
ตัวอยางการเปดเผยขอมูลเมื่อนํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก 

 
ตัวอยางการเปดเผยขอมูลสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

เมือ่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก 

 

    ในรอบระยะเวลารายงานที่บริษัทหลักทรัพยนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก ใหเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ โดยอาจแสดงรายละเอียดของ

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก ดังน้ี  

 

  หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

ประเภทการ 

วัดมูลคาเดิม 

ตาม TAS 105* 

มูลคาตาม

บัญชีเดิม 

ประเภทการ 

วัดมูลคาใหม 

ตาม TFRS 9** 

มูลคาตาม

บัญชีใหม 

สินทรัพยทางการเงิน 

- เงินลงทุนที่ไมไดวางเปนประกัน 

 - เงินลงทุนที่วางเปนประกัน 

- อ่ืน ๆ 

รวม 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

หนี้สินทางการเงิน 

- หนี้สินทางการเงินทีก่ําหนดให 

  วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอ่ืน 

- อ่ืน ๆ 

รวม 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

* ประเภทการวัดมูลคาเดิม เชน มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (หลักทรัพยเพ่ือคา), มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (หลักทรัพยเผ่ือขาย), 

ราคาทุนตัดจําหนาย (เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด), ราคาทุนสุทธิ (เงินลงทุนทั่วไป) เปนตน 

** ประเภทการวัดมูลคาใหม เชน มลูคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (ตามขอกําหนด), มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (เลือกกําหนด),  

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน, ราคาทุนตัดจําหนาย เปนตน 

 

     สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเมื่อนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 มาถอืปฏิบัติเปนคร้ังแรก ใหบริษัทหลักทรัพยเปดเผยขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อใหผูใชขอมูล

เขาใจเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทหลักทรัพยไดถือปฏิบัติตามขอกําหนดของการจัดประเภทรายการตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  รวมทั้งใหบริษัทหลักทรัพยเปดเผยเหตุผลในการกําหนดหรือยกเลกิ 

การกําหนดใหเคร่ืองมือทางการเงินวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ณ วันที่ถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก 

 

 

 

 



ตัวอยางการเปดเผยขอมูลเมื่อนํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก 

 
    นอกจากน้ี ใหบริษัทหลักทรัพยแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาตามบญัชทีี่เกิดจากการจัดประเภท

รายการใหมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงนิ ณ วันทีถ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เปนคร้ังแรก ดังน้ี  

   

 มูลคาตามบัญชีเดิม 

ตาม TAS 105  

ณ 31 ธ.ค. x1 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชีใหม

ตาม TFRS 9  

ณ 1 ม.ค. x2 

จากการจัดประเภท

รายการใหม 

(Reclassifications) 

จากการวัดมูลคา

รายการใหม 

(Remeasurements) 

สินทรัพยทางการเงิน 

(ใหแยกแตละประเภทการวัดมูลคา) 

1. มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

(ใหแยกแตละบัญช ี: ตัวอยางรายการ) 

(ตัวอยางการเปดเผยขอมูลการกระทบยอดของ

รายการเงินลงทุนประเภทนี้) 

- เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน - ตามขอกําหนด  

ยอดยกมาจากหลักทรัพยเพื่อคา (ตาม TAS 105)   

  บวก จากหลักทรัพยเผื่อขาย (ตาม TAS 105) 

  บวก จากเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด (ตาม TAS 

105) 

  บวก จากเงินลงทุนท่ัวไป (ตาม TAS 105) 

  หัก จัดประเภทรายการใหมเปนมูลคายุตธิรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - ตราสารหน้ี 

  หัก จัดประเภทรายการใหมเปนมูลคายุตธิรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - ตราสารทุน 

  หัก จัดประเภทรายการใหมเปนราคาทุนตัดจําหนาย 

(ตาม TFRS 9) 

ยอดเงินลงทุนท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน (ตาม TFRS 9) 

 

- เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน - Designated 

.......(เปดเผยการกระทบยอดเชนเดียวกับขางตน)... 

........................................................... 

  รวมสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 

2. มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

(ใหแยกแตละบัญช ี: ตัวอยางรายการ) 

- เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - ตราสารหนี้ 

.......(เปดเผยการกระทบยอดเชนเดียวกับขางตน)... 

........................................................... 
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 มูลคาตามบัญชีเดิม 

ตาม TAS 105  

ณ 31 ธ.ค. x1 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชีใหม

ตาม TFRS 9  

ณ 1 ม.ค. x2 

จากการจัดประเภท

รายการใหม 

(Reclassifications) 

จากการวัดมูลคา

รายการใหม 

(Remeasurements) 

- เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - ตราสารทุน 

.......(เปดเผยการกระทบยอดเชนเดียวกับขางตน)... 

........................................................... 

  รวมสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

3. ราคาทุนตัดจําหนาย 

(ใหแยกแตละบัญช ี: ตัวอยางรายการ) 

- เงินลงทุน 

.......(เปดเผยการกระทบยอดเชนเดียวกับขางตน)... 

........................................................... 

  รวมสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุน

ตัดจําหนาย 

 

รวมสินทรัพยทางการเงนิ 

หนี้สินทางการเงิน 

(ใหแยกแตละประเภทการวัดมูลคา) 

1. มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

(ใหแยกแตละบัญช ี: ตัวอยางรายการ) 

- หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม 

.......(เปดเผยการกระทบยอดเชนเดียวกับขางตน)... 

........................................................... 

  รวมหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 

รวมหนี้สินทางการเงิน 

    

 

 


