ทนุของรำยกำรเขำ้ไวด้ว้ย 

26.4 รำยกำรเกดิขึน้ในตลำดทีแ่ตกต่ำงจำกตลำดหลกั (หรอืตลำดทีใ่หป้ระโยชน์สูงสุด) ตวัอย่ำงเช่น 
ตลำดเหล่ำนัน้อำจแตกต่ำงกนัหำกกจิกำรเป็นตวัแทนเขำ้ท ำรำยกำรกบัลกูคำ้ในตลำดคำ้ปลกี แต่
ตลำดหลกั (หรอืตลำดทีใ่หป้ระโยชน์สูงสุด) ของตวัแทนเป็นรำยกำรขำยออกกบัตวัแทนอื่นใน
ตลำดตวัแทน (dealer market) 

 
เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ 
วธิรีาคาตลาด 
27. วธิรีำคำตลำดใชร้ำคำและขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ ซึ่งเป็นขอ้มูลของตลำดส ำหรบัสนิทรพัย์ หนี้สนิหรอื

กลุ่มของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนัหรอืทีเ่ปรยีบเทยีบได ้(ทีค่ลำ้ยคลงึกนั) เชน่ ธุรกจิ 
28. ตวัอย่ำงเช่น เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งสอดคล้องกบัวธิรีำคำตลำดบ่อยครัง้ใชต้วัคูณร่วมของตลำด 

(Market multiples) ทีไ่ดม้ำจำกกลุ่มซึง่เปรยีบเทยีบกนัได ้ตวัคณู (Multiples) อำจจะเป็นค่ำใดค่ำหนึ่ง
ในช่วงโดยมตีวัคูณซึง่แตกต่ำงกนัส ำหรบัแต่ละตวัเปรยีบเทยีบ กำรเลอืกตวัคูณเหมำะสมภำยในแต่ละ
ชว่งตอ้งใชดุ้ลยพนิิจโดยพจิำรณำปัจจยัเชงิคณุภำพและเชงิปรมิำณทีเ่ฉพำะเจำะจงส ำหรบักำรวดัมลูคำ่ 

29. เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ ซึ่งสอดคล้องกบัวธิรีำคำตลำด รวมถงึวธิกีำรก ำหนดรำคำเมทรกิซ์ (Matrix 
pricing) ซึ่งวธิกีำรก ำหนดรำคำเมทรกิซ์เป็นเทคนิคทำงคณิตศำสตรท์ีส่่วนใหญ่น ำมำใชใ้นกำรตรีำคำ
เครื่องมอืทำงกำรเงนิบำงชนิด เช่น ตรำสำรหนี้โดยไม่ต้องอ้ำงองิแต่เพยีงรำคำเสนอซื้อขำยส ำหรบั
หลกัทรพัยเ์ฉพำะเจำะจง แต่ใชค้วำมสมัพนัธข์องหลกัทรพัยน์ัน้กบัรำคำเสนอซือ้ขำยของหลกัทรพัยอ์ื่นที่
ใชป้ระเมนิเทยีบเคยีง (Benchmark quoted securities) 

 
วธิรีายได ้
30. วิธีรำยได้คอืกำรแปลงมูลค่ำในอนำคต (เช่น กระแสเงนิสด หรอืรำยได้และค่ำใช้จ่ำย) มำเป็นมูลค่ำ

ปัจจุบนั (คอื กำรคดิลด) เมือ่ใชว้ธิรีำยได ้กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมสะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมคำดหวงัของตลำด
ในปัจจุบนัเกีย่วกบัจ ำนวนเงนิในอนำคตเหล่ำนัน้ 

31. เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่เหล่ำนัน้รวมถงึตวัอยำ่งต่อไปนี้ 
31.1 เทคนิคมลูคำ่ปัจจุบนั (ดยูอ่หน้ำที ่ข12 ถงึ ข30 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 

เรือ่ง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม) 
31.2 แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสทิธเิลอืก (Option pricing models) เช่น สตูรกำรค ำนวณ Black-

Scholes-Merton หรือแบบจ ำลองทวินำม (Binomial model เช่น แบบจ ำลองแลตทิซ 
(แบบจ ำลองตำขำ่ย: Lattice model)) ทีร่วมอยู่ในเทคนิคมลูค่ำปัจจุบนั และสะทอ้นใหเ้หน็ถงึทัง้
มลูคำ่ตำมเวลำและมลูคำ่ทีแ่ทจ้รงิของสทิธเิลอืก 
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31.3 วธิ ีMulti-period excess earnings ทีใ่ชเ้พื่อวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนบำง
ประเภท 

 
ขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ 
32. เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำทีน่ ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมต้องใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้ทีม่คีวำม

เกีย่วขอ้งใหม้ำกทีส่ดุและใชข้อ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดใ้หน้้อยทีส่ดุ 
33. ตวัอย่ำงของตลำดซึง่ขอ้มลูทีอ่ำจจะสงัเกตได้ ส ำหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิบำงอย่ำง (เช่น เครื่องมอืทำง

กำรเงนิ) รวมถงึตลำดแลกเปลีย่นทีเ่ป็นทำงกำร (exchange markets) ตลำดตวัแทน (dealer markets) 
ตลำดนำยหน้ำ (broker markets) และตลำดซื้อขำยทีไ่ม่มตีวักลำง (principal-to-principal markets)      
(ดยูอ่หน้ำที ่34 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้) 

34. ตวัอย่ำงของตลำดซึ่งสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิบำงรำยกำรอำจมขีอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้ (เช่น เครื่องมอื   
ทำงกำรเงนิ) ไดแ้ก ่
34.1 ตลำดแลกเปลีย่นทีเ่ป็นทำงกำร (Exchange markets) ในตลำดแลกเปลีย่นทีเ่ป็นทำงกำรรำคำ

ปิดนัน้มอียู่แล้วและโดยทัว่ไปถอืเป็นตวัแทนของมูลค่ำยุติธรรม ตวัอย่ำงของตลำดนี้คอืตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

34.2 ตลำดตวัแทน (Dealer markets) ในตลำดตวัแทนนี้ ตวัแทนมคีวำมพรอ้มทีจ่ะซื้อขำยแลกเปลีย่น 
(ซื้อหรือขำยเพื่อบญัชีของตน) จึงท ำให้เกิดสภำพคล่อง โดยใช้เงนิทุนของตนเองในกำรถือ
รำยกำรสนิคำ้ซึง่ตนเองเป็นผูท้ ำกำรเสรมิสภำพคล่อง โดยปกตริำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย 
(เป็นรำคำทีต่วัแทนเตม็ใจซื้อและเป็นรำคำทีต่วัแทนเตม็ใจขำยตำมล ำดบั) เป็นรำคำทีส่ำมำรถ
เห็นได้มำกกว่ำรำคำปิดตลำดรองที่ไม่ได้มีกำรจัดตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร (Over-the-counter 
markets) (ซึ่งรำคำมกีำรรำยงำนเป็นขอ้มลูสำธำรณะ) คอืตลำดตวัแทน ส ำหรบัสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิบำงอย่ำง รวมไปถึงเครื่องมอืทำงกำรเงนิ สนิคำ้โภคภณัฑ์ และสนิทรพัย์ทำงกำยภำพ 
(เชน่ อปุกรณ์ใชแ้ลว้) ใชต้ลำดตวัแทนเพือ่กลไกกำรซือ้ขำย 

34.3 ตลำดนำยหน้ำ (Broker markets) ในตลำดนำยหน้ำนี้ นำยหน้ำมคีวำมพยำยำมทีจ่ะจบัคู่ผูซ้ื้อกบั
ผูข้ำยแต่ไม่ได้มคีวำมตัง้ใจในกำรซื้อขำยเพื่อบญัชตีนเอง นัน่คอื นำยหน้ำไม่ได้ใชเ้งนิทุนของ
ตนเองในกำรถอืรำยกำรสนิคำ้ในตลำดเพือ่ท ำให ้เกดิสภำพคล่องนำยหน้ำจะทรำบถงึรำคำเสนอ
ซื้อและรำคำเสนอขำยจำกผูต้อ้งกำรซื้อและผูต้อ้งกำรขำยแต่ผูเ้กีย่วขอ้งแต่ละรำยจะไม่ทรำบถงึ
รำคำทีอ่กีฝ่ำยหนึ่งต้องกำร รำคำส ำหรบัรำยกำรทีม่กีำรซื้อขำยเสรจ็สมบูรณ์มอียู่เป็นครัง้ครำว 
ตลำดนำยหน้ำนี้ใหร้วมถงึเครอืขำ่ยสื่อสำรโทรคมนำคมอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่มกีำรจบัคู่ค ำสัง่ในกำร
ซือ้และขำย และตลำดอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรคำ้และเพือ่กำรอยูอ่ำศยั 

34.4 ตลำดซื้อขำยทีไ่ม่มตีวักลำง (Principal to principal markets) ในตลำดนี้ รำยกำรทัง้กำรขำย
เริม่แรกและกำรขำยต่อ จะมกีำรต่อรองกนัอย่ำงอสิระโดยไม่มตีวักลำง อำจจะมกีำรเปิดเผยต่อ
สำธำรณะในขอ้มลูเกีย่วกบัรำยกำรเหล่ำนัน้เพยีงเลก็น้อย 

35. กจิกำรตอ้งเลอืกขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีผู่ร้่วมตลำดจะพจิำรณำรำยกำร
ส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ (ดูย่อหน้ำที ่11 และ 12 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 
เรือ่ง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม) ในบำงกรณีลกัษณะเหล่ำนัน้มผีลใหม้กีำรปรบัปรงุ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลด 
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(เช่น ส่วนเพิม่จำกกำรควบคุมหรอืส่วนลดจำกส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม) อย่ำงไรกต็ำม กำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมต้องไม่รวมส่วนเพิม่หรือส่วนลดที่ไม่สอดคล้องกบัหน่วยวัดทำงบัญชีที่มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิก ำหนดหรอือนุญำตใหว้ดัมลูค่ำยุตธิรรม (ดูย่อหน้ำที ่13 และ 14 ของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 เรื่อง กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม) ส่วนเพิม่หรอืส่วนลดทีส่ะทอ้นถงึขนำดว่ำ
เป็นลกัษณะของกำรถอืครองของกจิกำร (โดยเฉพำะปัจจยัขนำดทีใ่ชค้ดิลดรำคำ (Blockage Factor) ทีม่ี
ผลต่อกำรปรับรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินเนื่องจำกปริมำณกำรซื้อขำยของตลำด
ตำมปกตริำยวนัไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิำณทีถ่อืโดยกจิกำร ตำมทีไ่ด้อธบิำยไวใ้นย่อหน้ำที ่42 ของ
แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้) มำกกว่ำทีจ่ะเป็นลกัษณะของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ (เช่น ส่วนเพิม่จำกกำร
ควบคมุเมือ่วดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีทีม่อี ำนำจควบคมุ) ไมอ่นุญำตในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมในทุก
กรณี หำกมรีำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง (เชน่ ขอ้มลูระดบั 1) 
ส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ กจิกำรตอ้งใชร้ำคำนัน้โดยไมต่อ้งปรบัปรุงเมื่อมกีำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมยกเวน้
ทีร่ะบุไวใ้นยอ่หน้ำที ่41 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

 
ขอ้มลูทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของรำคำเสนอซือ้และรำคำเสนอขำย 
36. โดยปกติ รำคำซื้อขำยครัง้ล่ำสุดของวันที่วัดมูลค่ำยุติธรรมถือเป็นมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทำง

กำรเงนิ หรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
หำกสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมมรีำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย (เช่น ใชข้อ้มลูจำก
ตลำดตวัแทน) รำคำทีอ่ยูใ่นชว่งสว่นต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำยซึง่เป็นตวัแทนทีด่ทีีสุ่ด
ของมลูคำ่ยตุธิรรมในสถำนกำรณ์นัน้ตอ้งน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมโดยไม่ค ำนึงว่ำขอ้มลูถูกจดัอยู่
ในระดบัชัน้ใดของมลูค่ำยุตธิรรม (ไดแ้ก่ ระดบั 1 2 หรอื 3 (ดูย่อหน้ำที ่38 ถงึ 49 ของแนวปฏบิตัทิำง 
บญัชฉีบบันี้)) กำรใชร้ำคำเสนอซื้อส ำหรบัสถำนะกำรเป็นสนิทรพัย์และรำคำเสนอขำยส ำหรบัสถำนะ  
กำรเป็นหนี้สนิไดร้บัอนุญำตใหน้ ำมำใช ้แต่มใิชข่อ้ก ำหนด 

37. แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ไม่ไดห้ำ้มใชก้ำรก ำหนดรำคำเฉลี่ยของตลำด (mid-market pricing) หรอื
รปูแบบกำรก ำหนดรำคำอืน่ทีใ่ช ้โดยผูร้ว่มตลำดซึ่งเป็นประโยชน์ ในทำงปฏบิตัใินกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม
ซึง่อยูใ่นชว่งระหว่ำงรำคำเสนอซือ้และรำคำเสนอขำย (bid-ask spread) 

 
ล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 
ขอ้มลูระดบั 1 
38. ขอ้มลูระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์ หรอื

หนี้สนิอยำ่งเดยีวกนัและกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึตลำดนัน้ ณ วนัทีว่ดัมลูคำ่ 
39. รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง ถอืเป็นมลูค่ำยุตธิรรมทีพ่รอ้มด้วยหลกัฐำนทีน่่ำเชื่อถอืทีสุ่ด 

และเมื่อใดกต็ำมทีม่ขีอ้มลูดงักล่ำวตอ้งใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมโดยไม่ตอ้งปรบัปรุง ยกเวน้ตำมทีร่ะบุ
ไวใ้นยอ่หน้ำที ่41 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

40. ขอ้มลูระดบั 1 จะมอียู่ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิหลำยรำยกำร โดยทีส่นิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิบำงรำยกำรอำจจะมกีำรแลกเปลีย่นกนัในหลำยตลำดทีม่สีภำพคล่อง 
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(เช่น ตลำดแลกเปลี่ยนทีต่่ำงกนั) ดงันัน้ ปัจจยัส ำคญัส ำหรบัขอ้มูลภำยในระดบั 1 คอืกำรพจิำรณำทัง้
สองประเดน็ต่อไปนี้ 
40.1 ตลำดหลกัส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ หรอืตลำดทีใ่หป้ระโยชน์สงูสุด ในกรณีทีไ่ม่มตีลำด

หลกัส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ และ 
40.2 กจิกำรสำมำรถเขำ้ท ำรำยกำรส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้ หรอืหนี้สนินัน้ ดว้ยรำคำในตลำดนัน้ ณ วนัที่

วดัมลูคำ่ 
41. กจิกำรตอ้งไมป่รบัปรงุขอ้มลูระดบั 1 ยกเวน้แต่ในสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ 

41.1 เมื่อกจิกำรถือสนิทรพัย์ หรอืหนี้สนิ (เช่น ตรำสำรหนี้) จ ำนวนมำกที่คล้ำยกนั (แต่ไม่ใช่อย่ำง
เดยีวกนั) ทีม่กีำรวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม และมขีอ้มูลรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพ
คล่อง แต่ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึไดส้ ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิแต่ละรำยกำร (เนื่องจำกมสีนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทีค่ลำ้ยคลงึกนัจ ำนวนมำกทีถ่อืโดยกจิกำร เป็นกำรยำกทีจ่ะไดข้อ้มลูรำคำส ำหรบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิแต่ละรำยกำร ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำ) ในกรณีนี้ เพื่อใหส้ำมำรถถอืปฏบิตัไิดโ้ดยสะดวก
กจิกำรอำจวดัมูลค่ำยุตธิรรมโดยใชว้ธิกีำรก ำหนดรำคำทำงเลอืกทีม่ไิด้ขึน้อยู่กบัรำคำเสนอซื้อ
ขำยเพยีงอย่ำงเดยีว (เช่น วธิกีำรก ำหนดรำคำเมทรกิซ์ (Matrix pricing)) อย่ำงไรกต็ำม วธิกีำร
ก ำหนดรำคำทำงเลอืกสง่ผลใหก้ำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมถูกจดัประเภทของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมที่
ลดต ่ำลง 

41.2 เมื่อรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องไม่ได้เป็นตวัแทนของมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีว่ดั
มลูคำ่ ซึง่อำจเป็นกรณีตวัอยำ่งเชน่ มเีหตุกำรณ์ทีม่นียัส ำคญั (เชน่ มรีำยกำรในตลำดซือ้ขำยทีไ่ม่
มตีวักลำง มกีำรซื้อขำยในตลำดนำยหน้ำหรอืมกีำรประกำศรำคำ) เกดิขึน้หลงัจำกกำรปิดตลำด
แต่ก่อนวนัทีว่ดัมลูค่ำ กจิกำรตอ้งก ำหนดและใชน้โยบำยอย่ำงสม ่ำเสมอในกำรระบุถึงเหตุกำรณ์
เหล่ำนัน้ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม อย่ำงไรกต็ำม หำกรำคำเสนอซื้อขำยจะมี
กำรปรบัปรุงส ำหรบัขอ้มลูใหม่กำรปรบัปรุงจะส่งผลใหก้ำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมถูกจดัประเภทของ
ล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรมทีล่ดต ่ำลง 

42. หำกกจิกำรมสีถำนะในกำรถอืสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิเดีย่ว (รวมถงึสถำนะทีป่ระกอบไปดว้ยสนิทรพัยห์รอื
หนี้สนิอยำ่งเดยีวกนัเป็นจ ำนวนมำก เชน่ กำรถอืเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ) และสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้มี
กำรซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตอ้งมกีำรวดัมลูค่ำในระดบั 1 
อนัเป็นผลของรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิแต่ละรำยกำรคณูดว้ยปรมิำณทีก่จิกำรถอื แมว้่ำ
ปรมิำณกำรซือ้ขำยของตลำดตำมปกตริำยวนัจะไมเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิำณทีถ่อืโดยกจิกำร และค ำสัง่
ขำยในครัง้เดยีวทีอ่ำจมผีลกระทบต่อรำคำเสนอซือ้ขำย 

 
ขอ้มลูระดบั 2 
43. ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มลูอืน่ทีส่งัเกตไดไ้มว่่ำโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้มส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนิ

นัน้นอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
44. หำกสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิมเีงื่อนไข (ตำมสญัญำ) ทีร่ะบุไว ้ขอ้มูลระดบั 2 ต้องสงัเกตได้ส ำหรบัเงื่อนไข

ส ำคญัทัง้หมดของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิขอ้มลูระดบั 2 รวมถงึรำยกำรดงัต่อไปนี้  
44.1 รำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีค่ลำ้ยคลงึกนัในตลำดทีม่สีภำพคล่อง 
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44.2 รำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั หรอืคลำ้ยคลงึกนัในตลำดทีไ่ม่มกีำรซื้อ
ขำยคล่อง 

44.3 ข้อมูลอื่นที่ส ังเกตได้ส ำหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนี้สินนัน้ นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำย 
ตวัอยำ่งเชน่ 
44.3.1 อตัรำดอกเบีย้และเสน้อตัรำผลตอบแทนทีส่งัเกตไดท้ีม่กีำรเสนอตำมชว่งเวลำปกติ 
44.3.2 ควำมผนัผวนโดยนยั (Implied volatilities) และ 
44.3.3 อตัรำผลตอบแทนเพือ่ชดเชยควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Credit spread) 

44.4 ขอ้มลูทีไ่ดร้บักำรยนืยนัจำกตลำดโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
45. กำรปรบัปรุงข้อมูลระดบั 2 ที่มนีัยส ำคญัส ำหรบักำรวัดมูลค่ำโดยรวม อำจจะส่งผลให้กำรวัดมูลค่ำ

ยุตธิรรมถูกจดัประเภทเป็นระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม ถ้ำรำยกำรปรบัปรุงนัน้ใช้ขอ้มูลทีไ่ม่
สำมำรถสงัเกตไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

46. ตวัอยำ่งของขอ้มลูระดบั 2 ส ำหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งรวมถงึ 
46.1 สญัญำแลกเปลีย่นจำกอตัรำดอกเบีย้ซึง่รบัในอตัรำคงทีแ่ละจ่ำยในอตัรำดอกเบี้ยผนัแปรซึง่ตัง้อยู่บน

พืน้ฐำนของอตัรำดอกเบีย้แลกเปลีย่นระหว่ำงธนำคำรในตลำดลอนดอน (LIBOR) ขอ้มลูระดบั 2 จะ
เป็นอตัรำแลกเปลีย่นของอตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงธนำคำรในตลำดลอนดอน (LIBOR swap rate) 
ถำ้อตัรำนัน้สำมำรถสงัเกตได ้ตำมทีม่กีำรเสนออตัรำเป็นชว่งเป็นปกตสิ ำหรบัระยะเวลำส่วนใหญ่
ของสญัญำแลกเปลีย่นดงักล่ำว 

46.2 สญัญำแลกเปลีย่นจำกอตัรำดอกเบีย้ซึง่รบัในอตัรำคงทีแ่ละจ่ำยในอตัรำดอกเบีย้ผนัแปร ซึง่ตัง้อยู่
บนพื้นฐำนของเสน้อตัรำผลตอบแทนซึ่งอยู่ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ขอ้มูลระดบั 2 จะเป็น
อตัรำแลกเปลีย่นซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของเสน้อตัรำผลตอบแทนซึง่อยู่ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ถ้ำอตัรำนัน้สำมำรถสงัเกตได้ตำมที่มกีำรเสนออตัรำเป็นช่วงส ำหรบัระยะเวลำส่วนใหญ่ของ
สญัญำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็นเช่นกรณีระยะเวลำของสญัญำแลกเปลี่ยนเป็น 10 ปี และอตัรำที่
สงัเกตไดต้ำมทีม่กีำรเสนออตัรำเป็นช่วงเป็นปกต ิคอืระยะเวลำ 9 ปี โดยเมื่อน ำไปประมำณค่ำ
นอกช่วง (Extrapolate) อย่ำงสมเหตุสมผลบนเสน้ผลตอบแทนส ำหรบัระยะเวลำ 10 ปี จะไม่มี
นยัส ำคญัในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมโดยรวมของสญัญำแลกเปลีย่น 

46.3 สญัญำแลกเปลีย่นจำกอตัรำดอกเบีย้ซึง่รบัในอตัรำคงทีแ่ละจ่ำยในอตัรำดอกเบีย้ผนัแปร ซึง่ตัง้อยู่
บนพื้นฐำนของอตัรำดอกเบี้ยส ำหรบัลูกหนี้ช ัน้ด ี(Prime rate) ขอ้มูลระดบั 2 จะเป็นอตัรำ
ดอกเบีย้ส ำหรบัลกูหนี้ช ัน้ด ี(Prime rate) ซึง่ไดม้ำดว้ยวธิกีำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) 
หำกมลูค่ำซึง่ไดม้ำจำกกำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) นัน้ไดร้บักำรยนืยนัโดยใชข้อ้มลู
ตลำดทีส่ำมำรถสงัเกตไดต้วัอยำ่งเชน่ อตัรำทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัอตัรำดอกเบี้ยซึง่สำมำรถสงัเกต
ได ้ส ำหรบัระยะเวลำสว่นใหญ่ของสญัญำแลกเปลีย่น 

46.4 สทิธิอำยุ 3 ปีที่จะเลอืกซื้อ (ขำย) หุน้ทีม่ตีลำดรองรบักำรซื้อขำย ขอ้มูลระดบั 2 จะเป็นควำม    
ผนัผวนโดยนัย (Implied volatility) ส ำหรับหุ้นซึ่งได้มำจำกกำรประมำณค่ำนอกช่วง 
(Extrapolate) ไปยงัปีที ่3 หำกเขำ้เงือ่นไขทัง้คูด่งัต่อไปนี้ 
46.4.1 รำคำส ำหรบัสทิธเิลอืกอำยุ 1 ปี และ 2 ปี ส ำหรบัหุ้นดงักล่ำวสำมำรถที่จะสงัเกตได ้

และ 
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46.4.2 ควำมผนัผวนโดยนัยทีม่กีำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) ของสทิธเิลอืกอำย ุ 
3 ปี ได้รบักำรยนืยนัโดยใชข้อ้มูลตลำดทีส่ำมำรถสงัเกตได้ส ำหรบัอำยุส่วนใหญ่ของ
สทิธเิลอืก 

ในกรณีนัน้ควำมผนัผวนโดยนัยจะไดม้ำจำกกำรประมำณค่ำนอกช่วง (Extrapolate) ของควำม
ผนัผวนโดยนัยของสทิธิเลือกอำยุ 1 ปีและ 2 ปี ของหุ้นดงักล่ำวและยนืยนัโดยควำมผนัผวน
โดยนยัของสทิธอิำยุ 3 ปี ทีจ่ะเลอืกซื้อ (ขำย) ของหุน้กจิกำรทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบได ้โดยมขีอ้
แมว้่ำตอ้งมคีวำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมผนัผวนโดยนยัของสทิธเิลอืก อำย ุ1 ปี และ 2 ปี 

 
ขอ้มลูระดบั 3 
47. ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
48. ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ต้องน ำมำใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในระดบัเท่ำที่ไม่มขีอ้มูลที่สำมำรถ

สงัเกตได้ที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง จงึรองรบัสถำนกำรณ์ที่มกีจิกรรมน้อย (หำกม)ี ในตลำดทีม่สีภำพคล่อง
ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ ณ วนัทีว่ดัมลูคำ่ อยำ่งไรกต็ำมวตัถุประสงคข์องกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม
ยงัคงเหมอืนเดิม กล่ำวคอื รำคำขำยหรอืโอนออก ณ วนัที่วดัมูลค่ำจำกมุมมองของผู้ร่วมตลำดที่ถือ
สนิทรพัยห์รอืมภีำระหนี้สนิ ดงันัน้ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถสงัเกตไดจ้ะสะทอ้นถงึขอ้สมมตทิีผู่ร้่วมตลำดจะใช้
เมือ่ก ำหนดรำคำสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้รวมถงึขอ้สมมตเิกีย่วกบัควำมเสีย่ง 

49. ขอ้สมมตเิกีย่วกบัควำมเสีย่งรวมถงึควำมเสีย่งทีม่อียูใ่นเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำ แต่ละเทคนิคทีน่ ำมำใช้
ในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม (เช่น แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำ) และควำมเสีย่งทีม่อียู่ในขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้น
เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ กำรวดัมลูคำ่ทีม่ไิดร้วมกำรปรบัปรงุส ำหรบัควำมเสีย่ง จะไมเ่ป็นตวัแทนกำรวดั
มลูคำ่ยตุธิรรมถำ้หำกผูร้่วมตลำดจะปรบัปรุงส ำหรบัควำมเสีย่งเมื่อก ำหนดรำคำสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนิ
นัน้ ตวัอย่ำงเช่น อำจจ ำเป็นทีจ่ะรวมส่วนปรบัปรุงควำมเสีย่งเมื่อมคีวำมไม่แน่นอนอย่ำงมนีัยส ำคญัใน
กำรวดัมลูคำ่ (เชน่ เมือ่มกีำรลดลงอยำ่งมนียัส ำคญัในปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
กจิกรรมปกตขิองตลำดส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ หรอืสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีค่ลำ้ยคลงึกนัและ
กจิกำรเหน็ว่ำรำคำทีท่ ำใหเ้กดิรำยกำรนัน้หรอืรำคำเสนอซื้อขำยมไิด้เป็นตวัแทนมูลค่ำยุตธิรรมตำมที่
อธบิำยไวใ้นยอ่หน้ำที ่49.1 ถงึ 49.11 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้) 
49.1 มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอำจจะไดร้บัผลกระทบเมื่อมกีำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัใน

ปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนินัน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบักจิกรรมปกตใิน
ตลำดของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ (หรอืสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีค่ลำ้ยกนั) ในกำรก ำหนดเกณฑ์ของ
หลกัฐำนทีม่อียูว่่ำมกีำรลดลงอยำ่งมนียัส ำคญัในปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมของสนิทรพัยห์รอื
หนี้สินหรือไม่นัน้ กิจกำรต้องประเมินควำมมีนัยส ำคญัและควำมเกี่ยวขอ้งของปัจจัยต่ำง ๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
49.1.1 มรีำยกำรทีเ่กดิขึน้เมือ่ไมน่ำนมำนี้ในจ ำนวนน้อย 
49.1.2 กำรเสนอรำคำไมไ่ดพ้ฒันำจำกกำรใชข้อ้มลู ณ ปัจจุบนั 
49.1.3 กำรเสนอรำคำมคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมำกเนื่องมำจำกเวลำหรอืระหว่ำงผู้ค้ำ (เช่น 

ตลำดนำยหน้ำบำงแหง่) 
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49.1.4 ดชันีทีเ่คยมคีวำมสมัพนัธ์อย่ำงมำกกบัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้แสดง
ถงึควำมไมส่มัพนัธก์บัมลูคำ่ยตุธิรรมสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้จำกขอ้มลูบ่งชีเ้มือ่ไมน่ำนนี้ 

49.1.5 มกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของอตัรำผลตอบแทนเพื่อชดเชยควำมเสีย่งสภำพคล่อง
อตัรำผลตอบแทน หรอืขอ้บ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (เช่น อตัรำกำรผดินัดช ำระหนี้หรอื
ควำมรุนแรงของผลขำดทุน) ส ำหรบัรำยกำรที่สงัเกตได้หรือรำคำเสนอซื้อขำยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัประมำณกำรของกระแสเงนิสดทีค่ำดหวงัของกจิกำรโดยค ำนึงถงึขอ้มลู
ในตลำดทัง้หมดที่มอียู่ส ำหรบัด้ำนเครดิตและควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดของภำระผกูพนัอืน่ของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 

49.1.6 สว่นต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซือ้และรำคำเสนอขำย (Bid-ask spread) ทีก่วำ้งขึน้หรอืกำร
เพิม่ขึน้อยำ่งมนียัส ำคญั 

49.1.7 มกีำรลดลงอย่ำงนัยส ำคญัในระดบักจิกรรมหรอืกำรไม่มตีลำดส ำหรบัรำยกำรใหม่  ๆ    
(คอื ตลำดแรก) ส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ หรอืสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีค่ลำ้ยคลงึกนั 

49.1.8 มขีอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณะเพยีงเลก็น้อย (เช่น รำยกำรทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงผูซ้ื้อขำย
หลกั (Principal-to-Principal market)) 

49.2 หำกกจิกำรสรปุว่ำมกีำรลดลงอยำ่งมนียัส ำคญัในปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมส ำหรบัสนิทรพัย์
หรือหนี้สินเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติในตลำดส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนัน้ (หรือ
สนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีค่ล้ำยคลงึกนั) กจิกำรมคีวำมจ ำเป็นต้องมกีำรวเิครำะห์รำยกำรหรอืรำคำ
เสนอซื้อขำยเพิม่เตมิ กำรลดลงในปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมทีเ่ป็นของกจิกำรอำจจะไม่ได้
บ่งชี้ว่ำรำคำที่ท ำให้เกดิรำยกำรหรอืรำคำเสนอซื้อขำยไม่ได้แสดงถึงมูลค่ำยุติธรรมหรอืไม่ได้
แสดงว่ำรำยกำรในตลำดนัน้ไมไ่ดเ้กดิขึน้ในสภำพปกต ิอยำ่งไรกต็ำม หำกกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำ
รำคำที่ท ำใหเ้กดิรำยกำรหรอืรำคำเสนอซื้อขำยไม่ได้แสดงถึงมูลค่ำยุตธิรรม (เช่น อำจมบีำง
รำยกำรทีไ่ม่ได้เกดิขึน้ในสภำพปกติ) กำรปรบัปรุงรำคำทีท่ ำใหเ้กดิรำยกำรหรอืรำคำเสนอซื้อ
ขำยเป็นสิง่จ ำเป็นหำกกจิกำรใชร้ำคำเหล่ำนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมและกำรปรบัปรงุ
นัน้อำจจะมนีัยส ำคญัต่อกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมทัง้หมด นอกจำกนี้กำรปรบัปรุงอำจจะจ ำเป็นใน
สถำนกำรณ์อืน่ดว้ยเชน่กนั (เชน่ เมือ่รำคำส ำหรบัสนิทรพัยท์ีค่ลำ้ยคลึงกนัตอ้งมกีำรปรบัปรุงทีม่ ี
นยัส ำคญัเพือ่ทีจ่ะท ำใหส้ำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัสนิทรพัยท์ีม่กีำรวดัหรอืเมือ่รำคำลำ้สมยั) 

49.3 แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ไมไ่ดอ้ธบิำยวธิใีนกำรปรบัปรงุทีม่นียัส ำคญัต่อรำยกำรหรอืรำคำเสนอ
ซือ้ขำยให ้ดูย่อหน้ำที ่61 ถงึ 66 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 เรื่อง กำรวดั
มลูค่ำยุตธิรรม และ 27 ถงึ 31 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ เมื่อมกีำรใชเ้ทคนิคกำรประเมนิ
มลูคำ่ในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม กจิกำรตอ้งมกีำรปรบัปรุงควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมไม่ว่ำจะใชเ้ทคนิค
กำรประเมนิมลูคำ่วธิใีด รวมถงึผลตอบแทนเพื่อชดเชยควำมเสีย่งทีส่ะทอ้นถงึมลูค่ำทีผู่ร้่วมตลำด
ต้องกำรเพื่อชดเชยกับควำมไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหนี้สิน  
(ดูย่อหน้ำที ่ข17 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 เรื่อง กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม) 
มิฉะนัน้ กำรวัดมูลค่ำจะไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของมูลค่ำยุติธรรม ในบำงกรณี กำร
ก ำหนดกำรปรบัปรุงควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมอำจจะท ำได้ยำก อย่ำงไรกต็ำมระดบัของควำมยำก
เพยีงอยำ่งเดยีวไมใ่ชเ่กณฑท์ีเ่หมำะสมทีจ่ะไมท่ ำกำรปรบัปรงุควำมเสีย่ง กำรปรบัปรงุควำมเสีย่ง
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ตอ้งสะทอ้นถงึรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูร้่วมตลำด ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำภำยใตส้ภำพ
ปัจจุบนัของตลำด 

49.4 หำกมกีำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัในปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ  
กำรเปลีย่นแปลงในเทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่หรอืกำรใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำหลำยวธิอีำจจะ
เป็นกำรเหมำะสม (เช่น กำรใชว้ธิรีำคำตลำดและเทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั) เมื่อชัง่น ้ำหนักขอ้บ่งชี้
ของมูลค่ำยุตธิรรมซึ่งไดม้ำจำกเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำหลำยวธิดีงักล่ำว กจิกำรตอ้งพจิำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของช่วงห่ำงของรำคำที่ได้จำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อที่จะพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมที่เ ป็นตัวแทนที่ดีที่สุดภำยใต้สภำพปัจจุบันของตลำด              
กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมทีม่ชีว่งหำ่งของรำคำทีก่วำ้งอำจจะเป็นขอ้บ่งชีว้่ำจ ำเป็นตอ้งมกีำรวเิครำะห์
เพิม่เตมิ 

49.5 แมว้่ำจะมกีำรลดลงอยำ่งมนียัส ำคญัในจ ำนวนหรอืระดบัของกจิกรรมส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
วตัถุประสงคข์องกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมยงัคงเหมอืนเดมิ มลูคำ่ยตุธิรรมคอืรำคำทีจ่ะไดร้บัจำกกำร
ขำยสนิทรพัย ์หรอืจ่ำยเพื่อโอนหนี้สนิในรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกต ิ(คอืไม่ใช่กำรบงัคบัขำย
หรอืกำรขำยในภำวะที่กจิกำรมปัีญหำทำงกำรเงนิ) ระหว่ำงผูร้่วมตลำด ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำภำยใต้
สภำพปัจจุบนัของตลำด 

49.6 กำรประมำณรำคำทีผู่ร้่วมตลำดเตม็ใจในกำรท ำรำยกำร ณ วนัทีว่ดัมูลค่ำภำยใต้สภำพปัจจุบนั
ของตลำดหำกมกีำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัในปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมของสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์ ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ควำมตัง้ใจของ
กจิกำรทีจ่ะถอืสนิทรพัยห์รอืช ำระหนี้สนิหรอืปฏบิตัติำมภำระหนี้สนินัน้ไม่เกีย่วขอ้งเมื่อมกีำรวดั
มลูค่ำยุตธิรรมเนื่องจำกมลูค่ำยุตธิรรมเป็นกำรวดัมลูค่ำตำมเกณฑข์องตลำด  ไม่ใช่กำรวดัมลูค่ำ
ของกจิกำรโดยเฉพำะ 

 
กำรระบุรำยกำรทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในสภำพปกต ิ
49.7 กำรก ำหนดว่ำรำยกำรนัน้เกดิขึน้ในสภำพปกต ิ(หรอืไม่ไดเ้กดิขึน้ในสภำพปกต)ิ นัน้ท ำได้ยำก

ยิง่ขึน้เมื่อมกีำรลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัในปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักจิกรรมปกตใินตลำดส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ (หรอืสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิที่
คล้ำยกนั) ในสถำนกำรณ์นัน้เป็นกำรไม่สมควรที่จะสรุปว่ำรำยกำรทัง้หมดในตลำดนัน้ไม่ได้
เกิดขึ้นในสภำพปกติ (คือ ถูกบงัคบัขำยหรือกำรขำยในภำวะที่กิจกำรมีปัญหำทำงกำรเงนิ) 
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจบ่งชีถ้งึรำยกำรทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในสภำพปกต ิมดีงัต่อไปนี้ 
49.7.1 มีฐำนะเปิดต่อตลำดที่ไม่เพียงพอส ำหรบัระยะเวลำก่อนวันที่วัดมูลค่ำเพื่อที่จะให้มี

กจิกรรมกำรตลำดตำมปกตแิละทีเ่ป็นประเพณีปฏบิตั ิ(Customary) ส ำหรบัรำยกำร
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิภำยใตส้ภำพปัจจุบนัของตลำด 

49.7.2 มรีะยะเวลำที่เป็นปกติและที่เป็นประเพณีปฏิบัติเพียงพอให้แก่ตลำด แต่ผู้ขำยขำย
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิใหก้บัผูร้ว่มตลำดเพยีงรำยใดรำยหนึ่ง 

49.7.3 ผูข้ำยอยูใ่นหรอืใกลภ้ำวะลม้ละลำยหรอื ถกูสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์(เชน่ ผูข้ำยอยู่ในสภำวะทีม่ี
ปัญหำทำงกำรเงนิ) 
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49.7.4 ผูข้ำยถูกสัง่ใหข้ำยเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบยีบหรอืขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย (นัน่คอื
ผูข้ำยถกูบงัคบัขำย) 

49.7.5 รำคำที่ท ำให้เกิดรำยกำรแตกต่ำงเมื่อเปรียบเทียบกบัรำยกำรอื่นที่เกิดขึ้นไม่นำนนี้
ส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีเ่หมอืนหรอืคลำ้ยคลงึกนั 

กจิกำรตอ้งประเมนิสถำนกำรณ์ตำมน ้ำหนกัของหลกัฐำนทีม่อียู ่เพือ่ก ำหนดว่ำรำยกำรนัน้เกดิขึน้
ในสภำพปกตหิรอืไม่ 

49.8 กิจกำรต้องพิจำรณำรำยกำรดังต่อไปนี้  เมื่อท ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมหรือกำรประมำณ
ผลตอบแทนเพือ่ชดเชยควำมเสีย่งดำ้นตลำด 
49.8.1 หำกหลกัฐำนบ่งชี้ว่ำรำยกำรนัน้ไม่ได้เกดิขึน้ในสภำพปกต ิกจิกำรต้องใหน้ ้ำหนักน้อย 

(เปรยีบเทยีบกบัขอ้บ่งชีม้ลูคำ่ยตุธิรรมอืน่) กบัรำคำทีท่ ำใหเ้กดิรำยกำรนัน้ 
49.8.2 หำกหลกัฐำนบ่งชี้ว่ำรำยกำรนัน้เกดิขึน้ในสภำพปกติ กจิกำรต้องน ำรำคำที่ท ำให้เกดิ

รำยกำรนัน้มำพจิำรณำ กำรใหน้ ้ำหนักรำคำทีท่ ำใหเ้กิดรำยกำรนัน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้บ่งชีข้องมลูคำ่ยตุธิรรมอืน่จะขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 
49.8.2.1 ปรมิำณของรำยกำร 
49.8.2.2 กำรเปรยีบเทยีบกนัไดข้องรำยกำรกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่กีำรวดัมลูคำ่ 
49.8.2.3 วนัทีข่องรำยกำรใกลเ้คยีงกบัวนัทีว่ดัมลูคำ่ 

49.8.3 หำกกิจกำรไม่มขีอ้มูลที่เพยีงพอที่จะสรุปว่ำรำยกำรนัน้เกิดขึ้นในสภำพปกติหรอืไม่
กจิกำรต้องน ำรำคำที่ท ำให้เกดิรำยกำรมำพจิำรณำ อย่ำงไรก็ตำม รำคำที่ท ำให้เกิด
รำยกำรนัน้อำจไมเ่ป็นตวัแทนมลูคำ่ยตุธิรรม (คอื รำคำทีท่ ำใหเ้กดิรำยกำรนัน้ไม่จ ำเป็น
เสมอไปทีจ่ะเป็นเกณฑเ์พยีงอยำ่งเดยีวหรอืเกณฑพ์ืน้ฐำนในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม หรอื
ในกำรประมำณอตัรำผลตอบแทนเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงด้ำนตลำด) เมื่อกจิกำรไม่มี
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอทีจ่ะสรุปว่ำรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเกดิขึน้ในสภำพปกตหิรอืไม่ กจิกำร
ต้องให้น ้ำหนักน้อยกบัรำยกำรนัน้เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยกำรอื่นที่ทรำบดีว่ำเป็น
รำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกต ิ

กจิกำรไมจ่ ำเป็นตอ้งใชค้วำมพยำยำมในทกุวถิทีำงในกำรก ำหนดว่ำรำยกำรเกดิขึน้ในสภำพปกติ
หรอืไม ่แต่ตอ้งไมล่ะเลยขอ้มลูทีม่อียูอ่ยำ่งสมเหตุสมผล ทัง้นี้หำกกจิกำรเป็นผูท้ ำรำยกำรนัน้จะมี
ขอ้สนันิษฐำนว่ำกจิกำรมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอในกำรสรปุว่ำรำยกำรเกดิขึน้ในสภำพปกตหิรอืไม่ 

 
กำรใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยมำจำกบุคคลทีส่ำม 
49.9 แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ไมไ่ดห้ำ้มกำรใชร้ำคำเสนอซื้อขำยจำกบุคคลทีส่ำม เช่น กำรบรกิำร

ประเมนิรำคำ หรอื นำยหน้ำ หำกกจิกำรก ำหนดแลว้ว่ำรำคำเสนอซื้อขำยทีม่ำจำกบุคคลทีส่ำม
นัน้มกีำรก ำหนดโดยสอดคลอ้งตำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

49.10 หำกมกีำรลดลงอยำ่งมนียัส ำคญัของปรมิำณหรอืระดบัของกจิกรรมส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
กิจกำรต้องประเมินว่ำรำคำเสนอซื้อขำยมำจำกบุคคลที่สำมนัน้มีกำรก ำหนดโดยใช้ข้อมูล
ปัจจุบนัทีส่ะทอ้นถงึรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกต ิหรอืเทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ทีส่ะทอ้นถงึขอ้
สมมตขิองผูร้ว่มตลำด (รวมถงึขอ้สมมตเิกีย่วกบัควำมเสีย่ง) ในกำรใหน้ ้ำหนกัรำคำเสนอซือ้ขำย
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ซึง่ใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม กจิกำรใหน้ ้ำหนักน้อยส ำหรบัรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งไม่
สะทอ้นถงึผลของรำยกำรนัน้ (เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้บ่งชีอ้ ืน่ของมลูค่ำยุตธิรรมซึง่สะทอ้นถงึผล
ของรำยกำรนัน้) 

49.11 นอกจำกนัน้ ลักษณะของรำคำเสนอซื้อขำย (เช่น ไม่ว่ำรำคำนัน้จะเป็นเพียงข้อบ่งชี้หรือ
ขอ้เสนอทีม่ผีลผกูพนั) ตอ้งถูกน ำมำพจิำรณำเมื่อใหน้ ้ำหนักกบัหลกัฐำนทีม่อียู่โดยใหน้ ้ำหนักที่
มำกกว่ำส ำหรบัขอ้เสนอทีม่ผีลผกูพนัทีม่ำจำกบุคคลทีส่ำม 

50. กจิกำรต้องพฒันำข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้โดยใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในสถำนกำรณ์นัน้ซึ่งอ ำจ
รวมถงึขอ้มลูของกจิกำรเอง ในกำรพฒันำขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได้ กจิกำรอำจเริม่ตน้ดว้ยขอ้มลูของ
กจิกำรเอง แต่ต้องปรบัปรุงขอ้มูลเหล่ำนัน้หำกขอ้มูลทีม่อียู่อย่ำงสมเหตุสมผลนัน้แสดงใหเ้หน็ว่ำผูร้่วม
ตลำดคนอื่นจะใชข้อ้มูลทีแ่ตกต่ำงกนัหรอืมบีำงสิง่บำงอย่ำงเฉพำะของกจิกำรทีผู่ร้่วมตลำดคนอื่นไม่ม ี
(เชน่ กำรผนึกกนัเพือ่เพิม่ศกัยภำพ (synergy) ของกจิกำรโดยเฉพำะ) กจิกำรไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรที่
จะใชค้วำมพยำยำมทุกวถิทีำงเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้สมมตขิองผูร้่วมตลำด อย่ำงไรกต็ำม กจิกำร
ต้องพิจำรณำข้อมูลทัง้หมดเกี่ยวกบัขอ้สมมติของผู้ร่วมตลำดซึ่งมีอยู่อย่ำงสมเหตุสมผล ข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสงัเกตไดซ้ึง่มกีำรพฒันำในลกัษณะขำ้งตน้ถอืได้ว่ำเป็นขอ้สมมตขิองผูร้ว่มตลำด และเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม 

51. ตัวอย่ำงกำรใช้ข้อมูลระดับ 3 ส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งรวมทัง้รำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
51.1 สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิทีม่รีะยะยำว (Long-dated currency swap) ขอ้มลูระดบั 3 จะเป็น

อตัรำดอกเบีย้ในสกลุเงนิตำมทีร่ะบุซึง่ไมส่ำมำรถสงัเกตไดแ้ละไมส่ำมำรถรวบรวมไดจ้ำกขอ้มลูที่
สำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำด ณ ช่วงปกตทิีม่กีำรเสนอ หรอืมฉิะนัน้ส ำหรบัระยะเวลำส่วนใหญ่ของ
กำรแลกเปลีย่นสกุลเงนิ อตัรำดอกเบี้ยในกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงนิคอือตัรำทีค่ ำนวณมำจำกเสน้
อตัรำผลตอบแทนของประเทศนัน้ ๆ (Respective countries’ yield curves) 

51.2 สทิธเิลอืกอำยุ 3 ปี ส ำหรบัหุน้ทีม่กีำรแลกเปลี่ยนซื้อขำย (Three-year option on exchange-
traded shares) ขอ้มลูระดบั 3 จะมคีวำมผนัผวนในอดตี นัน่กค็อืควำมผนัผวนทีไ่ดม้ำจำกรำคำ
หุน้ในอดตี ควำมผนัผวนในอดตีมกัจะไม่แสดงถงึควำมคำดหวงัของผูร้่วมตลำดในปัจจุบนัต่อ
ควำมผนัผวนในอนำคต แมว้่ำจะเป็นขอ้มลูเพยีงอยำ่งเดยีวทีม่อียูใ่นกำรก ำหนดรำคำสทิธเิลอืก 

51.3 สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย (Interest rate swap) ขอ้มลูระดบั 3 จะเป็นกำรปรบัปรุงรำคำ
ตลำดเฉลี่ย (ทีไ่ม่ผูกพนั) ส ำหรบัสญัญำแลกเปลี่ยนซึ่งถูกพฒันำขึ้นโดยใช้ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ
สงัเกตไดโ้ดยตรงและไมไ่ดร้วบรวมจำกขอ้มลูตลำดทีส่งัเกตได้ 

52. หลกัฐำนทีด่ทีีสุ่ดส ำหรบัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ณ วนัทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก โดยทัว่ไปคอื
รำคำของกำรท ำรำยกำร (เช่น มูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไปหรอืสิง่ตอบแทนที่ได้รบั (ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 เรือ่ง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม))  

53. เพือ่ใหก้ำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมคีวำมสม ่ำเสมอและสำมำรถเปรยีบเทยีบ
ไดม้ำกขึน้ แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชฉีบบันี้ก ำหนดล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรมเป็น 3 ระดบั ตำมประเภท
ของขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำเพื่อวดัมลูค่ำยุตธิรรม ทัง้นี้ล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม
ใหค้วำมส ำคญัสงูสุดกบัรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์
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หรอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั (ขอ้มลูระดบั 1) และใหล้ ำดบัควำมส ำคญัต ่ำสุดแก่ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้
(ขอ้มลูระดบั 3) 

54. ในบำงกรณีขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอำจถูกจดัประเภทภำยใน
ล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมที่แตกต่ำงกนั ในกรณีเหล่ำนัน้ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมจะถูกจดัประเภทใน
ภำพรวมในระดบัเดยีวกนักบัล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรม ซึง่ขอ้มูลในระดบัต ่ำสุดมนีัยส ำคญัต่อกำรวดั
มูลค่ำทัง้หมด กำรประเมินควำมมีนัยส ำคญัของข้อมูลเฉพำะที่มีต่อกำรวัดมูลค่ำทัง้หมดนัน้ต้องใช้ 
ดุลยพนิิจ โดยพจิำรณำปัจจยัเฉพำะเจำะจงทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิกำรปรบัปรุงเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
กำรวดัมลูคำ่บนพืน้ฐำนของมลูค่ำยุตธิรรม เช่น ตน้ทุนในกำรขำยเมื่อวดัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำร
ขำย ตอ้งไม่น ำมำพจิำรณำในกำรก ำหนดล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมภำยในกำรจดัประเภทของกำรวดั
มลูคำ่ยตุธิรรมว่ำอยูใ่นประเภทใด 

55. กำรมอียูข่องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรทีข่อ้มลูขึน้อยูก่บักำรใชดุ้ลยพนิิจของแต่ละบุคคล อำจมผีลกระทบ
ต่อกำรเลอืกใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมให้
ควำมส ำคญักบัขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำเป็นอนัดบัแรก ไม่ใช่เทคนิคกำรประเมนิมูล
ค่ำที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ตวัอย่ำงเช่น กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่พฒันำขึ้นโดยใช้เทคนิคมูลค่ำ
ปัจจุบนัซึ่งอำจมกีำรจดัประเภทอยู่ในระดบั 2 หรอืระดบั 3 ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีน่ ำมำใชซ้ึ่งมนีัยส ำคญัต่อ
กำรวดัมลูคำ่ทัง้หมด และกำรจดัประเภทของขอ้มลูว่ำอยูล่ ำดบัชัน้ใดของมลูคำ่ยตุธิรรม 

56. ถำ้ขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดต้อ้งมกีำรปรบัปรุงโดยใชข้อ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได้  และกำรปรบัปรุงนัน้
ส่งผลใหก้ำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมสงูขึน้หรอืต ่ำลงกว่ำอย่ำงมนีัยส ำคญั ผลของกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวตอ้งจดั
อยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรม ตวัอย่ำงเช่น หำกผูร้่วมตลำดจะพจิำรณำถงึผลกระทบ
ของขอ้จ ำกดัจำกกำรขำยสนิทรพัย์เมื่อมกีำรประมำณรำคำส ำหรบัสนิทรพัย์ กจิกำรจะปรบัปรุงรำคำ
เสนอซื้อขำยเพื่อใหส้ะทอ้นถงึผลกระทบของขอ้จ ำกดักำรขำย หำกรำคำเสนอซื้อขำยเป็นขอ้มลูระดบั 2 
และกำรปรบัปรุงเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ซึ่งมนีัยส ำคญัต่อกำรวดัมูลค่ำทัง้หมด กำรวดัมูลค่ำ
ดงักล่ำวจะจดัอยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 

 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
นิยำม 
57. อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน หมำยถงึ อสงัหำรมิทรพัย์ (ทีด่นิ หรอือำคำร หรอืส่วนของอำคำร (ส่วน

ควบอำคำร) หรอืทัง้ทีด่นิและอำคำร) ทีถ่อืครอง (โดยเจ้ำของหรอืโดยผูเ้ช่ำเป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้) 
เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่ำง ทัง้นี้ 
ไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่ 
57.1 ใชใ้นกำรผลติหรอืจดัหำสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร หรอืใชใ้นกำรบรหิำรงำนของกจิกำร หรอื 
57.2 ขำยตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกจิตำมปกต ิ

57ก. อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนตำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ ใหร้วมถงึทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึ
กบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุทีก่จิกำรสำมำรถลงทุนได ้ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อำทเิชน่ กรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง หรอืสทิธกิำรเช่ำในทีด่นิ อำคำรสิง่
ปลกูสรำ้ง เครือ่งจกัร อปุกรณ์ ตลอดจนทรพัยส์นิอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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กำรรบัรูร้ำยกำร 
58. กจิกำรตอ้งรบัรูอ้สงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุเป็นสนิทรพัย ์เมือ่เป็นไปตำมเงือ่นไขทกุขอ้ต่อไปนี้ 

58.1 มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะได้ร ับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ และ 

58.2 สำมำรถวดัรำคำทนุของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 
59. ภำยใต้หลกักำรรบัรูร้ำยกำรในย่อหน้ำที ่58 ของแนวปฎิบตัิทำงบญัชฉีบบันี้ กจิกำรต้องไม่รบัรูต้้นทุน

คำ่บรกิำรทีเ่กดิขึน้ประจ ำวนัเป็นมลูคำ่ตำมบญัชขีองอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน แต่รบัรูต้น้ทุนเหล่ำนี้
ในก ำไรหรอืขำดทนุในงวดทีเ่กดิขึน้ ตน้ทนุคำ่บรกิำรทีเ่กดิขึน้ประจ ำวนัหลกัๆ คอืค่ำแรงงำน และตน้ทุน
ทีใ่ชห้มดไปและอำจรวมถงึตน้ทุนค่ำชิน้ส่วนชิน้เลก็ ๆ ดว้ยวตัถุประสงคข์องรำยจ่ำยเหล่ำนี้บ่อยครัง้มกั
เป็นเรือ่งของกำรซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำอสงัหำรมิทรพัย์ 

60. ชิน้สว่นของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุอำจไดม้ำโดยกำรเปลีย่นแทน เชน่ กำรเปลีย่นผนังภำยในเพื่อ
ทดแทนผนังเดิม ภำยใต้หลักกำรรบัรู้รำยกำร กิจกำรต้องรบัรู้ต้นทุนของกำรเปลี่ยนแทนส่วนของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุรวมอยูใ่นมลูคำ่ตำมบญัชขีองอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนนัน้ ณ เวลำที่
ต้นทุนนัน้เกดิขึน้หำกเขำ้เงื่อนไขกำรรบัรูร้ำยกำร และกจิกำรต้องตดัรำยกำรชิ้นส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทน
ดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นนัน้ตำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดัรำยกำรทีก่ ำหนดไวใ้นย่อหน้ำที ่
74 ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

 
กำรวดัมลูคำ่เมือ่เริม่แรก 
61. กจิกำรตอ้งวดัมูลค่ำเมื่อเริม่แรกของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนซึง่รวมถงึตน้ทุนในกำร

ท ำรำยกำร 
62. ตน้ทนุของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุทีไ่ดม้ำโดยกำรซือ้ ประกอบดว้ย รำคำซื้อ และรำยจ่ำยโดยตรง

ใด ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรจดัหำสนิทรพัย์ ตวัอย่ำงของรำยจ่ำยโดยตรงทีเ่กีย่วกบักำรจดัหำสนิทรพัย ์ไดแ้ก่
ค่ำธรรมเนียมวิชำชพีส ำหรบับรกิำรทำงกฎหมำย ค่ำภำษีในกำรโอนสินทรพัย์และต้นทุนในกำรท ำ
รำยกำรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

63. หำกกิจกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนโดยกำรผ่อนช ำระ กิจกำรต้องบันทึกรำคำทุนของ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมลูค่ำทีเ่ทยีบเท่ำรำคำเงนิสด ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเทยีบเท่ำเงนิสด
และจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระทัง้หมดใหร้บัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำยตลอดอำยขุองกำรไดส้นิเชือ่ 

64. กจิกำรอำจไดอ้สงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนหนึ่งรำยกำรหรอืมำกกว่ำหนึ่งรำยกำร จำกกำรแลกเปลีย่น
กบัสนิทรพัยท์ีไ่มเ่ป็นตวัเงนิรำยกำรหนึ่งหรอืหลำยรำยกำร หรอืสนิทรพัยซ์ึง่ประกอบดว้ยสนิทรพัยท์ีเ่ป็น
ตวัเงนิและสนิทรพัยท์ีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ค ำอธบิำยต่อไปนี้อำ้งองิถงึกำรแลกเปลีย่นระหว่ำงสนิทรพัยท์ีไ่ม่เป็น
ตวัเงนิกบัสนิทรพัยอ์ืน่ และยงัใชไ้ดก้บักำรแลกเปลีย่นทัง้หมดทีไ่ดก้ล่ำวถงึในประโยคขำ้งตน้ดว้ย ตน้ทุน
ของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เว้นแต่เป็นไปตำมขอ้ใดขอ้หนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 
64.1 กำรแลกเปลีย่นนัน้ไมม่เีนื้อหำเชงิพำณิชย ์หรอื 
64.2 กจิกำรไมส่ำมำรถวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดร้บั และสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ปในกำรแลกเปลีย่น

ไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 
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กจิกำรตอ้งวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำดว้ยวธิดีงักล่ำว ถงึแมว้่ำจะไม่สำมำรถตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ีใ่ช้
แลกเปลี่ยนได้ทนัท ีหำกสนิทรพัย์ที่ได้มำนัน้ไม่สำมำรถวดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรมได้ ให้วดัรำคำทุนของ
สนิทรพัยด์ว้ยมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ปในกำรแลกเปลีย่น 

65. ในกำรก ำหนดว่ำรำยกำรแลกเปลี่ยนมเีนื้อหำเชงิพำณิชย์หรอืไม่ ใหก้จิกำรพจิำรณำจำกขอบเขตของ
กระแสเงนิสดในอนำคตที่คำดว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมำจำกรำยกำรดังกล่ำว  รำยกำร
แลกเปลีย่นจะมเีนื้อหำเชงิพำณิชยห์ำกเขำ้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
65.1 ลกัษณะ (ควำมเสี่ยง จังหวะเวลำ และจ ำนวนเงนิ) ของกระแสเงนิสดที่ได้รบัจำกสินทรพัย์

แตกตำ่งจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดของสนิทรพัยท์ีน่ ำไปแลกเปลีย่น หรอื 
65.2 รำยกำรแลกเปลีย่นท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่เฉพำะกจิกำรในส่วนของกำรด ำเนินงำนที่

ถกูกระทบจำกกำรแลกเปลีย่น และ 
65.3 ควำมแตกต่ำงในยอ่หน้ำที ่65.1 หรอื 65.2 ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ มนีัยส ำคญัเมื่อเทยีบ

กบัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีแ่ลกเปลีย่น 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรพจิำรณำว่ำกำรแลกเปลีย่นใดเป็นกำรแลกเปลีย่นทีม่เีนื้อหำเชงิพำณิชย ์กจิกำร
ต้องพิจำรณำมูลค่ำเฉพำะกิจกำรในส่วนของกำรด ำเนินงำนที่ถูกกระทบจำกกำรแลกเปลี่ยนจำก  
กระแสเงนิสดหลังหกัภำษี ผลของกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวอำจเห็นได้ชดัเจนโดยกจิกำรไม่จ ำเป็นต้อง
ค ำนวณอยำ่งละเอยีด 

 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงั 
66. กจิกำรตอ้งวดัมลูคำ่เงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยด์ว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม 
67. กจิกำรตอ้งรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทนุทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อ

กำรลงทนุในก ำไรหรอืขำดทนุในงวดทีเ่กดิขึน้ 
68. ในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่

13 เรื่อง กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม กจิกำรตอ้งแน่ใจว่ำมลูค่ำยุตธิรรมนัน้สะทอ้นถงึรำยไดค้่ำเช่ำจำกสญัญำ
เชำ่ในปัจจุบนั และขอ้สมมตอิืน่ซึง่ผูร้ว่มตลำดน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดรำคำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน
ภำยใตส้ถำนกำรณ์ตลำดปัจจุบนั 

69. ในกำรก ำหนดมลูคำ่ตำมบญัชขีองอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนภำยใตว้ธิีมลูค่ำยุตธิรรม กจิกำรตอ้งไม่
รบัรูส้นิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ทีถ่กูรบัรูไ้วใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแลว้ซ ้ำอกี เชน่ 
69.1 อปุกรณ์ เชน่ ลฟิตห์รอืเครื่องปรบัอำกำศมกัเป็นส่วนควบของอำคำร และโดยทัว่ไปจะรวมอยู่ใน

มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนมำกกว่ำจะแยกรบัรู้ต่ำงหำกเป็นรำยกำรทีด่นิ 
อำคำรและอปุกรณ์ 

69.2 หำกใหเ้ช่ำส ำนักงำนทีต่กแต่งพรอ้มเฟอรน์ิเจอรแ์ลว้ โดยทัว่ไปมูลค่ำยุตธิรรมของส ำนักงำนจะ
รวมมูลค่ำยุตธิรรมของเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วเนื่องจำกรำยได้ค่ำเช่ำได้รวมถงึกำรใชเ้ฟอร์นิเจอร์
ดงักล่ำวดว้ย เมื่อเฟอรน์ิเจอรไ์ดร้วมอยู่ในมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนแล้ว 
กจิกำรตอ้งไมร่บัรูร้ำยกำรเฟอรน์ิเจอรเ์ป็นสนิทรพัยท์ีแ่ยกต่ำงหำก 
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69.3 มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนตอ้งไม่รวมรำยไดค้่ำเช่ำรบัล่วงหน้ำหรอืรำยได้
ค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนคำ้งรบั เนื่องจำกกจิกำรรบัรูร้ำยกำรดงักล่ำวเป็นสนิทรพัยห์รอื
หนี้สนิแยกต่ำงหำก 

69.4 มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีถ่อืครองโดยผูเ้ช่ำเป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้
สะทอ้นถงึกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัหรอืจะตอ้งจ่ำย (รวมถงึกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรซึ่ง
กจิกำรตอ้งจ่ำยในอนำคต) ดงันัน้หำกกำรวดัมลูคำ่อสงัหำรมิทรพัยท์ีไ่ดเ้ป็นมลูคำ่สทุธจิำกจ ำนวน
เงนิทัง้หมดทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย จงึจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งบวกกลบัหนี้สนิจำกสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัรูเ้พื่อให้
ไดม้ลูคำ่ตำมบญัชขีองอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุภำยใตว้ธิมีลูคำ่ยตุธิรรม 

 
กรณีไมส่ำมำรถวดัมลูคำ่ยตุธิรรมไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 
70. หำกกจิกำรก ำหนดว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งนัน้  

ไม่สำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ แต่กจิกำรคำดว่ำจะสำมำรถประมำณมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำง
น่ำเชือ่ถอืเมือ่กำรกอ่สรำ้งนัน้เสรจ็สิน้ กจิกำรตอ้งวดัมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีอ่ยู่ในระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงนัน้ด้วยวิธีรำคำทุนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
จนกระทัง่สำมำรถวดัมลูคำ่ยตุธิรรมไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื หรอืเมือ่กำรกอ่สรำ้งเสรจ็สิน้ (แล้วแต่เหตุกำรณ์ใด
จะเกดิกอ่น) 

 
กำรโอน 
71. เมื่อกจิกำรเสรจ็สิ้นกำรก่อสรำ้งหรอืกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีส่รำ้งขึน้เองทีจ่ะบนัทกึ

ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม กจิกำรตอ้งรบัรูผ้ลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย ์ณ วนัเสรจ็สิน้ กบั
มลูคำ่ตำมบญัชกีอ่นหน้ำนัน้ในก ำไรหรอืขำดทนุส ำหรบังวด 

 
กำรจ ำหน่ำย 
72. กจิกำรต้องตัดรำยกำรอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (ออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิ) เมื่อกิจกำร

จ ำหน่ำยหรอืเลกิใชอ้สงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนนัน้อย่ำงถำวร และคำดว่ำจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำยอกี 

73. กำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอำจเกดิจำกกำรขำยหรอืกำรท ำสญัญำเช่ำเงนิทุน ในกำร
ก ำหนดวนัทีถ่อืเป็นวนัจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจำกกำรขำยคอืวนัทีผู่ร้บัมอี ำนำจควบคุม
ในอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกำรพจิำรณำภำระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้นตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ นอกจำกนี้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ใชไ้ดก้บักำรจ ำหน่ำยโดยกำรท ำสญัญำเช่ำเงนิทุน 
และกำรขำยและเชำ่กลบัคนื 

74. หำกกจิกำรรบัรูต้น้ทนุของกำรเปลีย่นแทนส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในมลูค่ำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัย ์กจิกำรตอ้งตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นทีถ่กูเปลีย่นแทนออก อยำ่งไรกต็ำม โดยปกตแิลว้มลูค่ำ
ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอำจสะทอ้นถงึกำรลดมลูค่ำของส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนนัน้แลว้ 
ในกรณีอืน่ ๆ อำจเป็นไปไดย้ำกทีจ่ะประเมนิว่ำมลูค่ำยุตธิรรมทีค่วรลดลงเนื่องจำกส่วนทีถู่กเปลีย่นแทน
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เป็นเท่ำใด กรณีทีย่ำกในกำรปฏบิตั ิทำงเลอืกหนึ่งส ำหรบักำรลดลงของมูลค่ำยุตธิรรมอนัเนื่องมำจำก
ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือ ให้รวมต้นทุนของกำรเปลี่ยนแทนไว้ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย ์
จำกนัน้จงึท ำกำรประเมนิมลูคำ่ยตุธิรรมใหมต่ำมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบักรณีกำรต่อเตมิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำร
เปลีย่นแทน 

75. ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเลกิใชห้รอืจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนต้องพจิำรณำจำก
ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัสุทธจิำกกำรจ ำหน่ำยกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้และตอ้งรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีเ่ลกิใชห้รอืจ ำหน่ำยสนิทรพัย์นัน้ (เว้นแต่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ ไดก้ ำหนดเกีย่วกบักำรขำยและเชำ่กลบัคนืไวเ้ป็นอยำ่งอืน่) 

76. จ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้วมอยู่ในผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรตดัรำยกำรอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุนจะก ำหนดขึน้ตำมขอ้ก ำหนดในกำรก ำหนดรำคำของรำยกำรในย่อหน้ำที ่47 ถงึ 72 ของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ กำรเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ภำยหลงัในจ ำนวนเงนิทีป่ระมำณกำรของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รวมอยู่ในผลก ำไรหรอืขำดทุนต้อง
ก ำหนดขึ้นตำมขอ้ก ำหนดของกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำของรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ ฉบบัที ่15 

77. กจิกำรต้องปฏิบตัิมำตรฐำนกำรบัญชฉีบบัที่ 37 เรื่อง ประมำณกำรหนี้สนิ หนี้สนิที่อำจเกดิขึ้น และ
สนิทรพัยท์ีอ่ำจเกดิขึน้ และมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัอืน่ ๆ ทีเ่หมำะสมส ำหรบัหนี้สนิทีก่จิกำรยงัคงมพีนัธะ
ผกูพนัอยูห่ลงัจำกทีไ่ดจ้ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุไปแลว้ 

78. ค่ำชดเชยทีไ่ด้รบัจำกบุคคลทีส่ำมส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีด่้อยค่ำ สูญเสยี หรอืยกเลิก 
ตอ้งรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุเมือ่กจิกำรมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัคำ่ชดเชยนัน้ 

 
สญัญาเช่า 
ผูเ้ชำ่ 
การวดัมลูคา่เริม่แรก 
79. ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล ผูเ้ชำ่ตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
80. ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล ผูเ้ชำ่ตอ้งวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชโ้ดยใชร้ำคำทนุ 
81. รำคำทนุของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้อ้งประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 

81.1 จ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเริม่แรก ตำมทีไ่ด้อธบิำยในย่อหน้ำที ่82 
ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

81.2  กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ใด ๆ ทีจ่่ำยช ำระ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีลหรอืกอ่นวนัทีส่ญัญำเริม่
มผีลหกัสิง่จงูใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัใด ๆ 

81.3  ตน้ทนุทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ของผูเ้ชำ่ และ 
81.4 ประมำณกำรตน้ทนุทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้ชำ่ในกำรรือ้และกำรขนยำ้ยสนิทรพัยอ์ำ้งองิกำรบูรณะสถำน

ที่ตัง้ของสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์อ้ำงอิงให้อยู่ในสภำพตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญำเช่ำ เว้นแต่ต้นทุนเหล่ำนัน้เกดิขึ้นเพื่อกำรผลิตสนิค้ำคงเหลือ     
ผู้เช่ำจะรบัภำระต้นทุนดงักล่ำว ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มีผลหรอืเมื่อใช้สินทรพัย์อ้ำงอิงนัน้ใน
ระหว่ำงชว่งระยะเวลำหนึ่ง 



 

25 
 

82. ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสญัญำเช่ำทีย่งัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ณ วนันัน้ กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำต้องคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ย
ตำมนัยของสญัญำเช่ำ หำกอตัรำนัน้สำมำรถก ำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หำกอตัรำนัน้ไม่สำมำรถก ำหนดได้ 
ทกุเมือ่ ผูเ้ชำ่ตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ 

 
การวดัมลูคา่ภายหลงั 
83. หลงัจำกวนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล ผูเ้ชำ่ตอ้งวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชโ้ดยใชว้ธิมีลูคำ่ยตุธิรรม 
84. หลงัจำกวนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล ผูเ้ชำ่ตอ้งวดัมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ โดย  

84.1 กำรเพิม่มลูคำ่ตำมบญัชเีพือ่สะทอ้นดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
84.2 กำรลดมลูคำ่ตำมบญัชเีพือ่สะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีจ่่ำยช ำระแลว้ และ  
84.3 กำรวดัมลูคำ่ใหมต่ำมมลูคำ่ตำมบญัชเีพือ่สะทอ้นกำรประเมนิใหมห่รอืกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำ

ใด ๆ ตำมทีร่ะบุในย่อหน้ำที ่39 ถงึ 46 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง 
สญัญำเช่ำ หรือเพื่อสะท้อนกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่คงที่โดยเนื้อหำที่มีกำรปรับปรุง          
(ดยูอ่หน้ำที ่ข42 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่) 

 
ผูใ้หเ้ชำ่ 
การจดัประเภทสญัญาเชา่ 
85. ผูใ้หเ้ชำ่ตอ้งจดัประเภทสญัญำเชำ่แต่ละสญัญำเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนหรอืสญัญำเชำ่เงนิทนุ 
86. สญัญำเชำ่จดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่เงนิทนุ หำกสญัญำนัน้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมด

ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีผู่เ้ป็นเจำ้ของพงึไดร้บั และจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน หำกสญัญำเช่ำที่
ไมไ่ดโ้อนควำมเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีผู่เ้ป็นเจำ้ของพงึไดร้บั 

 
สญัญาเชา่เงนิทนุ 
87. ณ วนัที่สญัญำเช่ำเริม่มผีล ผู้ให้เช่ำต้องรบัรู้สนิทรพัย์ที่ถือภำยใต้สญัญำเช่ำเงนิทุนในงบแสดงฐำนะ

กำรเงนิและแสดงเป็นลกูหนี้ ดว้ยจ ำนวนทีเ่ทำ่กบัเงนิลงทนุสทุธติำมสญัญำเชำ่ 
 
สญัญาเชา่ด าเนินงาน 
88. ผูใ้หเ้ช่ำตอ้งรบัรูก้ำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงหรอื

เกณฑท์ีเ่ป็นระบบอืน่ใด ผูใ้หเ้ชำ่ตอ้งใชเ้กณฑท์ีเ่ป็นระบบอืน่ใด หำกเกณฑน์ัน้สะทอ้นไดด้กีว่ำถงึรปูแบบ
ทีผู่ใ้หเ้ชำ่ไดร้บัประโยชน์ทีล่ดลงจำกสนิทรพัยอ์ำ้งองิ 

 
รำยกำรขำยและเชำ่กลบัคนื 
89. หำกกจิกำร (ผูข้ำย-ผูเ้ช่ำ) โอนสนิทรพัย์ใหแ้ก่กจิกำรอื่น (ผูซ้ื้อ-ผูใ้หเ้ช่ำ) และเช่ำสนิทรพัย์นัน้กลบัคนื

จำกผูซ้ือ้ - ผูใ้หเ้ชำ่ ทัง้ผูข้ำย - ผูเ้ช่ำและผูซ้ื้อ – ผูใ้หเ้ช่ำตอ้งถอืปฏบิตัสิ ำหรบัสญัญำกำรโอนและสญัญำ
เชำ่ตำมยอ่หน้ำที ่90 ถงึ 94 ตำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

 



 

26 
 

กำรประเมนิวำ่กำรโอนสนิทรพัยเ์ป็นกำรขำยหรอืไม่ 
90. กจิกำรต้องปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รำยได้จำก

สญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ ในกำรพจิำรณำว่ำเมื่อใดที่ภำระที่ต้องปฏิบตัิเสร็จสิ้น เพื่อก ำหนดว่ำกำรโอน
สนิทรพัยถ์อืว่ำเป็นกำรขำยหรอืไม่ 

 
กำรโอนสนิทรพัยท์ีเ่ป็นกำรขำย 
91. หำกกำรโอนสนิทรพัย์โดยผู้ขำย - ผู้เช่ำ ถือเป็นกำรขำยสนิทรพัย์ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 
91.1 ผูข้ำย-ผูเ้ชำ่ตอ้งวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีเ่กดิจำกกำรเชำ่กลบัคนืตำมสดัสว่นของมลูคำ่ตำม

บญัชกี่อนหน้ำของสนิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธิในกำรใชส้นิทรพัย์ทีย่งัคงอยู่กบัผูข้ำย - ผูเ้ช่ำ 
ดงันัน้ ผูข้ำย – ผูเ้ชำ่ตอ้งรบัรูเ้ฉพำะจ ำนวนเงนิของผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกีย่วขอ้งกบัสทิธทิีโ่อน
ไปยงัผูซ้ือ้ - ผูใ้หเ้ชำ่ 

91.2 ผูซ้ือ้ - ผูใ้หเ้ชำ่ตอ้งปฏบิตักิบักำรซือ้สนิทรพัยต์ำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง และปฏบิตักิบัสญัญำเชำ่
ตำมขอ้กำหนดทำงกำรบญัชดีำ้นผูใ้หเ้ชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่ 16 เรือ่ง 
สญัญำเชำ่ 

92. หำกมลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนส ำหรบักำรขำยสนิทรพัยไ์ม่เท่ำกบัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย ์หรอื
หำกกำรจ่ำยช ำระส ำหรบัสญัญำเช่ำไม่ใช่อตัรำของตลำด กจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรต่อไปนี้เพื่อวดั
มลูคำ่จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยใหเ้ป็นมลูคำ่ยตุธิรรม 
92.1 เงือ่นไขทีต่ ่ำกว่ำตลำดใด ๆ ตอ้งถอืเป็นกำรจ่ำยล่วงหน้ำของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ และ 
92.2 เงือ่นไขทีส่งูกว่ำตลำดใด ๆ ตอ้งถอืเป็นกำรกูย้มืสว่นเพิม่ทีผู่ซ้ ือ้ - ผูใ้หเ้ชำ่ใหก้บัผูข้ำย - ผูเ้ชำ่ 

93. กจิกำรต้องวดัมูลค่ำกำรปรบัปรุงทีอ่ำจเกดิขึน้ใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดในย่อหน้ำที ่92 ของแนวปฎิบตัทิำง
บญัชฉีบบันี้ โดยใชเ้กณฑท์ีส่ำมำรถก ำหนดไดอ้ยำ่งพรอ้มมำกกว่ำระหว่ำง 
93.1 ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนส ำหรบักำรขำยและมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย ์

และ 
93.2 ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำของสญัญำเช่ำ และมลูค่ำปัจจุบนัของ

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ตำมอตัรำของตลำด 
 
กำรโอนสนิทรพัยท์ีม่ใิชก่ำรขำย 
94. หำกกำรโอนสินทรพัย์โดยผู้ขำย - ผู้เช่ำไม่ถือเป็นกำรขำยสินทรพัย์ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 
94.1 ผูข้ำย – ผู้เช่ำต้องรบัรู้สนิทรพัย์ที่โอนต่อไปและรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิเท่ำกบัจ ำนวนเงนิจำก 

กำรโอน โดยกจิกำรตอ้งปฏบิตัติ่อหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบั
ที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

94.2 ผูซ้ื้อ - ผูใ้หเ้ช่ำต้องไม่รบัรูส้นิทรพัย์ทีโ่อนและต้องรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิเท่ำกบัจ ำนวนเงนิ
จำกกำรโอน โดยกิจกำรต้องปฏิบัติต่อสินทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
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งบการเงินรวม 
95. กจิกำรอำจมกีำรลงทุนในอกีกจิกำรหนึ่งด้วยเหตุผลด้ำนกฎหมำย กฎระเบยีบ ภำษี หรอืเหตุผลในเชงิ

ธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึ และมอี ำนำจควบคมุในกจิกำรดงักล่ำว ในกรณีนี้ กจิกำรตอ้งจดัท ำงบกำรเงนิรวมตำม
ขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่10 เรือ่ง งบกำรเงนิรวม  

95ก. แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ ไมไ่ดก้ ำหนดใหก้จิกำรทีต่อ้งจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมตำมย่อหน้ำที ่
95 ตอ้งจดัท ำงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเพิม่เตมิ แต่หำกกจิกำรเลอืกทีจ่ะน ำเสนองบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
กจิกำรตอ้งถอืปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่27 เรือ่ง งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ผลก าไรและขาดทุน 
96. ผลก ำไรหรอืขำดทนุซึง่เกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิ

ทำงกำรเงนิจะตอ้งถกูรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ 
97. ในกรณีที่สินทรพัย์ทำงกำรเงนิท ำให้กิจกำรมีสิทธิได้รบัเงนิปันผลหรือเงนิส่วนแบ่งก ำไรจำกผู้ออก

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว กจิกำรตอ้งรบัรูแ้ละแสดงรำยไดเ้งนิปันผลหรอืเงนิสว่นแบ่งก ำไรจำกผูอ้อก
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิแยกออกมำจำกก ำไรขำดทุนซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

98. เงนิปันผลใหร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุกต็่อเมื่อ 
98.1 กจิกำรมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 
98.2 มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีก่จิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของเงนิปันผลนัน้ และ 
98.3 กจิกำรสำมำรถวดัมลูคำ่จ ำนวนเงนิปันผลไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 

99. กจิกำรตอ้งปฏบิตักิบัรำยไดเ้งนิปันผลดงัต่อไปนี้ 
99.1 กจิกำรตอ้งไมร่บัรูเ้งนิปันผลหรอืกระแสเขำ้อื่น ทีไ่ดร้บัจำกเงนิลงทุนเป็นรำยได ้แต่ตอ้งน ำไปหกั

จำกตน้ทุนของเงนิลงทุน หำกเงนิปันผลหรอืกระแสเขำ้นัน้เป็นกำรรบัคนืเงนิลงทุนทัง้หมดหรอื
บำงสว่น 

99.2 กจิกำรตอ้งไมร่บัรูหุ้น้ปันผลหรอืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรแตกหุน้เป็นรำยได ้หำกหุน้ดงักล่ำวเป็นหุน้
ประเภทเดยีวกบัหุน้เดมิ เวน้แต่ในกรณีทีก่จิกำรมสีทิธเิลอืกทีจ่ะรบัปันผลเป็นเงนิสดหรอืเป็นหุน้ 
กจิกำรสำมำรถรบัรูร้ำยไดเ้ป็นจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนเงนิสดทีก่จิกำรมสีทิธจิะไดร้บัจำกเงนิปันผล
นัน้ 

99.3 กจิกำรต้องรบัรู้กำรปันผลซึ่งจ่ำยเป็นสินทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดเป็นรำยได้เท่ำกบัจ ำนวนมูลค่ำ
ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดร้บั  

99.4 กจิกำรต้องรบัรูเ้งนิปันผลที่ได้รบัจำกหุน้บุรมิสทิธิช์นิดสะสมซึ่งเป็นเงนิปันผลของงวดก่อนแต่
ประกำศจ่ำยในงวดนี้เป็นรำยไดอ้ืน่ 

100. หำกกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยใชก้ำรบญัชวีนัช ำระ (ดูย่อหน้ำที ่5 และภำคผนวก ก ย่อหน้ำที ่
ก3 และ ก6 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้) กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีจ่ะไดร้บั
ในระหว่ำงวนัที่ท ำรำยกำรและวันที่มกีำรจ่ำยช ำระส ำหรบัสินทรพัย์ที่แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำร
เปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมจะตอ้งถกูรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ 
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การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกเงนิลงทนุ 
101. กจิกำรตอ้งรบัรูร้ำยไดจ้ำกเงนิลงทนุตำมเกณฑค์งคำ้ง (ดยูอ่หน้ำที ่102 ถงึ 108 ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชี

ฉบบันี้) และต้องรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของเงนิลงทุนตำมทีก่ ำหนดไว้ในแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชี
ฉบบันี้ 

102. หำกกิจกำรมีสิทธิที่จะได้ร ับรำยได้จำกเงินทุนเป็นรำยวัน กิจกำรต้องรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นทุกวัน 
ตวัอย่ำงเช่น รำยได้ดอกเบี้ย หรอืรำยได้ค่ำเช่ำ หำกกจิกำรได้รบัรำยได้จำกเงนิลงทุนเป็นเงนิปันผล 
กจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหน้ำที ่98 99 และ 103 ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 
หำกกจิกำรมเีงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ กจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหน้ำที ่104 ถงึ 108 
ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

103. กจิกำรตอ้งไมร่บัรูใ้บส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจำกเงนิลงทุนเป็นรำยได ้แต่ตอ้งบนัทกึใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่ำวเป็นเงนิลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธดิว้ยจ ำนวนทีปั่นส่วนมำจำกรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน
ตรำสำรทีเ่ป็นตน้ก ำเนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิณ วนัทีก่จิกำรมสีทิธติำมทีร่ะบุอยู่ในใบส ำคญัแสดงสทิธิ
นัน้ ในท ำนองเดยีวกนั กจิกำรต้องบนัทกึสทิธซิื้อหุน้ทีไ่ด้รบัจำกเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนในสทิธซิื้อหุน้
ตำมสดัสว่นทีปั่นมำจำกรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนเดมิ ณ วนัทีก่จิกำรไดร้บัสทิธติำมทีร่ะบุอยู่ในสทิธิ
ซือ้หุน้นัน้ กำรปันสว่นรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุเดมิใหก้บัเงนิลงทนุในใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืสทิธซิื้อ
หุน้อำจท ำไดโ้ดยใชว้ธิสีดัสว่นของมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุและใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(สทิธซิื้อหุน้) หรอื
โดยใชว้ธิปีระมำณจำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(สทิธซิื้อหุน้) ที่หำไดง้ำ่ยกว่ำ 
แลว้น ำมลูคำ่ยตุธิรรมทีป่ระมำณไดไ้ปหกัจำกรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุทีม่อียูเ่ดมิ 

104. กจิกำรตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ ส ำหรบัรำยไดท้ีไ่ดร้บัจำกเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ 
104.1 ค ำนวณดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัเป็นรำยวนั 
104.2 ต้องตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิหรอืส่วนลดของตรำสำรหนี้หรอืรำยกำรอื่นที่มลีกัษณะเดียวกนัเป็น

รำยไดด้อกเบี้ยทุกวนัโดยใชว้ธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่แตกต่ำงจำกวธิอีตัรำ
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยำ่งมนียัส ำคญั 

105. กจิกำรต้องพจิำรณำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรได้รบัช ำระดอกเบี้ยจำกผู้ออกตรำสำรหนี้ก่อนทีจ่ะรบั รู้
ดอกเบีย้เป็นรำยได ้

106. กจิกำรต้องบนัทกึดอกเบี้ยที่ได้รบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ผู้ออกผดินัดช ำระดอกเบี้ย ในขณะที่
กจิกำรไดร้บัเงนิลงทนุมำ ดงันี้ 
106.1 รบัรูด้อกเบีย้สว่นทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัทีล่งทนุจนถงึปัจจุบนัเป็นรำยไดด้อกเบีย้ 
106.2 น ำดอกเบีย้สว่นทีค่ำ้งช ำระขณะทีไ่ดเ้งนิลงทนุมำ ไปลดบญัชเีงนิลงทนุเมือ่ไดร้บัช ำระดอกเบีย้ 

107. กจิกำรตอ้งวเิครำะหบ์ญัชดีอกเบี้ยทีบ่นัทกึคำ้งรบัไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบญัชดีงักล่ำวสะทอ้น
ควำมเป็นจรงิ นอกจำกนี้ กจิกำรตอ้งปรบัปรุงจ ำนวนดอกเบี้ยคำ้งรบัหรอืดอกเบี้ยรบัอย่ำงเหมำะสมเมื่อ
กจิกำรซือ้หรอืขำยเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ระหว่ำงงวดกำรจ่ำยดอกเบีย้ 

108. ในกรณีทีเ่งนิลงทนุในตรำสำรหนี้ผดินัดช ำระหนี้ กจิกำรตอ้งบนัทกึตดับญัชดีอกเบี้ยคำ้งรบัโดยน ำไปลด
รำยได้ดอกเบี้ยทนัทีเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะไม่ได้ร ับดอกเบี้ยและเมื่อจ ำนวน
ดอกเบี้ยทีจ่ะไม่ได้รบัสำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผล หำกดอกเบี้ยคำ้งรบัที่ต้องตดับญัชเีป็น
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ดอกเบีย้ทีก่จิกำรซื้อมำพรอ้มกบัเงนิลงทุน กจิกำรตอ้งบนัทกึตดับญัชดีอกเบี้ยคำ้งรบัดงักล่ำวโดยน ำไป
เพิม่ตน้ทนุของเงนิลงทนุทีซ่ือ้มำ 

 
กำรรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำย 
109. กจิกำรตอ้งรบัรูค้่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ทุกวนัหรอืรบัรู ้ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิหรอืวนัทีก่จิกำรมสีทิธไิดร้บัหรอื

เกดิภำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยทรพัยำกรเพือ่แลกกบัสว่นไดเ้สยีของกจิกำร 
110. กจิกำรตอ้งบนัทกึคำ่ใชจ้่ำยเป็นประจ ำทกุวนัหรอืบนัทกึเทำ่ทีจ่ ำเป็นตำมลกัษณะของกจิกำร แมว้่ำกจิกำร

อำจตอ้งอำศยักำรประมำณกำรมำช่วย กจิกำรตอ้งประมำณค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้อย่ำงสมเหตุสมผลเพื่อให้
ค่ำใชจ้่ำยทีบ่นัทกึครบถ้วนและมจี ำนวนใกล้เคยีงกบัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิมำกทีสุ่ดโดยพจิำรณำจำก
ประสบกำรณ์และขอ้มลูในอดตี ควำมน่ำจะเป็นทีค่ำ่ใชจ้่ำยจะเกดิขึน้ และประเพณีปฏบิตัขิองธุรกจิ 

111. กจิกำรตอ้งปฏบิตักิบัรำยจ่ำยทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีก่จิกำรจะไดร้บักำรชดเชยจำกฝ่ำยบรหิำรเนื่องจำกกำร
ประมำณกำรที่ผิดพลำด กิจกำรต้องบันทึกเงินที่จะได้ร ับชดเชยเป็นสินทรพัย์พร้อมกับบันทึกลด
คำ่ใชจ้่ำย 

112. เมื่อกจิกำรมคี่ำใชจ้่ำยในกำรออกส่วนไดเ้สยี หรอืตน้ทุนต่ำง ๆ ในกำรออกหรอืกำรไดม้ำซึง่ตรำสำรทุน
ของกจิกำรเอง ค่ำใชจ้่ำยหรอืตน้ทุนดงักล่ำวอำจรวมถงึค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนและค่ำธรรมเนียม
อื่นของหน่วยงำนก ำกบัดูแลค่ำที่ปรกึษำด้ำนกฎหมำย ค่ำที่ปรกึษำด้ำนบัญชีและด้ำนวิชำชีพอื่น ๆ 
ตน้ทนุกำรพมิพแ์ละอำกรแสตมป์ ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรของรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนใหห้กัออกจำกส่วน
ของเจ้ำของ หำกต้นทุนกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัรำยกำรที่
เกีย่วขอ้งกบัทนุซึง่หลกีเลีย่งไดห้ำกไมม่รีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัทนุดงักล่ำว ตน้ทนุของรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทนุทีด่ ำเนินกำรไมส่ ำเรจ็ ใหร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย 

113. คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกสว่นไดเ้สยีซึง่ประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
113.1 คำ่ทีป่รกึษำทำงกฎหมำยในกำรออกสว่นไดเ้สยี 
113.2 รำยจ่ำยในกำรจดทะเบยีนทกุประเภท 
113.3 รำยจ่ำยในกำรรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยและรำยจำ่ยในลกัษณะเดยีวกนั 
113.4 รำยจ่ำยในกำรจดัพมิพห์นงัสอืชีช้วนและเอกสำรประกอบกำรขำยสว่นไดเ้สยี 
113.5 คำ่ธรรมเนียมในกำรจดทะเบยีนหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย์ 
113.6 รำยจ่ำยอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกสว่นไดเ้สยี 

114. กจิกำรทีม่คีำ่ใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธข์องกจิกำร และรำยจ่ำยอืน่ใด ใหก้จิกำรตอ้งปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นยอ่หน้ำที ่109 ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 
รำยจ่ำยอืน่ใด อำจประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
114.1 คำ่ใชจ้่ำยในกำรลงทนุต่ำงประเทศ เชน่ คำ่แปลเอกสำรโครงกำร คำ่รบัรองเอกสำร 
114.2 คำ่ทนำย หรอืคำ่ทีป่รกึษำกฎหมำย 
114.3 คำ่ใช ้Benchmark ของกองทุน 

 
  



 

30 
 

ส่วนได้เสียในสินทรพัยส์ทุธิ 
กำรค ำนวณมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย 
115. ในกรณีทีก่จิกำรมสี่วนได้เสยีเป็นหน่วยลงทุน กจิกำรต้องค ำนวณมูลค่ำสนิทรพัย์สุทธติ่อหน่วยโดยใช้

มลูคำ่สนิทรพัยท์ัง้สิน้หกัดว้ยมลูคำ่หนี้สนิทัง้สิน้แลว้หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุทีถ่อืโดยบุคคลภำยนอก 
116. โดยสว่นใหญ่สนิทรพัยข์องกจิกำรประกอบดว้ย เงนิสด เงนิลงทนุ รำยกำรคำ้งรบัต่ำง ๆ และสนิทรพัยอ์ืน่ 

โดยสว่นมำกแลว้กจิกำรตอ้งวดัดว้ยมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม สว่นสนิทรพัยป์ระเภท
อืน่กจิกำรตอ้งวดัมลูคำ่ตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

117. โดยส่วนใหญ่หนี้สินของกจิกำรประกอบด้วยหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย ยกเว้น หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ตวัอย่ำงเช่น
ภำระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขำยขณะที่ไม่ได้ครอบครอง ภำระผูกพันที่จะต้องส่งคืน
หลกัทรพัย์ทีย่มืมำ เจ้ำหนี้ขำยคนืส่วนไดเ้สยี หนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ์ กจิกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำง
กำรเงนิดงักล่ำวดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม สว่นหนี้สนิประเภทอืน่กจิกำรตอ้งวดัมลูค่ำตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

118. กจิกำรต้องน ำค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย รำยได้ค้ำงรบั และรำยกำรอื่นๆ ที่ เกี่ยวขอ้ง 
ทกุรำยกำรทีเ่กดิขึน้จนถงึวนัทีค่ ำนวณมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วยมำรวมในกำรค ำนวณมลูค่ำสนิทรพัย์
สุทธติ่อหน่วย กจิกำรต้องท ำกำรประมำณมูลค่ำของสนิทรพัย์และหนี้สนิดงักล่ำวโดยสุจรติและอย่ำง
สมเหตุสมผลภำยใตส้ถำนกำรณ์ทีเ่ป็นอยูห่ำกไมส่ำมำรถหำจ ำนวนทีแ่ทจ้รงิของรำยกำรดงักล่ำวได ้

119. กจิกำรต้องวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัทีม่กีำรขำยหน่วยลงทุน วนัทีม่กีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

120. กจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดต่อไปนี้เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำไดว้ดัมลูคำ่สนิทรพัยอ์ยำ่งถกูตอ้ง 
120.1 กจิกำรตอ้งเปรยีบเทยีบมลูคำ่ยตุธิรรมในขณะนัน้ของเงนิลงทุนแต่ละประเภทกบัมลูค่ำยุตธิรรมที่

วดัคำ่ครัง้ล่ำสดุของเงนิลงทนุประเภทเดยีวกนัเพื่อพจิำรณำว่ำมลูค่ำของเงนิลงทุนแต่ละประเภท
ไดม้กีำรเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกตหิรอืเกนิจำกจ ำนวนหรอือตัรำทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่ 

120.2 กจิกำรต้องทบทวนมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิว่ำมคีวำมเหมำะสมที่จะใช้ต่อไป
หรอืไม ่แมว้่ำกำรเปลีย่นแปลงทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 120.1 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้จะไมเ่กดิขึน้ 

121. กจิกำรต้องก ำหนดมลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธติ่อหน่วยตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหน้ำที ่122 - 127 ของ 
แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ใหก้บัส่วนได้เสยีแต่ละประเภท หำกกจิกำรมสี่วนของผูถ้อืส่วนไดเ้สยีหลำย
ประเภทและผูถ้อืส่วนได้เสยีแต่ละประเภทมสีทิธใินสนิทรพัย์หรอืมสีทิธไิด้รบัประโยชน์จำกกจิกำรไม่
เทำ่กนั 

 
กำรบญัชสี ำหรบัสว่นของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
122. ส่วนของผูถ้อืหน่วยลงทุนประกอบด้วยทุนทีไ่ด้รบัจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนและทุนทีก่จิกำรสะสมจำกกำร

ด ำเนินงำน ทุนทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนประกอบดว้ยทุนทีไ่ดร้บัตำมมลูค่ำทีต่รำไว ้ส่วนเกนิทุนหรอื
ส่วนต ่ำกว่ำทุน และทุนประเภทอื่น เช่น ค่ำปรบัจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนทีผ่ดิเงื่อนไขกำรซื้อหน่วยลงทุน  
ทนุทีก่จิกำรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนหรอืก ำไรสะสมประกอบดว้ยก ำไรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้ 
และกำรแบ่งปันสว่นทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
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123. ในกำรขำยหน่วยลงทุนกจิกำรต้องบนัทกึเพิม่บญัชทีุนที่ได้รบัจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนด้วยจ ำนวนหน่วย
ลงทุนทีข่ำยคูณดว้ยมลูค่ำทีต่รำไว้ต่อหน่วย ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัสทิธใินหน่วยลงทุนนัน้ และ
ต้องบนัทกึบญัชสี่วนเกนิทุนหรอืส่วนต ่ำกว่ำทุนด้วยผลต่ำงระหว่ำงรำคำทีก่ิจกำรขำยหน่วยลงทุนกบั
มลูคำ่ทีต่รำไวข้องหน่วยลงทนุนัน้ 

124. ในกรณีทีก่จิกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกขณะทีย่งัไมเ่ป็นนิตบิุคคล กจิกำรตอ้งบนัทกึบญัชตีำม
ขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นยอ่หน้ำที ่123 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ ณ วนัที ่กจิกำรเริม่ตน้มสีถำนะเป็น
นิตบิุคคล 

125. กจิกำรต้องบันทึกบัญชีเงนิรบัล่วงหน้ำจำกกำรขำยหน่วยลงทุนเป็นหนี้สินหำกกิจกำรได้รบัเงนิสด
ล่วงหน้ำในกำรจองซื้อหน่วยลงทุนก่อนที่จะได้รบัค ำสัง่ซื้อจรงิ และต้องเปิดเผยรำยละเอยีดเกีย่วกบั
เงือ่นไขและยอดรวมของจ ำนวนหนี้สนิหำกมนียัส ำคญั 

 
กจิกำรทีม่หีน่วยลงทนุหลำยประเภท 
126. ในกรณีทีก่จิกำรมหีน่วยลงทุนหลำยประเภท กจิกำรต้องค ำนวณมูลค่ำสนิทรพัย์สุทธติ่อหน่วยส ำหรบั

หน่วยลงทุนแต่ละประเภทตำมที่ก ำหนดไว้ในย่อหน้ำที่ 115 ของแนวปฏิบตัทิำงบญัชฉีบบันี้ โดยกำร
แยกทุนที่ได้รบัจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนเกินทุน ส่วนต ่ำกว่ำทุน ก ำไรสะสม และรำยกำรอื่น ตำม
ประเภทของหน่วยลงทนุ กจิกำรตอ้งแยกค ำนวณรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยของหน่วยลงทนุแต่ละประเภทหำก
สำมำรถระบุไดว้่ำรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยนัน้เป็นของหน่วยลงทุนประเภทใด หำกไม่สำมำรถระบุไดก้จิกำร
ตอ้งปันสว่นรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยตำมอตัรำสว่นของมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละประเภทกบั
มลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธทิัง้สิน้กอ่นกำรปันสว่นรำยกำรดงักล่ำว เวน้แต่อตัรำส่วนดงักล่ำวมมีลูค่ำเป็นศนูยซ์ึง่
กิจกำรต้องใช้อัตรำส่วนล่ำสุดก่อนที่จะมีมูลค่ำเป็นศูนย์ในกำรปันส่วน ทัง้นี้กิจกำรต้องไม่ปันส่วน
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะท ำใหม้ลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธขิองหน่วยลงทนุประเภทนัน้ตดิลบ 

127. ตำมปกต ิในกำรค ำนวณมลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธติ่อหน่วยส ำหรบัหน่วยลงทุนแต่ละประเภท กจิกำรมกัไม่มี
ปัญหำในกำรแยกประเภททุนทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนและส่วนเกนิทุนหรอืส่วนต ่ำกว่ำทุน เนื่องจำก
กจิกำรสำมำรถระบุไดท้นัทวี่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นของหน่วยลงทุนประเภทใด ในท ำนองเดยีวกนักจิกำร
มกัไมม่ปัีญหำในกำรแยกประเภทรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถระบุไดอ้ย่ำงเฉพำะเจำะจงว่ำเป็นหน่วย
ลงทนุประเภทใด แต่กจิกำรอำจมปัีญหำในกำรแยกประเภทรำยได ้ค่ำใชจ้่ำย รำยกำรก ำไรหรอืรำยกำร
ขำดทนุทีเ่กดิขึน้ ซึง่ไมส่ำมำรถระบุไดอ้ยำ่งเฉพำะเจำะจง ในกรณีนี้ กจิกำรตอ้งปันส่วนรำยกำรดงักล่ำว
โดยใชอ้ตัรำสว่นของมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธขิองหน่วยลงทนุแต่ละประเภทกบัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธทิัง้สิน้ก่อน
กำรปันสว่นรำยกำรดงักล่ำว 

 
กำรแบ่งปันสว่นทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
128. กจิกำรต้องบนัทกึลดก ำไรสะสม ณ วนัทีก่จิกำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลหำกปันผลนัน้จะจ่ำยเป็นเงนิสด 

ในกรณีทีก่จิกำรจะจ่ำยปันผลเป็นหน่วยลงทุน กจิกำรตอ้งบนัทกึลดก ำไรสะสมดว้ยมลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธิ
ต่อหน่วยตำมจ ำนวนหน่วยปันผลทีใ่ห ้ณ วนัทีท่ีก่ ำหนดไว้ในนโยบำยกำรจ่ำยหน่วยปันผล นอกจำกนี้
กจิกำรตอ้งบนัทกึเพิม่มลูคำ่ทีต่รำไวข้องหน่วยลงทุน ส่วนเกนิทุน และบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมสดัส่วนที่
ควรบนัทกึเปรยีบเสมอืนว่ำกำรออกหน่วยปันผลนัน้เป็นกำรขำย 
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การเปิดเผยข้อมลู 
กำรน ำเสนองบกำรเงนิ 
129. กิจกำรต้องเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลตำมที่ก ำหนดไว้ใน

ภำคผนวก ค เรือ่ง รปูแบบกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิของกจิกำรในแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชฉีบบันี้ 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ 
130. กจิกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

130.1 ระดบัทีม่ลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (ซึง่ไดม้กีำรวดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลู
ไว้ในงบกำรเงนิ) ไดม้กีำรประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระซึ่งมคีุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชพี
และมปีระสบกำรณ์ในท ำเลทีต่ัง้และประเภทของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีม่กีำรประเมนิ
นัน้ หำกไมม่กีำรประเมนิดงักล่ำวกจิกำรตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิไวด้ว้ย 

130.2 จ ำนวนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุส ำหรบั 
130.2.1 รำยไดค้ำ่เชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ 
130.2.2 คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรง (รวมทัง้ค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรกัษำ) ทีเ่กดิจำก

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุซึง่กอ่ใหเ้กดิรำยไดค้ำ่เชำ่ส ำหรบังวด 
130.2.3 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรง (รวมทัง้ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ) ที่เกดิจำก

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุซึง่ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิรำยไดค้ำ่เชำ่ส ำหรบังวด 
130.3 ขอ้จ ำกดัทีม่แีละจ ำนวนทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรรบัรูอ้สงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุหรอืกำรโอนรำยได้

และเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำย 
130.4 ภำระผกูพนัตำมสญัญำในกำรซือ้ กอ่สรำ้ง หรอืพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุหรอืในกำร

ซ่อมแซม บ ำรงุรกัษำ หรอืท ำใหด้ขี ึน้ 
131. นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยตำมทีก่ ำหนดในย่อหน้ำที ่130 ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ แลว้ กจิกำร

ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในกำรกระทบยอดระหว่ำงมลูคำ่ตำมบญัชขีองอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ ณ วนัตน้
งวดกบัวนัสิน้งวดโดยแสดงถงึรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
131.1 ส่วนเพิม่โดยแสดงแยกกนัระหว่ำงส่วนเพิม่ทีเ่กดิจำกกำรซื้อ และส่วนเพิม่ทีเ่ป็นผลมำจำกกำร

รวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ 
131.2 สว่นเพิม่ทีเ่ป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกจิ 
131.3 สนิทรพัย์ทีจ่ดัประเภทเป็นถอืไวเ้พื่อขำย หรอืรวมอยู่ในกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ ำหน่ำยซึง่จดัประเภท

เป็นถอืไวเ้พือ่ขำย ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่5 เรื่อง สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อื
ไวเ้พือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ และกำรจ ำหน่ำยอืน่ ๆ 

131.4 ผลก ำไรหรอืผลขำดทนุสทุธจิำกกำรปรบัมลูคำ่ใหเ้ป็นมลูคำ่ยตุธิรรม 
131.5 ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกดิจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิไปเป็นสกุลเงนิที่น ำเสนอ

รำยงำนทีแ่ตกต่ำงออกไป และจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของหน่วยงำนในต่ำงประเทศมำเป็น
สกลุเงนิของหน่วยงำนทีเ่สนอรำยงำน 

131.6 กำรเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ 
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132. ในกรณีทีก่จิกำรมอีสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งกำรกระทบยอดทีร่ะบุในย่อหน้ำที ่
131 ของแนวปฎบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ กจิกำรตอ้งเปิดเผยจ ำนวนทีเ่กีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน
นัน้แยกต่ำงหำกจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุอืน่ 

 
สญัญำเชำ่ 
ผูเ้ชา่ 
133. วตัถุประสงคข์องกำรเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ใหผู้เ้ชำ่เปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิร่วมกนักบั

ขอ้มูลที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงนิสด เพื่อให้พื้นฐำน
ส ำหรบัผูใ้ชง้บกำรเงนิในกำรประเมนิผลกระทบของสญัญำเชำ่ ทีม่ตี่อฐำนะกำรเงนิผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงนิ และกระแสเงนิสดของผูเ้ชำ่ 

ผูใ้หเ้ชา่ 
134. วตัถุประสงคข์องกำรเปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่ำเปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิร่วมกนั

กบัขอ้มลูทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด เพื่อใหพ้ืน้ฐำน
ส ำหรบัผูใ้ชง้บกำรเงนิในกำรประเมนิผลกระทบของสญัญำเช่ำมตี่อฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงนิและกระแสเงนิสดของผูใ้หเ้ชำ่ 

 
กำรเปิดเผยขอ้มลูอืน่ 
135. กจิกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

135.1 นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั เชน่ นโยบำยกำรแบ่งปันสว่นทนุ กำรวดัคำ่เงนิลงทนุ กำรรบัรูร้ำยได ้
กำรยมืและกำรใหย้มืตรำสำร กำรขำยโดยมสีญัญำซือ้คนื กำรขำยหลกัทรพัยท์ีไ่มไ่ดค้รอบครอง 
กำรวดัคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรรบัรูร้ำยกำรกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์
ไมม่ตีวัตน และนโยบำยเกีย่วกบักำรประมำณกำร 

135.2 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรแบ่งปันสว่นทนุใหแ้กผู่ถ้อืสว่นไดเ้สยี  
135.3 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของทนุทีไ่ดร้บัในระหวำ่งงวดในกรณีทีม่หีน่วยลงทนุหลำย

ประเภท 
135.4 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรซือ้ขำยเงนิลงทนุ 
135.5 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื และกำรขำยโดยมสีญัญำซือ้คนื 
135.6 ขอ้มลูเกีย่วกบัตรำสำรหนี้ทีผู่อ้อกผดินดัช ำระหนี้หรอืผดิเงือ่นไขทีต่กลงไว้ 
135.7 ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ ซึง่รวมถงึกำรขำยหลกัทรพัยท์ีไ่มไ่ด้

ครอบครอง กำรยมืตรำสำร และกำรใหย้มืตรำสำร 
135.8 รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
135.9 ขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
135.10 เหตุกำรณ์ทีส่ ำคญัภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

136. ในกรณีทีม่หีน่วยลงทนุหลำยประเภท กจิกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มลูจ ำนวนหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี้ 
136.1 หน่วยลงทนุ ณ วนัปลำยปี 
136.2 สนิทรพัยส์ทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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136.3 มลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วยแยกตำมประเภทของหน่วยลงทนุ 
137. ในกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัตรำสำรหนี้ทีผู่อ้อกผดินัดช ำระหนี้หรอืผดิเงื่อนไขทีต่กลงไว้ กจิกำรต้อง

เปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี้เป็นอยำ่งน้อย 
137.1 มลูคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำทีเ่หมำะสมกบัควำมเสีย่ง 
137.2 จ ำนวนเงนิตน้และดอกเบีย้ของตรำสำรหนี้ดงักล่ำวตำมเงือ่นไขเดมิ 
137.3 เงือ่นไขกำรช ำระหนี้ทีผู่อ้อกตรำสำรหรอืผูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบในตรำสำรนัน้ตกลงไว้ 

138. กจิกำรตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ รวมทัง้กำรขำยหลกัทรพัย์
ทีไ่ม่ได้ครอบครอง กำรยมืและกำรให้ยมืตรำสำรตำมขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่7 เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

139. กจิกำรต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัต่อไปนี้เป็นอย่ำง
น้อย โดยเปิดเผยตำมชื่อของบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและควำมสมัพนัธ์ทีก่จิกำรมตี่อบุคคลหรอื
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนันัน้ 
139.1 รำยไดเ้งนิปันผล 
139.2 รำยไดด้อกเบีย้ 
139.3 คำ่นำยหน้ำ 
139.4 คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี 
139.5 กำรซือ้ขำยเงนิลงทนุ 
139.6 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ระบุอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูล

เกีย่วกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
วนัถือปฏิบติั 
140. แนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ใหถ้อืปฏบิตักิบังบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่  

1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 
141. เมือ่กจิกำรปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้เป็นครัง้แรก กจิกำรมทีำงเลอืกส ำหรบักำรปฏบิตัใินชว่ง

เปลีย่นแปลง ดงันี้ 
141.1 กจิกำรสำมำรถเลอืกปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ แบบปรบัปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำน

กำรบญัช ีฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบญัช ีกำรเปลี่ยนแปลงกำรประมำณกำรทำงบญัชแีละ
ขอ้ผดิพลำด หรอื 

141.2 กจิกำรสำมำรถเลอืกปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ โดยปรบัปรงุรำยกำรผลกระทบสะสม
ทีเ่กดิจำกกำรใชแ้นวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้เป็นครัง้แรก โดยปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม 
(หรอืองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ตำมควำมเหมำะสม) ณ วนัทีเ่ริม่ตน้ใชแ้นวปฏบิตัทิำง
บญัชฉีบบันี้ครัง้แรก โดยไมต่อ้งปรบัขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทัง้นี้ ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำว 
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142. ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรออกส่วนได้เสยี หรอืต้นทุนต่ำง ๆ ในกำรออกหรอืกำรได้มำซึ่งตรำสำรทุนของ
กจิกำรเอง รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด ทีเ่กดิกอ่นวนัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่กจิกำรเคยบนัทกึรำยจ่ำยดงักล่ำว
ไว้เป็นค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชแีละทยอยตดัเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะได้รบัประโยชน์
จำกรำยจ่ำย แต่ไม่เกนิ 5 ปี โดยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่106 กำรบญัชสี ำหรบักจิกำรที่
ด ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน นัน้ กจิกำรสำมำรถทยอยตดัเป็นค่ำใชจ้่ำยต่อไปได้ตำมระยะเวลำที่
คงเหลอื ทัง้นี้ กจิกำรตอ้งอธบิำยเหตุผลดงักล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลู
ผลกระทบต่อมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value : NAV) หำกกจิกำรไดบ้นัทกึค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 
ตำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

143. ส ำหรบักจิกำรทีม่รีอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุไมต่รงกบัวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กจิกำรสำมำรถถอืปฏบิตัติำม
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่106 เรื่อง กำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน ต่อไปได้
จนสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชขีองกจิกำรทีเ่ริม่กอ่นทีแ่นวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้จะมผีลบงัคบัใช้  อย่ำงไรกด็ ี
หำกกจิกำรมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรออกสว่นไดเ้สยี หรอืตน้ทุนต่ำง ๆ ในกำรออกหรอืกำรไดม้ำซึง่ตรำสำรทุนของ
กจิกำรเอง รวมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นใด ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 กจิกำรตอ้งถอืปฏบิตัติ่อค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวตำมยอ่หน้ำที ่109-114 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชนีี้ดว้ย 
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ภาคผนวก ก  :  ภำคผนวกนี้เป็นสว่นหนึ่งของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 
 
แนวทางปฏิบติั 
 
กำรรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 
ก1. ตำมขอ้ก ำหนดในย่อหน้ำที่ 4 ของแนวปฏบิตัิทำงบญัชฉีบบันี้ กจิกำรรบัรู้สทิธแิละภำระผูกพนัตำม

สญัญำทัง้หมดภำยใต้ตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิตำมล ำดบั 
ยกเว้นตรำสำรอนุพนัธ์ทีท่ ำใหก้ำรโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่ถอืเป็นกำรขำย หำกกำรโอนสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิไมเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรตดัรำยกำรออกจำกบญัช ีผูร้บัโอนตอ้งไม่รบัรูส้นิทรพัยท์ีโ่อนนัน้เป็น
สนิทรพัยข์องตน 

ก2. ตวัอยำ่งต่อไปนี้แสดงกำรน ำขอ้ก ำหนดตำมยอ่หน้ำที ่4 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้มำปฏบิตั ิ
ก2.1 ลูกหนี้หรอืเจ้ำหนี้ทีไ่ม่มเีงือ่นไขทีร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิเมื่อกจิกำรเขำ้ไปเป็นคู่สญัญำ    

ซึง่ท ำใหก้จิกำรมสีทิธติำมกฎหมำยในกำรรบัเงนิสด หรอืมภีำระผูกพนัตำมกฎหมำยในกำร
จ่ำยเงนิสด 

ก2.2 โดยทัว่ไป สนิทรพัย์ทีจ่ะได้มำและหนี้สนิทีจ่ะเกดิขึน้จำกผลของสญัญำผูกมดัในกำรซื้อหรอื
ขำยสนิคำ้หรอืบรกิำรจะไม่ถูกรบัรูร้ำยกำรจนกระทัง่มคีู่สญัญำอย่ำงน้อยหนึ่งรำยปฏบิตัติำม
สญัญำ เชน่ โดยทัว่ไปกจิกำรทีไ่ดร้บัค ำสัง่ซื้อจะไม่รบัรูร้ำยกำรสนิทรพัย ์(และกจิกำรทีส่ ัง่ซื้อ
จะไม่รบัรูร้ำยกำรหนี้สนิ) ณ วนัทีม่กีำรตกลงกนั แต่จะชะลอกำรรบัรูร้ำยกำรออกไปจนกว่ำ
สนิคำ้หรอืบรกิำรนัน้จะมกีำรขนส่ง ส่งมอบ หรอืใหบ้รกิำร หำกสญัญำผูกมดัในกำรซื้อหรอื
ขำยรำยกำรที่ไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงนิอยู่ภำยใต้ขอบเขตในย่อหน้ำที่ 2.4 ถึง 2.7 ของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มูลค่ำยุตธิรรมสุทธิ
ของสญัญำดงักล่ำวจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ ณ วนัที่มกีำรตกลงกนั นอกจำกนัน้ 
หำกสญัญำผกูมดัทีย่งัไมไ่ดร้บัรูร้ำยกำรเลอืกก ำหนดใหเ้ป็นรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ในกำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุธิรรมใหร้บัรูก้ำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ในมลูค่ำยุตธิรรมสุทธิ
เป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิภำยหลงัจำกกำรเริม่ตน้กำรป้องกนัควำมเสีย่ง (ดูย่อหน้ำที ่6.5.8.2 
และ 6.5.9 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ) 

ก2.3 สัญญำฟอร์เวิร์ดซึ่งอยู่ภำยใต้ขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9  
(ดูย่อหน้ำที ่2.1 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ) 
ถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิในวนัทีม่กีำรตกลงกนั แทนวนัทีม่กีำรจ่ำยช ำระ เมื่อกจิกำร
เขำ้เป็นคู่สญัญำของสญัญำฟอร์เวริ์ด มูลค่ำยุติธรรมของสทิธแิละภำระผูกพนัมกัจะเท่ำกนั 
ดงันัน้มลูคำ่ยตุธิรรมสทุธขิองสญัญำฟอรเ์วริด์เท่ำกบัศนูย ์หำกมลูค่ำยุตธิรรมสุทธขิองสญัญำ
ฟอรเ์วริด์ไมเ่ทำ่กบัศนูย ์สญัญำดงักล่ำวจะถกูรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 

ก2.4 สญัญำสทิธเิลอืกซึง่อยู่ภำยในขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (ดูย่อหน้ำที ่2.1 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง 
เครื่องมือทำงกำรเงนิ) จะถูกรบัรู้เป็นสินทรพัย์หรือหนี้สินเมื่อผู้ถือหรือผู้ออกเข้ำไปเป็น
คูส่ญัญำ 
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ก2.5 รำยกำรในอนำคตทีว่ำงแผนไวซ้ึง่ไมว่่ำจะมคีวำมน่ำจะเป็นมำกเพยีงใด กไ็ม่ถอืเป็นสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิ เนื่องจำกกจิกำรยงัไมไ่ดเ้ขำ้ไปเป็นคูส่ญัญำ 

 
กำรซือ้หรอืกำรขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมวธิปีกต ิ
ก3. กำรซือ้หรอืกำรขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมวธิปีกต ิกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำรโดยใชก้ำรบญัชวีนัซื้อขำย

หรอืกำรบญัชวีนัช ำระตำมทีร่ะบุในย่อหน้ำที ่ก5 และ ก6 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้กจิกำรตอ้งใช้
วธิปีฏบิตัแิบบเดยีวกนัอย่ำงสม ่ำเสมอส ำหรบักำรซื้อและกำรขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทัง้หมดทีถู่กจดั
ประเภทแบบเดยีวกนัตำมทีก่ ำหนดในแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

ก4. สญัญำซึง่ก ำหนดหรอือนุญำตใหม้กีำรจ่ำยช ำระสุทธสิ ำหรบักำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำของสญัญำถอืว่ำ
ไม่ใช่สญัญำตำมวธิปีกต ิโดยสญัญำดงักล่ำวจะถูกบนัทกึบญัชเีป็นอนุพนัธ์ในช่วงเวลำระหว่ำงวนัซื้อ
ขำยและวนัจ่ำยช ำระ 

ก5. วนัซือ้ขำย คอื วนัทีก่จิกำรมขีอ้ผกูมดัทีจ่ะซือ้หรอืขำยสนิทรพัย ์กำรบญัชวีนัซื้อขำยจะเกีย่วขอ้งกบั (1) 
กำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีจ่ะไดร้บัและหนี้สนิทีจ่ะตอ้งจ่ำยในวนัซื้อขำย และ (2) กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ีถู่ก
ขำย รบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนใด ๆ จำกกำรขำย และรบัรูลู้กหนี้จำกกำรจ่ำยช ำระจำกผูซ้ื้ อในวนัซื้อขำย 
โดยทัว่ไปดอกเบีย้ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกนัจะไมถู่กรบัรูจ้นกว่ำจะถงึวนัจ่ำยช ำระและโอน
กรรมสทิธิ ์

ก6. วนัจ่ำยช ำระ คอื วนัทีส่นิทรพัยถ์ูกส่งมอบแก่หรอืส่งมอบโดยกจิกำร กำรบญัชวีนัช ำระ ณ วนัจ่ำยช ำระ
จะเกี่ยวขอ้งกบั (1) กำรรบัรูส้นิทรพัย์ในวนัที่กจิกำรได้รบัสนิทรพัย์นัน้ และ (2) กำรตดัรำยกำร
สนิทรพัยแ์ละรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนใด ๆ จำกกำรขำย ในวนัทีก่จิกำรไดส้่งมอบสนิทรพัย ์เมื่อกำรบญัชี
วนัช ำระถูกน ำมำถอืปฏบิตัิ ใหก้จิกำรบนัทกึบญัชสี ำหรบักำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ในมลูค่ำยุตธิรรมของ
สนิทรพัย์ที่จะได้รบัระหว่ำงวันซื้อขำยและวนัจ่ำยช ำระในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทกึบัญชีส ำหรบั
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำ กล่ำวคอื กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่จะถกูรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุส ำหรบัสนิทรพัยท์ีจ่ดั
ประเภทเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีแ่สดงดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 

 
กำรวดัมลูคำ่เมือ่เริม่แรก 
ก7. มลูคำ่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ณ วนัทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก โดยทัว่ไปคอืรำคำของกำรท ำรำยกำร 

(เชน่ มลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปหรอืสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั ดูย่อหน้ำที ่52 ของแนวปฏบิตัทิำง
บญัชฉีบบันี้ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 เรื่อง กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม) อย่ำงไรก็
ตำม หำกสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปหรอืสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัมมีำกกว่ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิ กจิกำรต้องวดั
มลูคำ่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ตวัอย่ำงเช่น มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวหรอืลูกหนี้ที่
ไม่มดีอกเบี้ย สำมำรถวดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัในอนำคตทัง้หมดคดิลดด้วย
อตัรำดอกเบีย้ตลำดของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีค่ลำ้ยคลงึกนั (มสีกลุเงนิ เงือ่นไขกำรกูย้มื อตัรำดอกเบี้ย 
และปัจจยัอื่นที่คล้ำยคลึงกนั) ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดติระดบัเดียวกนั เงนิใหกู้้ยมืส่วนที่
เพิม่ขึน้ คอืค่ำใชจ้่ำยหรอืกำรลดลงของรำยไดเ้ว้นแต่เงนิใหกู้ย้มืนัน้เขำ้เงื่อนไขกำรรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์
ประเภทอืน่ 
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กำรวดัมลูคำ่ภำยหลงั 
ก8. หำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอื

ขำดทนุ แลว้มลูคำ่ยุตธิรรมลดลงต ่ำกว่ำศนูย ์เครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวถอืเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิที่
ตอ้งวดัมลูคำ่ตำมทีก่ ำหนดในยอ่หน้ำที ่20 ของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 

 
ผลก ำไรและขำดทนุ 
ก9. กจิกำรที่ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำ

แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ กบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นสกุลเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ โดยทีม่ำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่21 ก ำหนดใหก้ ำไรหรอืขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นของ
สนิทรพัย์และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ยกเว้นรำยกำรทีเ่ป็นตวัเงนิทีถู่กก ำหนดให้
เป็นเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยงของกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด (ดูย่อหน้ำที ่6.5.11 ของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ) กำรป้องกนัควำมเสีย่งส ำหรบั
กำรลงทนุสุทธ ิ(ดูย่อหน้ำที ่6.5.13 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำง
กำรเงนิ) 

ก10. หำกสนิทรพัยท์ีเ่ป็นตวัเงนิทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์ มคีวำมสมัพนัธ์กนัใน
ลกัษณะของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กำรเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบส่วนทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศของ
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิเหล่ำนัน้จะแสดงในก ำไรหรอืขำดทนุ 
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ภาคผนวก ข  :  ภำคผนวกนี้เป็นสว่นหนึ่งของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้ 
 
ค านิยาม (ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ) 
 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ หมำยถงึ สญัญำใด ๆ ทีท่ ำใหส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิของกจิกำรหนึ่ง และหนี้สนิทำงกำร
เงนิหรอืตรำสำรทนุของอกีกจิกำรหนึ่งเพิม่ขึน้ในเวลำเดยีวกนั 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ หมำยถงึ สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
1. เงนิสด 
2. ตรำสำรทนุของกจิกำรอืน่ 
3. สทิธติำมสญัญำ 

3.1 ทีจ่ะรบัเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอืน่จำกกจิกำรอืน่หรอื 
3.2 ทีจ่ะแลกเปลีย่นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สำรทำงกำรเงนิกบักจิกำรอืน่ภำยใตเ้งือ่นไขทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อกจิกำรหรอื 
4. สญัญำทีจ่ะหรอือำจจะไดร้บัช ำระดว้ยตรำสำรทนุทีก่จิกำรเป็นผูอ้อกและเป็น 

4.1 รำยกำรทีไ่มใ่ชต่รำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ซึง่กจิกำรมหีรอือำจจะมภีำระผกูพนัทีจ่ะรบัตรำสำรทนุ
ทีก่จิกำรเป็นผูอ้อกในจ ำนวนทีผ่นัแปร หรอื 

4.2 ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิทีจ่ะหรอือำจจะไดร้บัช ำระเป็นสิง่อื่นทีไ่ม่ใช่กำรแลกเปลี่ยน ระหว่ำง
เงนิสดหรือสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นในจ ำนวนที่แน่นอนกบัตรำสำรทุนที่กจิกำรเป็นผู้ออกใน
จ ำนวนทีแ่น่นอน ในทีน่ี้ตรำสำรทุนทีก่จิกำรเป็นผูอ้อกจะไม่รวมเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีม่สีทิธขิำย
คนืทีม่ลีกัษณะเป็นตรำสำรทุนตำมเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ำที ่16ก และ 16ข ของมำตรฐำนกำร
บญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่
ท ำใหก้จิกำรมภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งสง่มอบตรำสำรทุนทีก่จิกำรเป็นผูอ้อกใหก้จิกำรอื่นตำมสดัส่วน
ของสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิกำรเฉพำะในช่วงทีก่จิกำรช ำระบญัช ีและจดัประเภทเป็นตรำสำรทนุตำม
เงื่อนไขในย่อหน้ำที่ 16ค และ 16ง ของมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
ส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทีม่สีญัญำว่ำในอนำคตจะมกีำรไดร้บัหรอืส่งมอบในตรำ
สำรทนุทีก่จิกำรเป็นผูอ้อก 

 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ หมำยถงึ หนี้สนิดงัต่อไปนี้ 
1. ภำระผกูพนัตำมสญัญำ 

1.1 ทีจ่ะสง่มอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอืน่ใหก้จิกำรอื่น หรอื 
1.2 ทีจ่ะแลกเปลีย่นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทำงกำรเงนิกบักจิกำรอื่นภำยใต้เงื่อนไข ทีอ่ำจท ำใหก้จิกำร

เสยีประโยชน์ หรอื 
2. สญัญำทีจ่ะหรอือำจจะช ำระดว้ยตรำสำรทนุทีก่จิกำรเป็นผูอ้อกและเป็น 

2.1 รำยกำรทีไ่มใ่ชต่รำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ซึง่กจิกำรมหีรอือำจจะมขีอ้ผกูพนัทีจ่ะส่งมอบตรำสำร
ทนุทีก่จิกำรเป็นผูอ้อกในจ ำนวนทีผ่นัแปร หรอื 
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2.2 ตรำสำรอนุพนัธท์ีจ่ะหรอือำจจะช ำระเป็นสิง่อืน่ทีไ่มใ่ช่กำรแลกเปลีย่นระหว่ำงเงนิสด หรอืสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิในจ ำนวนที่แน่นอน กบัตรำสำรทุนที่กิจกำรเป็นผู้ออกในจ ำนวนที่แน่นอน ในที่นี้   
ตรำสำรทุนของกจิกำรผูอ้อกตรำสำรไม่รวมเครื่องมอืทำงกำร เงนิทีม่สีทิธขิำยคนืทีม่ลีกัษณะเป็น
ตรำสำรทุนตำมเงื่อนไขในย่อหน้ำที่ 16ก และ 16ข ของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  
กำรแสดงรำยกำรส ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีท่ ำใหก้จิกำรมภีำระผกูพนัที่
จะต้องส่งมอบตรำสำรทุนที่กิจกำรเป็นผู้ออกให้กิจกำรอื่นตำมสดัส่วนของสนิทรพัย์สุทธิของ
กจิกำรเฉพำะในช่วงทีก่จิกำรช ำระบญัชแีละจดัเป็นตรำสำรทุนตำมเงือ่นไขในย่อหน้ำที ่16ค และ 
16ง ของมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิหรอื
ตรำสำรทีม่สีญัญำว่ำจะมกีำรรบัหรอืสง่มอบตรำสำรทนุทีก่จิกำรเป็นผูอ้อกในอนำคต 

โดยมขี้อยกเว้นคอื ตรำสำรที่ตรงตำมค ำนิยำมของหนี้สนิทำงกำรเงนิจะถูกจดัประเภทให้เป็นตรำสำรทุน  
ถำ้เครือ่งมอืทำงกำรเงนินัน้ ๆ มลีกัษณะตำมเงือ่นไขในมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
ส ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิยอ่หน้ำที ่16ก และ 16ข หรอื 16ค และ 16ง ทกุประกำร 
 
ตรำสำรทนุ หมำยถงึ สญัญำทีแ่สดงว่ำผูถ้อืตรำสำรเป็นเจำ้ของสว่นไดเ้สยีคงเหลอืในสนิทรพัยข์องกจิกำรหลงั
หกัหนี้สนิทัง้หมดของกจิกำร 
 
ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ หมำยถงึ เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ หรอืสญัญำอืน่ทีม่ลีกัษณะทกุขอ้ ดงัต่อไปนี้ 
1. กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่จะเป็นไปตำมกำรเปลีย่นแปลงของตวัแปรทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เช่น อตัรำดอกเบี้ย 

รำคำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ รำคำสนิคำ้โภคภณัฑ ์อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ดชันีรำคำหรอื
ดชันีอตัรำอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืหรอืดชันีควำมน่ำเชื่อถอื หรอืตวัแปรอื่น ในกรณีทีต่วัแปรไม่เป็นตวัเงนิ 
ตวัแปรนัน้จะไมเ่ฉพำะเจำะจงกบัคูส่ญัญำเทำ่นัน้ (บำงครัง้เรยีกว่ำ รำยกำรอำ้งองิ) 

2. ไมม่กีำรจ่ำยเงนิลงทนุสทุธเิมือ่เริม่แรก หรอืจ่ำยดว้ยจ ำนวนเพยีงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัสญัญำประเภทอืน่ 
ซึง่มกีำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัตลำด และ 

3. กำรรบัหรอืจ่ำยช ำระจะกระท ำในอนำคต 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำยของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ หมำยถงึ มลูค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
หรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก หกัด้วยกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิต้น บวกหรอืหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมที่
ค ำนวณโดยใชว้ธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ซึง่เกดิจำกผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกและมลูค่ำ ณ วนัที่
ครบก ำหนด และปรบัปรงุดว้ยคำ่เผือ่ผลขำดทนุส ำหรบักรณีของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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ต้นทุนกำรท ำรำยกำร หมำยถึง ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อ กำรออกตรำสำร หรือกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ โดยตน้ทนุสว่นเพิม่นี้จะไม่เกดิขึน้ถำ้กจิกำรไม่ซื้อ ไม่ออก
ตรำสำร หรอืไมจ่ ำหน่ำยเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรรวมถงึคำ่ธรรมเนียมและคำ่นำยหน้ำทีจ่่ำยใหก้บัตวัแทน (รวมถงึพนักงำนทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็น
ตวัแทนขำย) ทีป่รกึษำ นำยหน้ำ และตวัแทนจ ำหน่ำย ภำษหีรอืค่ำธรรมเนียมทีห่น่วยงำนก ำกบัดูแลและตลำด
หลกัทรพัยเ์รยีกเกบ็ และคำ่ภำษอีำกรในกำรโอน ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรไมร่วมถงึสว่นเกนิหรอืสว่นลดมลูค่ำของ
หุน้กู ้ตน้ทนุในกำรจดัหำเงนิทนุ หรอืคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเป็นกำรภำยใน หรอืตน้ทนุในกำรถอืครอง 
 
อย่ำงไรก็ดี ต้นทุนกำรท ำรำยกำรไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่เป็นสำระส ำคญัซึ่งก่อให้เกิดควำม
ยำกล ำบำกแก่กจิกำรในกำรค ำนวณต้นทุนของเงนิลงทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมที่เกดิจำกกำรโอนเงนิระหว่ำง
ธนำคำร (บำทเน็ต) เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ค  :  ภำคผนวกนี้เป็นสว่นหนึ่งของแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบันี้  
 
รปูแบบการแสดงรายการในงบการเงินของกองทุน 
 
ตวัอยำ่งกำรเสนอรำยกำรในงบกำรเงนิ  

1. งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
2. งบประกอบรำยละเอยีดเงนิลงทนุ 
3. งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 
4. งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ
5. งบกระแสเงนิสด 

 
ตวัอยำ่งกำรเปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
3. สรปุนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 
4. ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ 
5. เงนิลงทนุทีแ่สดงดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 
6. เงนิลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมมลูคำ่ยตุธิรรม 
7. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 
8. ก ำไรสะสม 
9. คำ่ใชจ้่ำย 
10. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
11. กำรแบ่งปันสว่นทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 
12. ขอ้มลูเกีย่วกบักำรซือ้ขำยเงนิลงทนุ 
13. ภำระผกูพนั 
14. ขอ้มลูสว่นงำนด ำเนินงำน 
15. ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัและวธิวีดัมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ 
16. ขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
17. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกบัรำยละเอยีดอื่นๆ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมทีแ่นว
ปฏิบัติทำงบญัชฉีบับนี้ก ำหนด โดยอย่ำงน้อยจะต้องมรีำยกำรที่ก ำหนดในตวัอย่ำงนี้ แต่หำกไม่มีรำยกำร
ดงักล่ำวตำมทีก่ ำหนดไว ้ใหย้กเวน้ไมต่อ้งแสดงรำยกำรดงักล่ำวนัน้ 
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ตวัอย่างการเสนอรายการในงบการเงิน 
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์XXX 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 

 
   

  
หน่วย : บำท 

 
   หมำยเหตุ 

 
25x2 

 
25x1 

สนิทรพัย ์        

 
เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
เงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมมลูค่ำยตุธิรรม    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ลกูหนี้จำกดอกเบีย้คำ้งรบั    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ลกูหนี้รำยไดค้่ำเช่ำคำ้งรบั    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ลกูหนี้จำกเงนิปันผลและดอกเบีย้    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ี    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
สนิทรพัยอ์ื่น    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

  
รวมสนิทรพัย ์    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

หนี้สนิ        

 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำเช่ำรบัล่วงหน้ำ    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
เงนิมดัจ ำรบัจำกผูเ้ช่ำ    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
เจำ้หนี้จำกกำรแบง่ปันสว่นทุน    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 เงนิกูย้มืระยะยำว    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
หนี้สนิอื่น    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

  
รวมหนี้สนิ    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 

        

สนิทรพัยส์ทุธ ิ:       

 
ทุนทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน[1]    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ก ำไรสะสม    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

  
สนิทรพัยส์ทุธ ิ    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 

        

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 
   

xx.xxxx  xx.xxxx 

จ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 
   

x,xxx.xxxx  x,xxx.xxxx 

  
[1] ตวัอย่ำงกำรเสนอรำยกำรในงบกำรเงนิขำ้งตน้ ใชเ้ฉพำะกองทนุทีอ่อกหน่วยลงทุนในลกัษณะปกตเิท่ำนัน้ หำกกองทุนมกีำร
ออกหน่วยลงทุนทีม่ลีกัษณะแตกต่ำงออกไป ใหพ้จิำรณำกำรแสดงรำยกำรส ำหรบัรำยกำรดงักลำ่ว ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่
32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ   



 

45 
 

 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์XXX   
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2   
 

 
  

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน หน่วย : บาท

ประเภทเงินลงทนุ จ ำนวน/ พื้นท่ี

รำคำทนุ/   

เงินต้น มลูค่ำยติุธรรม

ร้อยละของ

มลูค่ำเงินลงทนุ

รำคำทนุ/    

เงินต้น มลูค่ำยติุธรรม

ร้อยละของมลูค่ำ

เงินลงทนุ

(บำท) (บำท) (ร้อยละ) (บำท) (บำท) (ร้อยละ)

เงินลงทนุในอสงัหำริมทรพัย์

ที่ดนิพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง และทรพัย์สนิ

XXX XX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

XXX XX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

XXX XX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

XXX XX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

รวมเงินลงทนุในอสงัหำริมทรพัย์ xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

เงินลงทนุในหลกัทรพัย์

เงนิฝากประจ า

XXX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

XXX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

พนัธบตัร

XXX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

XXX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

XXX xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย์ xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx xx.xx

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 100.00 xxx,xxx,xxx.xx xxx,xxx,xxx.xx 100.00

25X125X2
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์XXX 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 
 

       
หน่วย : บำท 

     
หมำยเหตุ 

 
25x2 

 
25x1 

รายได ้
       

 
รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสญัญำโอนขำยทรพัยส์นิ 
และสทิธริำยได ้    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำร 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
รำยไดด้อกเบีย้ 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
รำยไดอ้ื่น 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

  
รวมรำยได ้

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

ค่ำใชจ้่ำย 
       

 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชพี 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัชตีดัจำ่ย 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำบรหิำรสว่นกลำง 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
ค่ำบ ำรุงสมำชกิ 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 ค่ำใชจ้่ำยอื่น    xxx,xxx,xxx.xx  xxx,xxx,xxx.xx 

 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

รวมค่าใช้จ่าย 
   

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 

ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 
   

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 

          รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 
      

 
รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)สทุธจิำกเงนิลงทุน 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 

รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 
     ของเงนิลงทุน xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทุน 
   

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 

          การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ุทธิจากการ     
      ด าเนินงาน 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์XXX 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 
 

       
หน่วย : บำท 

     
หมำยเหตุ 

 
25x2 

 
25x1 

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี 
  

 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนสทุธ ิ

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

 
รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)สทุธจิำกเงนิลงทุน 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ุทธิในระหว่างปี 
   

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 

       
  

 
  

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 
   

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
การคืนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

       
  

 
  

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 
   

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 
สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัตน้ปี 

   
xxx,xxx,xxx.xx 

 
xxx,xxx,xxx.xx 

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัปลำยปี 
   

xxx,xxx,xxx.xx 
 

xxx,xxx,xxx.xx 

          
          
       

 หน่วย : หน่วย  
การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน 

      
 

(มลูค่ำหน่วยละ XX บำท) 
      

 
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 

   
xxx,xxx,xxx.xxxx 

 
xxx,xxx,xxx.xxxx 

 
หน่วยลงทุน ณ วนัปลำยปี 

   
xxx,xxx,xxx.xxxx 

 
xxx,xxx,xxx.xxxx 
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์XXX 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2 
 

    
หน่วย : บำท 

    
25x2 

 
25x1 

       กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   กำรเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิำกกำรด ำเนินงำน  XXX  

 
 XXX  

ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 
       ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  
   

 
รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทุน  XXX  

 
 XXX  

 
ซือ้เงนิลงทุน 

 
 XXX  

 
 XXX  

 
ขำยเงนิลงทุน 

 
 XXX  

 
 XXX  

 
ลกูหนี้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรลดลง (เพิม่ขึน้)  XXX  

 
 XXX  

 
สนิทรพัยอ์ื่นลดลง (เพิม่ขึน้)  XXX  

 
 XXX  

 
เจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ (ลดลง)  XXX  

 
 XXX  

 
ค่ำธรรมเนียมบรหิำรอสงัหำรมิทรพัยค์ำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ (ลดลง)  XXX  

 
 XXX  

 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำเพิม่ขึน้ (ลดลง)  XXX  

 
 XXX  

 
เงนิมดัจ ำกำรเช่ำพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ (ลดลง)  XXX  

 
 XXX  

 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ (ลดลง)  XXX  

 
 XXX  

 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง)  XXX  

 
 XXX  

 กำรตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรกูย้มื  XXX    XXX  
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  XXX  

 
 XXX  

    
  

 
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
    เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มื  XXX    XXX  

 เงนิสดจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มื  XXX    XXX  

 
กำรแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  XXX  

 
 XXX  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  XXX  
 

 XXX  

 
 

  
  

 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สุทธิ  XXX  
 

 XXX  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี  XXX  

 
 XXX  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี  XXX  
 

 XXX  
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ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
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กองทุน................................ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย ์………… (“กองทนุรวม”) จดตัง้ขึน้เป็นกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภท    
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มกีำรก ำหนดอำยุโครงกำร โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื่อวนัที ่
……………… โดยมีจ ำนวนเงินทุนจดทะ เบียน ……………….. ล้ำนบำท (แบ่ ง เ ป็น 
……………………… ล้ำนหน่วย มูลค่ำหน่วยละ …... บำท) บริษัทหลักทรพัย์จัดกำรกองทุน
............................................ (“บรษิทัจดักำร”) เป็นผูจ้ดักำรกองทนุและนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยมี
ธนำคำร........................................................... เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ 
[ประกอบด้วยค ำอธบิำยเกีย่วกบักองทุน วตัถุประสงคก์ำรลงทุน เกณฑ์เปรยีบเทยีบและขอ้มูลอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง]  
กองทนุมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผล ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในหนงัสอืชีช้วน  
 

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
งบกำรเงนินี้ได้จดัท ำขึน้ตำม (อำ้งองิมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ หรอืแนวปฏบิตัทิำงบญัชขีอง
กองทนุ) 
 

3. สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
(3.1) กำรวดัคำ่เงนิลงทนุ 
(3.2) เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
(3.3) กำรแบ่งปันสว่นทนุ 
(3.4) ลกูหนี้รำยไดค้ำ่เชำ่คำ้งรบั 
(3.5) สญัญำเชำ่ 
(3.6) กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย 
(3.7) กำรใชดุ้ลยพนิิจและกำรประมำณกำรทำงบญัช ี
 

4. ความเส่ียงทางการเงิน 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบี้ยคอืควำมเสีย่งทีม่ลูค่ำของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิจะเปลีย่นแปลง
ไป เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้ไดส้รปุควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ของกองทนุ ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรพัยข์องกองทนุตำม
มลูคำ่ยตุธิรรมและจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ 
 



 

51 
 

 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
กองทุนมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่สำมำรถปฏบิตัติำมภำระผกูพนัทีร่ะบุไวใ้นเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ เนื่องจำกกองทุนมลีูกหนี้ อย่ำงไรกต็ำม สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะครบก ำหนดใน
ระยะเวลำ  อนัสัน้ กองทนุจงึไมค่ำดว่ำจะไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเกบ็หนี้ 
 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
กองทนุไมม่สีนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงันัน้จงึไม่มคีวำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น  
หรอืถำ้ม ี

 

 

 

 

 

 (หน่วย : บำท) 
 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 25x2 
 มอีตัรำดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตำม
อตัรำตลำด  

มอีตัรำดอกเบีย้
คงที ่  

ไมม่อีตัรำ 
ดอกเบีย้ 

 

รวม 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ       
เงนิฝำกธนำคำร XXX  -  -  XXX 
พนัธบตัร -  -  XXX  XXX 
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน -  -  XXX  XXX 
หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน -  -  XXX  XXX 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย -  -  XXX  XXX 

 (หน่วย : บำท) 
 ยอดคงเหลอืของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 25x1 
 มอีตัรำดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลงตำม
อตัรำตลำด  

มอีตัรำดอกเบีย้
คงที ่  

ไมม่อีตัรำ 
ดอกเบีย้ 

 

รวม 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ       
เงนิฝำกธนำคำร XXX  -  -  XXX 
พนัธบตัร -  -  XXX  XXX 
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน -  -  XXX  XXX 
หลกัทรพัยไ์มจ่ดทะเบยีน -  -  XXX  XXX 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย -  -  XXX  XXX 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 25x2 และ 25x1 กองทนุมบีญัชทีีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศดงันี้ 
 สกลุเงนิ 

              รำยกำร 25x2  25x1 
เงนิลงทนุ (มลูคำ่ยตุธิรรม) XXX  XXX 

กองทุนได้ท ำสญัญำอนุพนัธ์เพื่อคุม้ครองควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงนิลงทุนทีเ่ป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ  
 
ควำมเสีย่งดำ้นตลำด 
กองทุนมคีวำมเสีย่งด้ำนตลำดเนื่องจำกมเีงนิลงทุนในตรำสำรทุน และตรำสำรหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของ
เงนิลงทนุดงักล่ำวขึน้อยู่กบัควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง สถำนกำรณ์ตลำดเงนิและตลำด
ทุน ซึง่สภำวกำรณ์ดงักล่ำวอำจมผีลกระทบทำงดำ้นบวกหรอืดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัที่
ออกตรำสำร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิของผูอ้อกตรำสำรว่ำมคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมผนัผวนของ
ตลำดมำกน้อยเพยีงใดอนัอำจท ำใหร้ำคำของตรำสำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้ 
 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กองทนุบรหิำรควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรลงทนุโดยก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เช่น กำร
กระจำยประเภทเงนิลงทนุ และกำรวเิครำะหฐ์ำนะของกจิกำรทีจ่ะลงทนุ 
 

5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนที่แสดงมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนระหว่ำงปี สิ้นสุด 31 
ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 25x2  25x1 
ยอดคงเหลอืตน้ปี XXX  XXX 
เพิม่ขึน้ XXX  XXX 
จ ำหน่ำย XXX  XXX 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ XXX  XXX 
ยอดคงเหลอืปลำยปี XXX  XXX 

 
6. เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์เป็นเงนิลงทุนใน…….. ประกอบด้วย  [อธบิำยรำยกำรอสงัหำรมิทรพัย์/ 
ทีต่ัง้/ รำคำทุน/ รำคำประเมนิเงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์/ ก ำไรสุทธจิำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในงบ
ก ำไรขำดทนุ] 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กองทนุรวมมรีำยละเอยีดเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดดงัต่อไปนี้  
 25x2 25x1 
รำยกำร บำท  อตัรำดอกเบีย้ 

(%) 
บำท  อตัรำดอกเบีย้ 

(%) 
เงนิสดในมอื XXX   XXX   
เงนิฝำกกระแสรำยวนั XXX   XXX   
เงนิฝำกออมทรพัย ์ XXX  XX% XXX  XX% 
รวม XXX   XXX   

 
8. ก าไรสะสม 

รำยกำรเคลื่อนไหวของก ำไรสะสมระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 25x2  25x1 
ยอดคงเหลอืตน้ปี XXX  XXX 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรลงทนุสทุธ ิ XXX  XXX 
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธจิำกเงนิลงทนุ XXX  XXX 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรม 
ของเงนิลงทนุ 

XXX  XXX 

กำรแบ่งสว่นทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ XXX  XXX 
ยอดคงเหลอืปลำยปี XXX  XXX 

 
9. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทจดักำรฯ เป็นผู้จดักำรกองทุนและนำยทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมธีนำคำร…….. เป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ทรัพย์สิน โดยค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน ดงัต่อไปนี้ 
- คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ ……. 
- คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ ……. 
- คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ ……. 
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10. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   
ในระหว่ำงปี กองทนุมรีำยกำรธุรกจิระหว่ำงกนัทีส่ ำคญักบับรษิทัจดักำรและกจิกำรอื่น ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ /
หรอืกรรมกำรเดียวกนักบับรษิัทจดักำรและกองทุน รำยกำรทีส่ ำคญัดงักล่ำวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 25x2 และ 25x1 มดีงัต่อไปนี้ 

 บำท   

 25x2  25x1  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ………..    

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร XXX  
 

XXX 
 ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอื    

ชีช้วน 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน XXX  
 

XXX 
 ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอื    

ชีช้วน 
  ธนำคำร................... จ ำกดั (มหำชน)  
       รำยไดด้อกเบีย้ XXX  XXX  รำคำตลำด 
บรษิทัหลกัทรพัย ์……จ ำกดั      

คำ่ใชจ้่ำยอืน่ XXX  XXX  อตัรำตลำด 
กองทนุอืน่ทีบ่รหิำรโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ ……. จ ำกดั  

  

 

  

คำ่ใชจ้่ำยอืน่ XXX  XXX  รำคำตลำด 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 25x2 และ 25x1 กองทุนมยีอดคงเหลอืทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ดงันี้ 

 บำท 

 25x2  25x1 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ………..    

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจำ่ย XXX  XXX 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนคำ้งจ่ำย XXX  XXX 

 
 

ธนำคำร……………. จ ำกดั (มหำชน)    
คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คำ้งจ่ำย XXX  XXX 
กองทนุอืน่ทีบ่รหิำรโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ
..............จ ำกดั 

 
  

คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ XXX  XXX 
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11. การแบง่ปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในระหว่ำงปี กองทนุฯ ไดม้กีำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงันี้  
วนัประกำศ
จ่ำยเงนิปันผล 

 ส ำหรบัรอบระยะเวลำ  อตัรำ 
ต่อหน่วย 

(บำท/หน่วย) 

 25x2  25x1 

XX 25x1  XXX - XXX  XX.XX  -  XXX 
XX 25x1  XXX - XXX  XX.XX  -  XXX 
XX 25x2  XXX - XXX  XX.XX  XXX  - 
XX 25x2  XXX - XXX  XX.XX  XXX  - 

 
12. ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทนุฯ ไดซ้ือ้ขำยเงนิลงทนุส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 25x2 และ 25x1 โดยไม่รวมเงนิลงทุนใน
เงนิฝำกธนำคำร เป็นจ ำนวน XXX ลำ้นบำท และ XXX ลำ้นบำท โดยคดิเป็นรอ้ยละ XX.XX และรอ้ยละ 
XX.XX ต่อมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่ำงปี ตำมล ำดบั 
 

13. ภาระผกูพนั 
กองทนุมภีำระผกูพนัภำยใตส้ญัญำบรกิำร โดยมคีำ่บรกิำรทีต่อ้งจ่ำยช ำระดงันี้ … 
 

14. ข้อมลูส่วนงานด าเนินงาน 
กองทุนฯ ด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนด ำเนินงำนทำงธุรกจิเดียว คือ กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และ
หลกัทรพัย ์ในสว่นงำนด ำเนินงำนหลกัทำงภมูศิำสตรเ์ดยีวคอืในประเทศไทย  
 

15. ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
กำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรม 
มลูคำ่ยตุธิรรม หมำยถงึ รำคำทีจ่ะไดร้บัจำกจำกกำรขำยสนิทรพัยห์รอืเป็นรำคำทีจ่ะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สนิ
ใหผู้อ้ ื่นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร้่วมตลำด) ณ 
วนัทีว่ดัมลูคำ่ กองทนุใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิซึง่แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ยกเว้นใน
กรณีทีไ่มม่ตีลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องได ้กองทุนจะประมำณมลูค่ำยุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลู
ค่ำทีเ่หมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูคำ่ยตุธิรรมนัน้ใหม้ำกทีส่ดุ 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณ
มลูคำ่ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรบัสินทรพัย์หรือหนี้สินอย่ำง

เดยีวกนั (ขอ้มลูระดบัที ่1) 
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 ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึง่รวมอยู่ในระดบัที ่1 ที่สำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก ่
ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอื
หนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดบัที ่2) 

 ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้ำ้งองิจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่ม่
สำมำรถสงัเกตได)้ (ขอ้มลูระดบัที ่3) 
 

31 ธ.ค. 25x2   (หน่วย:ล้านบาท) 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
เงนิลงทนุใน
อสงัหำรมิทรพัยต์ำม
มลูคำ่ยตุธิรรม 
ตรำสำรทนุและกองทนุ 
ตรำสำรหนี้ 
ตรำสำรอนุพนัธ ์

 
 
- 

XXX 
- 

XXX 

 
 

- 
- 

XXX 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 

- 
- 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

31 ธ.ค. 25x1   (หน่วย:ล้านบาท) 
 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

เงนิลงทนุใน
อสงัหำรมิทรพัยต์ำม
มลูคำ่ยตุธิรรม 
ตรำสำรทนุและกองทนุ 
ตรำสำรหนี้ 
ตรำสำรอนุพนัธ ์

 
 
- 

XXX 
- 

XXX 

 
 

- 
- 

XXX 
XXX 

 
 

XXX 
XXX 

- 
- 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
เงนิลงทุนต่ำง ๆ ซึ่งมูลค่ำเงนิลงทุนมำจำกรำคำตลำดทีม่กีำรอำ้งองิไวอ้ย่ำงชดัเจนในตลำดทีม่สีภำพ
คล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที ่1 นัน้ประกอบด้วยตรำสำรทุนของบรษิทัจดทะเบยีนที่มสีภำพ
คล่องและตรำสำรอนุพนัธท์ีซ่ือ้ขำยในตลำดทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่ำงเป็นทำงกำร กองทุนจะไม่ปรบัรำคำทีอ่ำ้งองิ
ส ำหรบัเครือ่งมอืเหล่ำนี้ 
 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิซึ่งซื้อขำยในตลำดทีไ่ม่ไดถู้กพจิำรณำว่ำมสีภำพคล่องแต่ถูกประเมนิค่ำจำกรำคำ
ตลำดทีม่กีำรอำ้งองิไวอ้ยำ่งชดัเจน กำรเสนอรำคำซือ้ขำยโดยผูค้ำ้หรอืแหล่งก ำหนดรำคำทีเ่ป็นทำงเลอืก
ซึ่งได้ร ับกำรสนับสนุนจำกข้อมูลที่ส ังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือกำรเงินเหล่ำนี้
ประกอบดว้ยตรำสำรหนี้ภำคเอกชนทีอ่ยูใ่นกลุ่มน่ำลงทนุและอนุพนัธใ์นตลำดซือ้ขำยกนัโดยตรง 
เงนิลงทุนทีถู่กจดัประเภทในระดบัที ่3 มขีอ้มลูทีส่ ำคญัทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดเ้นื่องจำกมกีำรซื้อขำยไม่
บ่อยนกั 
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ตรำสำรทุนในระดบัที ่3 ประกอบด้วยขอ้มูลควำมเสีย่งด้ำนเครดติและมูลค่ำควำมเสยีหำยทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ส ำหรบัฐำนะทีเ่กีย่วกบัตรำสำรทนุนัน้ ขอ้มลูหลกัทีป้่อนเขำ้ตวัแบบกำรประเมนิมลูค่ำของกองทุน
ส ำหรบัเงนิลงทนุนี้ประกอบดว้ยอตัรำสว่นรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธแิละกำรคดิลดกระแสเงนิสด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมเคลื่อนไหวในระดบัที ่3 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 25x2 และ 25x1  

 25x2        (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ตราสารทุน  ตราสารหน้ี  รวม 
ยอดยกมำ ณ วนัตน้ปี 
ซือ้ 
ขำย 
โอนเขำ้ระดบั 3 
โอนออก (ระบุล ำดบัทีโ่อนออก) 
ก ำไร/ขำดทนุทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทนุ 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

  XX 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลำยปี XX  XX  XX 

 
 25x1         (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ตราสารทุน  ตราสารหน้ี  รวม 
ยอดยกมำ ณ วนัตน้ปี 
ซือ้ 
ขำย 
โอนเขำ้ระดบั 3 
โอนออก (ระบุล ำดบัทีโ่อนออก) 
ก ำไร/ขำดทนุทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทนุ 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

  XX 
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลำยปี XX  XX  XX 

*จ ำนวนที่โอนเขำ้หรอืโอนออกของทุกระดบั ในล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรม กจิกำรต้องเปิดเผยและ
ปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมทีร่ะบุในย่อหน้ำที ่95 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่13 
 

16. ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
17. การอนุมติังบการเงิน 

งบกำรเงนินี้ไดร้บักำรอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี ำนำจของกองทนุเมือ่วนัที.่.............................. 
 


