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ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการด�าเนินธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว ตราสาร

อนุพันธ์จะถูกใช้ในการป้องกันความเส่ียงของกิจการ รวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ย ปัจจุบันน้ี การเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์ในงบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 107 (TAS107) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน บทความฉบับนี้ 

กล่าวถึงความหมาย ประเภทหลักและประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ และอภิปรายข้อก�าหนดภายใต้ TAS107 พร้อมท้ัง

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์ในงบการเงิน

ค�าส�าคัญ: ตราสารอนุพันธ์ เครื่องมือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
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Derivatives and Disclosure for Derivatives

Dr.Kulaya Jantadej
Assistant Professor of Department of Accounting, 

Thammasat Business School, Thammasat University

Derivatives, a financial instrument, play an increasing role in business. They normally are used to hedge 

against entities’ risks including currency risk, interest rate risk. At present, disclosure for derivatives in 

financial statements complies with principles under Thai Accounting Standard No. 107 (TAS 107), ‘Financial 

Instruments: Disclosure and Presentation’. This article describes definition, main types, and benefits of 

derivatives. In addition, principles under TAS 107 and examples for disclosure for derivatives in financial 

statements are discussed.
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บทความวิชาการ

บทน�า
กิจการเมื่อด�าเนินงานมักประสบกับความไม่แน่นอน 

(Uncertainties) หรือความเสี่ยง (Risks) ในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากตลาด1 เป็นต้น ความไม่แน่นอน 

และความเสี่ยงเหล่าน้ีอาจจะส่งผลให้กิจการมีต้นทุนใน 

การด�าเนินงานท่ีสูงกว่าที่ประมาณการไว้หรือท�าให้เกิดผล

ขาดทุน ผู้บริหารของกิจการจึงมีแนวโน้มที่จะน�าเครื่องมือ

ทางการเงิน2 (Financial Instruments) อาทิเช่น ตราสาร

อนุพันธ์3 (Derivatives) มาใช้เพื่อบริหารและป้องกัน 

ความเส่ียง (Hedging) และช่วยลดความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึน

ในการท�าธุรกิจ (Bunea-Bontas, 2009) นอกจากนี้ 

ตราสารอนุพันธ์สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือครอง

ในรูปของการเก็งก�าไร (Speculation) (สถาบันพัฒนา 

ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548)

ปัจจุบันนี้ การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

ในงบการเงินของกิจการเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีปรากฏใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (TAS 107) เรื่อง การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ข้อก�าหนดภายใต้ TAS 107 มี

ความสอดคล้องกับ International Accounting Standard 

No. 32 (IAS 32) ‘Financial Instruments: Disclosure 

and Presentation’ ฉบบัทีมี่ผลบงัคบัใช้ในช่วงปี ค.ศ. 2000 

โดยท่ัวไปแล้ว TAS 107 ไม่ได้ก�าหนดให้กิจการจะต้องรับรู้

รายการตราสารอนุพันธ์ (Recognition of Derivatives) 

ในงบการเงิน ดังนั้น กิจการสามารถน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ

ตราสารอนุพันธ์ทั้งในและนอกงบดุล (Off-Balance Sheet) 

แต่ต้องท�าการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดของ

ตราสารอนุพันธ์ท่ีกิจการถือครอง วัตถุประสงค์ในการถือ

ครองตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

ในเดือนเมษายน ค.ศ .  2001 Internat ional 

Account ing Standard Board ( IASB) ได ้ออก 

International Accounting Standard No. 39 (IAS 39) 

‘F inanc ia l  Ins t ruments :  Recogn i t ion and 

Measurement’ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ก�าหนด 

หลักการในการรับรู ้รายการ (Recognition) และการวัด

1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) คือ ความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และความเสี่ยง

จากตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (อ้างถึงย่อหน้าที่ 45 ของ มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน)
2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน ให้ค�านิยามเครื่องมือทางการเงิน 

(Financial Instruments) ไว้ดังน้ี ‘เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ  ที่ท�าให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) 

ของกิจการหนึ่ง และหน้ีสินทางการเงิน (Financial Liability) หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน’ โดยสินทรัพย์

ทางการเงิน หมายถึง สินทรัพย์ ดังนี้ (ก) เงินสด (ข) สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนจากกิจการอื่น 

(ค) สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่จะเป็นประโยชน์

ต่อกิจการ (ง) ตราสารทุนของกิจการอื่น และหนี้สินทางการเงิน หมายถึง สัญญาที่ท�าให้กิจการเกิดภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม 

ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) ส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้แก่กิจการอ่ืน (ข) แลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินกับกิจการอื่น 

ภายใต้เงื่อนไขที่อาจท�าให้กิจการเสียประโยชน์
3 ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่ง อาทิเช่น ออปชั่น (Option) (อาจเรียกว่า สิทธิเลือกซื้อหรือขาย 

หรือตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์) เป็นตราสารทางการเงินที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินกับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งและหนี้สินทาง 

การเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในเวลาเดียวกัน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 11, 12 และภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107)Do
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ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์

มูลค่า (Measurement) ส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของ IAS 39 มีความซับซ้อนอยู่มาก 

IASB จึงท�าการปรับแก้ IAS 39 หลายครั้งเพื่อลดความ 

ซับซ้อน แต่ในที่สุด IASB ได้ตัดสินใจออก International 

Financial Reporting Standard No. 9 (IFRS 9) 

‘Financial Instruments’ มาแทนที่ IAS39 ทั้งฉบับ 

โดย IFRS 9 ฉบับสมบูรณ์ได้ถูกเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 2014 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

ค.ศ. 2018 ดังนั้น ในช่วงเวลาก่อนปี ค.ศ 2018 กิจการ 

ท่ีจัดท�างบการเงินภายใต้ International Financial 

Reporting Standards (IFRSs) สามารถน�าหลักการ 

ภายใต้ IAS 39 หรือ IFRS 9 มาใช้ในการรับรู้รายการ 

และการวัดมูลค่าส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน ในส่วนของ

ประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ยกร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน โดย TFRS 9 จะถูกน�ามาถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเมื่อ TFRS9 มีผลบังคับใช้ 

TAS107 จะถูกยกเลิกไป4

บทความฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต ่อไปนี ้

(1) ค�านิยาม ประเภทหลักและประโยชน์โดยทั่วไปของ

ตราสารอนุพันธ ์ (2) ข ้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูล 

ตราสารอนุพันธ์ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (TAS 

107) พร้อมตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์ใน 

งบการเงิน และ (3) บทสรุปและทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน

หลักการส�าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตราสาร

อนุพันธ์ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล

ตราสารอนุพันธ์: ค�านิยาม ประเภทหลัก และ
ประโยชน์โดยท่ัวไป

ค�านิยามของตราสารอนุพันธ์ 

(Definition	 of	 Derivatives)

ตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารท่ีก่อก�าเนิดจาก (Derive) 

หรือแปรผันตามสิ่งอ้างอิง (Underlying) โดยทั่วไปแล้ว 

ตราสารอนุพันธ ์จะมีมูลค ่าขึ้นอยู ่กับสินทรัพย ์อ ้างอิง 

(Underlying Asset) หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying 

Variable) ตัวอย่างของสินทรัพย์อ้างอิง (ตัวแปรอ้างอิง) 

ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ (อัตราแลกเปลี่ยน) หุ้นสามัญ 

(ราคาหุ้น/ดัชนีหลักทรัพย์) พันธบัตรรัฐบาล (อัตราดอกเบี้ย) 

เป็นต้น ตราสารอนุพันธ์ หมายถึง สัญญาทางการเงิน

ระหว่างคู ่สัญญาตั้งแต่ 2 ฝ่ายข้ึนไป โดยท�าข้อตกลงที ่

จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในปัจจุบัน และจะท�าการ

ช�าระราคากันในอนาคต (สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548)

นอกจากนี้ ค�านิยามของตราสารอนุพันธ์ภายใต้ขอบเขต

ของ IAS 39 (IFRS 9)5 คอื เครือ่งมอืทางการเงนิ (Financial 

Instrument) หรือสัญญาอื่น (Other Contract) ที่มี

ลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้

1 )  การเปลี่ยนแปลงในมูลค ่าจะเป ็นไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ระบุไว ้ในสัญญา เช่น อัตรา

ดอกเบ้ีย ราคาของเครื่องมือทางการเงิน (Financial 

Instrument Price) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity 

Price) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign 

Exchange Rate) ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา (Index of 

Prices or Rates) อันดับความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความ 

น่าเช่ือถือ (Credit Rating or Credit Index) หรือตัวแปร

4 นอกจาก TAS107 จะถูกยกเลิกไปเมื่อ TFRS9 มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 มาตรฐานการบัญชีฉบับดังต่อไปนี้จะถูกยกเลิกเช่นกัน 

(1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (3) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

และ (4) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 เร่ือง การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน
5 อ้างถึงค�านิยามที่ปรากฏในย่อหน้า 9 ของ IAS39 และในภาคผนวก A ของ IFRS9Do
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อื่น (Other Variable) ในกรณีที่ตัวแปรที่ระบุไว้ในสัญญา

ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial Variable) ตัวแปรนั้นจะ 

ไม่เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาหนึ่ง ๆ  เท่านั้น โดยรวมแล้ว 

ตัวแปรที่ระบุไว้ในสัญญาตามที่กล่าวในข้อนี้อาจเรียกว่า 

รายการอ้างอิง6 (Underlying)

2) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก (No Initial 

Net Investment) หรือจ่ายด้วยจ�านวนเพียงเล็กน้อยเมื่อ

เทียบกับสัญญาประเภทอื่นซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะ

เดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด และ

3) การรับหรือจ่ายช�าระจะกระท�าในอนาคต

จากค�านิยามของตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้น 

สรุปได้ว่าตราสารอนุพันธ์เป็นสัญญาระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่ 

2 ฝ่ายขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะซ้ือหรือขายสินทรัพย์

อ้างอิงในอนาคต ซึ่งเมื่อตอนเข้าเป็นคู่สัญญานั้นจะไม่เกิด

การช�าระราคาสินทรัพย์อ้างอิงแต่จะไปท�าการช�าระราคากัน

ในอนาคตตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ทั้งนี้ การ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่าของตราสารอนุพันธ์จะเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง (หรือรายการ

อ้างอิง) ที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น การเข้าถือครองตราสาร

อนุพันธ์จึงอาจท�าให้คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ

ตราสารอนุพันธ์ และในขณะเดียวกันอาจท�าให้คู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องสละประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของตราสาร

อนุพันธ์

ประเภทหลักของตราสารอนุพันธ์ 

(Basic	 Types	 of	 Derivatives)

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (2548) กล่าวถึงประเภทหลัก ๆ  ของตราสาร

อนุพันธ์ไว้ 3 ประเภท ได้แก่ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(2) ออปช่ัน (Option) และ (3) สวอป (Swap) ตาม 

รายละเอียดดังนี้

สัญญาซื้อขายล ่วงหน้า คือ สัญญาที่มีการตกลง 

ระหว่างคู ่สัญญา 2 ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู ้จะซ้ือและ 

อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้จะขายสินทรัพย์อ้างอิงชนิดหนึ่งในอนาคต

ตามราคาที่ตกลงกัน คู ่สัญญาฝ่ายผู ้จะซื้อนั้นจะท�าการ 

เปิดฐานะ (Open Position) ท่ีเรียกว่า ฐานะซ้ือ (Long 

Position) ในขณะท่ีคู่สัญญาฝ่ายผู้จะขายท�าการเปิดฐานะ 

ที่เรียกว่า ฐานะขาย (Short Position) ผู้ที่จะซื้อมีภาระ

ผูกพันที่จะต้องช�าระราคาสินทรัพย์ตามที่ตกลงกันและ 

รับมอบสินทรัพย์ ในขณะท่ีผู ้ ท่ีจะขายมีภาระผูกพันที่จะ 

ต้องส่งมอบสินทรัพย์และรับช�าระราคาสินทรัพย์ในอนาคต 

นั่นหมายความว่า ภายใต้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านี้ คู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา ณ เวลา

ในอนาคตตามที่ได ้ตกลงกันไว ้ (สถาบันพัฒนาความรู ้ 

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548) ตัวอย่าง

ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เช่น กิจการ ‘หนึ่ง’ ท�าสัญญา

ซ้ือหุ้นสามัญของกิจการ ‘สอง’ ล่วงหน้าจากผู้ขาย โดยจะ

ซ้ือหุ้นสามัญในอีก 3 เดือนข้างหน้าในราคาหุ้นละ 150 บาท 

ดังนั้น ในอีก 3 เดือนข้างหน้านั้น กิจการ ‘หนึ่ง’ จะต้อง

ซ้ือหุ้นสามัญของกิจการ ‘สอง’ จากผู้ขายในราคาหุ้นละ 

150 บาทตามท่ีตกลงกันไว้ (ถึงแม้ว่า ราคาหุ้นของกิจการ 

‘สอง’ ท่ีซ้ือขายกันในท้องตลาดตอนนั้นจะแตกต่างจากราคา 

6 ตัวอย่างส�าหรับรายการอ้างอิง (Underlying) ดังน้ี (1) อัตราดอกเบ้ีย (เช่น อัตรา London Interbank Offered Rate-LIBOR หรือ 

อัตรา Thai Baht Interest Rate Fixing-THBFX เป็นต้น) (2) ราคาของเครื่องมือทางการเงิน (เช่น ราคาหุ้นของกิจการ เป็นต้น) (3) ราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น ราคาของยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 หรือ ข้าวขาว 5% เป็นต้น) (4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เช่น อัตรา 

แลกเปลี่ยน USD/THB เป็นต้น) (5) ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา (เช่น SET 50 Index เป็นต้น) (6) อันดับความน่าเชื่อถือ (เช่น Fitch 

Ratings เป็นต้น) (7) ตัวแปรที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น ดัชนีอุณหภูมิ [Temperature Index] เป็นต้น)Do
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150 บาทต่อหุ้นก็ตาม) และผู้ขายจะต้องส่งมอบหุ้นและ 

รับช�าระราคาค่าหุ้นจากกิจการ ‘หนึ่ง’

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ันจ�าแนกเป็นสัญญาฟิวเจอร์ส 

(Futures Contract) และสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward 

Contract) โดยทั่วไปแล้ว สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญา

ฟอร์เวิร์ดท�าข้ึนเพื่อซ้ือหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต

เช่นเดียวกัน แต่สัญญาทั้งสองมีลักษณะที่แตกต่างกันหลาย

ประการ (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2548; กฤษฎา เสกตระกูล, 2553ก) ดังนี้

(ก) ความเป็นมาตรฐาน สัญญาฟิวเจอร์สมีความเป็น

มาตรฐานมากกว่าเน่ืองจากการซื้อขายสัญญาชนิดนี้เกิดข้ึน

บนตลาดทางการ (Exchange Market)7 ซึ่งมีการก�าหนด

รูปแบบสัญญา (Contract Specification) เป็นมาตรฐาน 

(Standardization) เช ่น ขนาดสัญญา คุณภาพของ

สินทรัพย์อ้างอิง วันที่ วิธีการและสถานที่ในการช�าระราคา

และส่งมอบสินทรัพย์ เป็นต้น ตัวอย่างของสัญญาฟิวเจอร์ส 

เช่น สัญญาซ้ือขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (RSS3) 

สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Single Stock Futures) 

สัญญาซ้ือขายทองค�าล่วงหน้า (Gold Futures) เป็นต้น 

ในขณะที่รูปแบบของสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นไปตามข้อตกลง

ของคู ่สัญญาอันเนื่องมาจากการท�าสัญญากันนอกตลาด

ทางการ (Over-the-Counter: OTC) ตัวอย่างของสัญญา

ฟอร์เวิร ์ดที่พบได้โดยท่ัวไป เช่น สัญญาซื้อขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้าที่จัดท�าขึ้นระหว่างกิจการกับธนาคาร

พาณิชย์ เป็นต้น

(ข) สภาพคล่อง สัญญาฟิวเจอร ์สมีสภาพคล่อง 

มากกว่า เพราะถูกซื้อขายบนตลาดทางการ ท�าให้มีการ 

ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ง่ายอันเนื่องจากความเป็นมาตรฐาน

ของสัญญา ส�าหรับสัญญาฟอร์เวิร์ดนั้นไม่สามารถซื้อขาย

แลกเปลี่ยนได้อันเน่ืองจากเป็นสัญญาท่ีจัดท�าข้ึนโดยเฉพาะ

ตามความต้องการของคู่สัญญาเท่านั้น

(ค) ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Default 

Risk) สัญญาฟิวเจอร์สเผชิญกับความเสี่ยงที่คู ่สัญญาจะ 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงกันไว้น้อยกว่าสัญญาฟอร์เวิร์ด 

ในการซ้ือขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ัน ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ได้ท�า

สัญญากันเอง แต่จะท�าสัญญากับส�านักหักบัญชี (Clearing 

House) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของตลาดทางการ โดย 

ส�านักหักบัญชีจะท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการจับคู่สัญญา

ระหว่างผู ้ซื้อและผู ้ขาย อีกทั้งจะขอให้ผู ้ซื้อและผู ้ขายมา 

วางเงินประกัน (Margin) เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติตาม

สัญญา ท้ังนี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ส�านักหักบัญชีจะช�าระเงินหรือส ่งมอบสินทรัพย ์ให ้กับ 

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทันทีและจะด�าเนินการตามกฎหมายกับ

คู่สัญญาท่ีบิดพลิ้ว

(ง) การยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อหรือผู้ขายสัญญาฟิวเจอร์

สนั้นมักจะไม่ส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงจริง แต่จะยกเลิกสัญญา

ก่อนวันครบก�าหนดโดยท�าการล้างฐานะ (Offsetting the 

Position) เช่น ผู ้ซ้ือสัญญาฟิวเจอร์สสามารถเปิดฐานะ 

ขาย (Short Position) เพื่อเป็นการล้างฐานะซ้ือ (Long 

Position) ที่ท�าไว้แต่เดิม ในทางกลับกัน ผู ้ขายสัญญา 

7 ตลาดทางการส�าหรับสัญญาฟิวเจอร์สในประเทศไทยแต่เดิมมีจ�านวน 2 แห่ง คือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย (Thailand 

Futures Exchange: TFEX) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of Thailand: 

AFET) อย่างไรก็ตามในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TFEX) ตลาดสินค้า

เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมแถลงข่าวการรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยทั้ง 4 องค์กร

ได้ร่วมมือด�าเนินการตามนโยบายภาครัฐ โดยน�าสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน AFET มารวมไว้ที่ TFEX เพื่อให้มีศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตร 

ล่วงหน้าเพียงแห่งเดียวอันจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่จะสามารถซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภท

ได้ในแห่งเดียว (ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2558)Do
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ฟิวเจอร์สสามารถเปิดฐานะซื้อเพื่อลบล้างฐานะเดิม เป็นต้น 

ส�าหรับสัญญาฟอร์เวิร์ดนั้น โดยปกติแล้วคู่สัญญาจะท�าการ

ส่งมอบสินทรัพย์จริงและช�าระราคาสินทรัพย์ในวันที่สัญญา

ครบก�าหนด

ออปชั่น (Option) เป็นตราสารทางการเงินที่ให้สิทธิ

แก่ผู้ซ้ือในการซ้ือสินทรัพย์อ้างอิงจากผู้ขายออปชั่น (กรณี 

Call Option - ตราสารสิทธิเรียกซื้อสินทรัพย์) หรือให้ 

สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายออปชั่น 

(กรณี Put Option - ตราสารสิทธิให้ขายสินทรัพย์) 

ในอนาคต ณ ราคาที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า (ที่เรียกว่า ราคาใช้

สิทธิ - Exercise Price หรือ Strike Price) และในเวลา

ท่ีก�าหนดไว้ ผู้ซ้ือออปชัน่ (เมือ่เทยีบกบัผูข้าย) เป็นผูไ้ด้เปรยีบ 

เนื่องจากมีสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในระยะเวลา

ที่ก�าหนด โดยผู้ซื้อออปชั่นต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยม (Premium) 

ให้กับผู ้ขายเมื่อเข้าเป็นคู ่สัญญา เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิทธ ิ

เลือกซ้ือหรือขายดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายออปช่ัน 

มิได้มีสิทธิ แต่มีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามการเลือก 

ใช้สิทธิของผู ้ซ้ือ น่ันก็คือ ถ้าผู ้ซื้อเลือกที่จะซื้อสินทรัพย์ 

(กรณี Call Option) ผู้ขายออปชั่นจะต้องท�าการส่งมอบ

สินทรัพย์และรับช�าระราคา (ณ ราคาใช้สิทธิ) แต่ถ้าผู้ซื้อ

เลือกที่จะขาย (กรณี Put Option) ผู้ขายออปชั่นจะต้อง

รับมอบสินทรัพย์และช�าระราคา ทั้งนี้ ถ้าผู ้ซื้อเลือกท่ีจะ 

ไม่ใช้สิทธิ ออปชั่นก็จะหมดอายุไปเมื่อถึงวันครบก�าหนดและ

จะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายออปช่ันอีกต่อไป (สถาบันพัฒนา

ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548; 

กฤษฎา เสกตระกูล, 2553ข; ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน

แห่งประเทศไทย, 2554) ออปชั่นสามารถท�าการตกลง 

ซื้อขายกันบนตลาดทางการหรือนอกตลาดทางการ ตัวอย่าง

ของออปชั่น อาทิเช่น SET 50 Index Options

สวอป (Swap) คือ สัญญาในการแลกเปลี่ยนกระแส

เงินสด (อันเกี่ยวเนื่องจากสินทรัพย์หรือตัวแปรทางการเงิน 

เช่น อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น) ที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคตระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย สัญญาสวอป ซึ่งเป็นท่ี

รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest 

Rate Swap) ซึ่งเป็นสัญญาทางการเงินที่คู่สัญญาตกลงท่ีจะ

แลกเปลี่ยนภาระการช�าระดอกเบี้ยให้แก่กันและกันภายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ และสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 

(Currency Swap) ซ่ึงเป็นสัญญาในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

สกุลหนึ่งกับเงินอีกสกุลหนึ่งที่อ้างอิงไว้ เป็นต้น สัญญาสวอป

จะท�าการซื้อขายกันนอกตลาดทางการ (สถาบันพัฒนา 

ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548; 

ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย, 2554)

ประโยชน์โดยทั่วไปของตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์มีประโยชน์หลัก ๆ  อยู ่สองประการ 

ได ้แก ่  (1) ช ่วยในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) และ (2) ช่วยในการเก็งก�าไร (Speculation) 

(สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, 2548; คธาฤทธิ์ สิทธิกูล, 2553)

ตัวอย่างการใช้ตราสารอนุพันธ ์ในการบริหารและ

ป้องกันความเสี่ยง เช่น กิจการแห่งหนึ่งส่งออกสินค้าไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวน 500,000 หน่วย ในราคาขาย

หน่วยละ 35 บาท (ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 30 บาท) และ

กิจการจะได้เงินสด 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐในอีก 60 วัน

ข้างหน้า (สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ขาย เท่ากับ 

35 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) ถ้าหากว่าผู้บริหารของกิจการ

เล็งเห็นว ่าอัตราแลกเปลี่ยนดอลล ่าร ์สหรัฐมีแนวโน ้ม 

ลดลง ซ่ึงอาจท�าให้กิจการได้รับเงินค่าขายสินค้าต�่ากว่า 

17.5 ล้านบาท (500,000 ดอลล่าร์สหรัฐคูณด้วยอัตรา 

แลกเปลี่ยน 35 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ให้กิจการมีก�าไรจากการขายน้อยกว่าท่ีประมาณการไว้หรือ

อาจเกิดผลขาดทุนจากการขาย (ในกรณีท่ีอัตราแลกเปลี่ยน

ในอีก 60 วันข้างหน้าต�่ากว่า 30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) 

ดังนั้น ผู้บริหารสามารถท�าการป้องกันความเสี่ยงจากความ

ผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเข้าท�าสัญญาฟอร์เวิร์ด 

(เปิดฐานะขาย) กับธนาคารพาณิชย์เพื่อจะได้ขาย 500,000 

ดอลล่าร์สหรัฐในอีก 60 วันข้างหน้าในอัตราแลกเปลี่ยนที่

ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนท่ีตกลงกันDo
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ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์

เท่ากับ 34.25 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) ดังน้ัน ในการ 

เข้าถือครองสัญญาฟอร์เวิร์ดท�าให้กิจการได้รับเงินค่าขาย

สินค้าเท่ากับ 17.125 ล้านบาท (ค�านวณได้จาก 500,000 

ดอลล่าร์สหรัฐคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 34.25 บาทต่อ 

ดอลล่าร์สหรัฐ) และมีก�าไรจากการขายสินค้าประมาณ 

2.125 ล้านบาท (500,000 หน่วย ๆ  ละ 4.25 บาท 

[ผลต่างระหว่าง 34.25 บาท และ 30 บาท]) ถึงแม้ว่า 

อัตราแลกเปล่ียนในอีก 60 วันข้างหน้าจะลดลงต�่ากว่า 

34.25 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ

ตวัอย่างการเกง็ก�าไรโดยใช้ตราสารอนพุนัธ์ เช่น นกัลงทนุ

รายหน่ึงคาดว่าจะสามารถท�าก�าไรจากความผันผวนในอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ สมมติว่า ณ ปัจจุบัน 

อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 33 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ถ้า 

นักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับตัวสูงข้ึน 

ในอนาคต นักลงทุนน่าจะเข้าถือครองสัญญาฟิวเจอร์ส 

(เปิดฐานะซื้อ) เพื่อซื้อเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐล่วงหน้าบน

ตลาดทางการ เช่น จ�านวน 10 สัญญา (สัญญาละ 1,000 

ดอลล่าร์สหรัฐ) เป็นต้น ณ อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่เข้า

ท�าสัญญา (สมมติว่าเท่ากับ 33.80 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) 

ต่อมา ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐปรับตัว 

สูงขึ้นตามที่นักลงทุนได้คาดการณ์ไว ้ (สมมติว่า อัตรา 

แลกเปลี่ยนปรับขึ้นเป็น 35.20 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) 

นักลงทุนสามารถสร้างก�าไรได้ประมาณ 1.40 บาทต่อ 

ดอลล่าร์สหรัฐ (ผลต่างระหว่าง 35.20 บาทและ 33.80 

บาท) และมีก�าไรโดยรวมจากการเก็งก�าไรประมาณ 14,000 

บาท (ค�านวณได้จาก 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐคูณ 1.40 บาท) 

โดยสรุปแล้ว ภายใต้สัญญาฟิวเจอร์ส นักลงทุนรายน้ีสามารถ

สร้างก�าไรโดยการล็อคราคาซื้อเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐไว้ที่

อัตราแลกเปลี่ยน 33.80 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐและขาย 

เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 35.20 บาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐ

ข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ ์
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 
พร้อมตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ ์
ในงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 (TAS107) ให้ค�านิยาม

เครื่องมือทางการเงินไว้ดังนี้ ‘เครื่องมือทางการเงิน	 หมายถึง	

สัญญาใด	ๆ 	 ท่ีท�าให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน	 (Financial	

Asset)	ของกิจการหนึ่ง	และหนี้สินทางการเงิน	(Financial	

Liability)	 หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นใน 

เวลาเดียวกัน’

สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง สินทรัพย์ดังนี้ (ก) 

เงินสด (ข) สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์

ทางการเงินอื่นจากกิจการอื่น (ค) สิทธิตามสัญญาท่ีจะ 

แลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินของกิจการอื่นภายใต้เง่ือนไขท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อกิจการ (ง) ตราสารทุนของกิจการอื่น และหนี้สินทาง 

การเงิน หมายถึง สัญญาที่ท�าให้กิจการเกิดภาระผูกพันที ่

จะต้องปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังน้ี (ก) ส่งมอบเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้แก่กิจการอื่น (ข) แลกเปล่ียน

เครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เง่ือนไขที่อาจท�าให้

กิจการเสียประโยชน์ เครื่องมือทางการเงินภายใต้ TAS 107 

จึงหมายรวมถึง ปฐมพันธ์ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม หุ้นทุน 

และอนุพันธ์ทางการเงิน (หรือที่เรียกว่า ตราสารอนุพันธ์) 

(TAS107.11)

ตราสารทางการเงิน (Derivatives) อาทิเช่น ออปชั่น 

เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน 

กับคู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งและหนี้สินทางการเงินกับคู ่สัญญา 

อีกฝ่ายหนึ่งในเวลาเดียวกัน เนื่องจากผู ้ซ้ือออปช่ันมีสิทธิ

เลือกท่ีจะซ้ือ (ในกรณี Call Option) หรือจะขาย (ในกรณี 

Put Option) สินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต ณ ราคาที่ตกลง

กันไว ้ (เช ่น ผู ้ซื้อออปชั่นท�าการรับมอบสินทรัพย์และ 

ช�าระราคาในกรณี Call Option เป็นต้น) ในขณะท่ีผู้ขาย 

ออปช่ันมีภาระผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามสิทธิเลือกจะซื้อ Do
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บทความวิชาการ

หรือจะขายของผู ้ซื้อออปชั่น (เช่น ผู ้ขายออปชั่นท�าการ 

ส่งมอบสินทรัพย์และรับช�าระราคาในกรณี Call Option 

เป็นต้น)

TAS 107 ไม ่ ได ้ก� าหนดหลักการรับรู ้ รายการ 

(Recognition) และการวัดมูลค ่า (Measurement) 

เคร่ืองมือทางการเงิน (TAS107.30) แต่ได้ก�าหนดให้กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระ

ส�าคัญแต่ละประเภท (TAS107.44) ดังนั้น กิจการท่ีถือครอง

ตราสารอนุพันธ์สามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูล

ตราสารอนุพันธ์ทั้งที่เป็นรายการในงบดุลและนอกงบดุล 

ในกรณีที่ กิจการรับรู ้รายการตราสารอนุพันธ ์ในงบดุล 

(On-Balance Sheet) รายการเหล่านั้นจะถูกน�าเสนอ 

ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของสินทรัพย์หรือหนี้สิน 

โดยกิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมถึง

เกณฑ์ในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย (TAS 107.55) แต่ถ้า

กิจการเลือกที่จะน�าเสนอรายการตราสารอนุพันธ์นอกงบดุล 

(Off-Balance Sheet) กิจการต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

ตราสารอนุพันธ ์ที่มีสาระส�าคัญในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน โดยอาจเปิดเผยค�าอธิบายและข้อมูลที่เป็นตัวเลข

ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและสาระ

ส�าคัญของตราสารอนุพันธ์ (TAS107.47)

วัตถุประสงค์ของ TAS107 ในการก�าหนดให้มีการ 

เปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ ทั้งท่ี 

เป็นรายการในงบดุลและนอกงบดุล เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน

เข้าใจถึงความส�าคัญของเครื่องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะ

การเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 

และสามารถประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเครื่องมือ

ทางการเงิน ตลอดจนจ�านวนเงินและช่วงเวลาที่กิจการจะ 

ได้รับหรือจ่ายกระแสเงินสดในอนาคต (TAS107.44-45) 

ข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ  เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน (ครอบคลุม

ถึงตราสารอนุพันธ์) ที่กิจการต้องเปิดเผยในงบการเงิน 

ดังนี้

(ก) ประเภทของความเสี่ยงของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านราคา (จ�าแนกไว้ 3 ประเภท 

คือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบ้ีย ความเสี่ยงจากการตลาด) ความเสี่ยงด้านการให้

สินเช่ือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้าน

กระแสเงินสด (TAS107.45) โดย TAS107 ได้ก�าหนด

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามความเสี่ยงแต่ละประเภท 

เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าหนดให้เปิดเผย

มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่าง

ประเทศแยกตามสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

(ข) วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของรายการบัญชีท่ีส�าคัญ (TAS107.46)

(ค) ลักษณะและเนื้อหาของเครื่องมือทางการเงิน 

รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงอาจมี 

ผลกระทบต่อจ�านวน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต (TAS107.50)

(ง) นโยบายการบัญชี รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายการ

และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (TAS107.50 และ 

TAS107.55-57)

(จ) มูลค่ายุติธรรม (และวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม) 

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้รับรู้

ในงบดุล ในกรณีที่กิจการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลมูลค่า

ยุติธรรมได้เนื่องจากมีข้อจ�ากัดทางด้านเวลาหรือต้นทุนใน

การก�าหนดมูลค่า กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส�าคัญของเครื่องมือทางการเงินท่ี

เก่ียวข้องกับการก�าหนดมูลค่ายุติธรรม (TAS107.80)

ส�าหรับตัวอย่างการน�าเสนอรายการตราสารอนุพันธ์

ภายใต้ข้อก�าหนดของ TAS 107 ท้ังท่ีเป็นรายการในงบดุล

และนอกงบดุลนั้น ผู้เขียนได้ศึกษางบการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส�าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี 1 ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 

2 กิจการ ได้แก่ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) และจาก
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ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์

การศึกษาข้อมูลของกิจการพบว่าบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด 

(มหาชน) เลือกที่จะรับรู้และแสดงรายการตราสารอนุพันธ์

ในงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ในขณะที่บริษัท แพรนด้า 

จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) เลือกที่จะน�าเสนอรายการตราสาร

อนุพันธ์นอกงบดุล (Off-Balance Sheet) นอกจากนี ้

ทั้งสองกิจการได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญเก่ียวกับตราสาร

อนุพันธ ์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�าเสนอ

รายการตราสารอนุพันธ์ในงบการเงินของทั้งสองกิจการ

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)	 กรณีที่กิจการน�าเสนอรายการตราสารอนุพันธ์ 

ในงบแสดงฐานะการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ

เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน:	 บริษัท	 ทิปโก้ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ 

จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าเสนอรายการตราสารอนุพันธ์ประเภท

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในส่วนของหนี้สิน

หมุนเวียน (Current Liabilities) ของงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมเป็นจ�านวนเท่ากับ 156,444 

บาทและ 202,983 บาท ตามล�าดับ นอกจากนี้ กิจการ 

ได้น�าเสนอรายการตราสารอนพุนัธ์ประเภทสญัญาแลกเปลีย่น

อัตราดอกเบ้ียเงินกู ้ยืมในส ่วนของหนี้สินไม ่หมุนเวียน 

(Noncurrent Liabilities) ของทั้งงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมในจ�านวนเท่ากบั 2,434,749 

บาท กิจการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาซื้อขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุฯ ท่ี 21) อย่างไรก็ตาม กิจการ

ไม่ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ยืมเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่  21 กิจการได้

แจกแจงวงเงินคงเหลือตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (แยกออกเป็นสัญญาซื้อและสัญญาขาย) และให้

ข้อมูลว่ากิจการได้แสดงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ประเภท

หมายเหตุฯ	 ท่ี	 21:	 รายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

วงเงินคงเหลือตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีดังนี้

งบการเงินรวม 
31	 ธ.ค.	 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31	 ธ.ค.	 2557

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (USD) 2,421,059 2,369,687

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (EUR) 0 0

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (USD) 430,371 0

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (EUR) 0 0

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ (USD) 0 0

สัญญาสิทธิเลือกขายเงินตราต่างประเทศ (USD) 0 0
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บทความวิชาการ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบแสดงฐานะ

การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ กิจการได้เปิดหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงินแยกไว้ต่างหาก (หมายเหตุฯ ที่ 33.2) แต่จาก

การพิจารณาข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 33.2 

เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจการไม่ได้ให้รายละเอียดหลักเกณฑ ์

ในการประมาณการมูลค ่ายุ ติธรรมของสัญญาซื้อขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถึงแม้ว่า TAS 107 ได้ก�าหนด

ให้กิจการมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (หรืออธิบายเหตุผล

ว่าท�าไมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว) กิจการเพียงแต่ให้

ค�านิยามมูลค ่ายุติธรรมและอธิบายหลักเกณฑ์ในการ

ประมาณการมูลค ่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ประเภทอื่น ๆ  เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้

และตราสารทุน เงินกู้ยืม เป็นต้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลการ

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์โดยเฉพาะ

เจาะจง

ส�าหรับการเปิดเผยรายละเอียดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงอันเกิดจากรายการสินทรัพย์และหนี้สินทาง 

การเงินตามที่ TAS 107 ก�าหนดนั้น บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ 

จ�ากัด (มหาชน) ได้เปิดหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 33.1 

เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว อาทิเช่น การที่กิจการเข้าถือครอง

ตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 

เก่ียวกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

โดยกิจการถือครองท้ังสัญญาซื้อและสัญญาขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า พร้อมท้ังระบุยอดคงเหลือของจ�านวน

สัญญาในแต่ละแบบ นอกจากนี้กิจการได้อธิบายว่าความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเกิดจากธุรกรรมการซื้อหรือ

ขายสินค้าของกิจการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ พร้อมท้ัง 

ได้เปิดเผยข้อมูลยอดคงเหลือของรายการสินทรัพย์และ 

หนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินสกุลตราต่างประเทศแยกตาม

สกุลเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุฯ	 ท่ี	 33.2:	 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู ้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กัน หรือจ่ายช�าระหน้ีสิน ในขณะที ่

ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้

และเจ้าหนี้ และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่มีราคาซื้อขายในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน หรือค�านวณ

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด แล้วแต่กรณี

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลด

ด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด ณ วันที่งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตามตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์

2)	 กรณีที่กิจการน�าเสนอรายการตราสารอนุพันธ์ 

นอกงบดุล	 (Off-Balance	 Sheet) 

โดยเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญเก่ียวกับตราสารอนุพันธ์

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน:	 บริษัท	 แพรนด้า	

จิวเวลรี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)

จากการศึกษางบการเงินของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ 

จ�ากัด (มหาชน) พบว่า กิจการไม่ได้แสดงรายการตราสาร

อนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน

รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แต่ได้เปิดเผยข้อมูล

การถือครองตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช ้เป ็น 

เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ กิจการได้ให้รายละเอียด

ยอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายดังกล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินท่ีเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน (ตามท่ีปรากฏใน

หมายเหตุฯ ท่ี 36)

หมายเหตุฯ	 ท่ี	 33.1:	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน

33.1.3	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนส่วนใหญ่ที่เกิดจากการซ้ือหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

สกุลเงิน สัญญาซ้ือ สัญญาขาย สัญญาซื้อ สัญญาขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 430,371 2,421,059 33.0475–33.3550 32.3400–33.1550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศดังน้ี

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,209,328 377,413 32.92

เหรียญออสเตรเลีย – – –

ยูโร 0 12,300 40.00

เยน 0 4,450,000 0.273
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บทความวิชาการ

กิจการได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 

36.1 (นโยบายการบริหารความเสี่ยง) เพิ่มเติมว่าความเสี่ยง

ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญ 

ของกิจการน้ันเกิดขึ้นจากธุรกรรมการซื้อหรือขายสินค้าและ

การให้กู ้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ให  ้

รายละเอียดสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินสกุล

ตราต่างประเทศ (แยกตามสกุลเงินตราต่างประเทศ) ตามท่ี 

TAS 107 ก�าหนด ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้านั้น กิจการไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ 

ถึงแม้ว่ามีหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของมูลค่า

ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแยกไว้ต่างหาก (ดังท่ี

ปรากฏในหมายเหตุฯ ท่ี 36.2) และจากการศึกษาข้อมูล 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 36.2 พบว่า กิจการได้ 

ให้ค�านิยามมูลค่ายุติธรรมและอธิบายหลักเกณฑ์ในการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินประเภท 

อื่น ๆ  นอกเหนือจากตราสารอนุพันธ์ เช่น เงินให้กู้ยืม และ

เงินกู้ยืม เป็นต้น

หมายเหตุฯ	 ท่ี	 36:	 เคร่ืองมือทางการเงิน

36.1:	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง

กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการให้กู้ยืม

เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ

สัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย: ล้าน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

สินทรัพย ์

ทางการเงิน

หนี้สิน 

ทางการเงิน

สินทรัพย ์

ทางการเงิน

หนี้สิน 

ทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(บาทต่อหน่วยเงินตรา 

ต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 12 12 9 14 28 24 6 10 32.92 32.76

ยูโร – – – – 9 7 – – 40.00 44.96

ดอลล่าร์สิงคโปร์ – – – – – – 1 1 24.86 25.84

ปอนด์สเตอร์ลิง – – – – 8 7 – – 51.07 53.83

รูปีอินเดีย – – – – 69 69 – – 0.50 0.51

เวียดนามด่ง 7,931 6,254 512 758 – – – – 0.0016 0.0016Do
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ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์

ยอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงทางด้านอัตราแลกเปล่ียน โดยม ี

รายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สกุลเงิน จ�านวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก�าหนดตามสัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,370,630 32.39–33.23 บาทต่อ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา

มีนาคม–กรกฎาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สกุลเงิน จ�านวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก�าหนดตามสัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,309,993 32.79–33.23 บาทต่อ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา

พฤษภาคม–กรกฎาคม 2558

หมายเหตุท่ี	 36.2:	 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม

มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการ

เงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

กัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด 

หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าท่ีเหมาะสม
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บทสรุปและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในหลักการส�าหรับ
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล

ตราสารอนุพันธ์ หมายถึง สัญญาทางการเงินระหว่าง

คู่สัญญาตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป โดยท�าข้อตกลงที่จะซื้อหรือขาย

สินทรัพย์อ้างอิงในปัจจุบัน และจะท�าการช�าระราคากันใน

อนาคต ตราสารอนุพันธ์ประเภทหลัก ๆ  ที่รู้จักกันโดยท่ัวไป 

ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาฟอร์เวิร์ด ออปชั่น และ 

สวอป กิจการใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการเป็น

เคร่ืองมือส�าหรับการบริหารและป้องกันความเสี่ยง อีกทั้ง 

ตราสารอนุพันธ์สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือครอง

ในรูปของการเก็งก�าไร

ปัจจุบันนี้ การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

ในงบการเงินของกิจการเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีปรากฏใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (TAS107) เร่ือง การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ทั้งนี้ TAS107 ไม่ได้ก�าหนดให้กิจการรับรู้รายการตราสาร

อนุพันธ์ในงบการเงิน กิจการจึงสามารถน�าเสนอรายการ

ตราสารอนุพันธ์ทั้งในและนอกงบดุล โดยต้องเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับตราสารอนุพันธ์ที่มีสาระส�าคัญไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ 

วัตถุประสงค์ในการถือครองตราสารอนุพันธ์ นโยบายการ

บัญชีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น

International Accounting Standard Board 

(IASB) ได้พัฒนาหลักการในการรับรู ้รายการและการวัด

มูลค่าส�าหรับเครื่องมือทางการเงินโดยได้ออก International 

Accounting Standard No. 39 (IAS39) ‘Financial 

Instruments: Recognition and Measurement’ ขึ้น

ในปี ค.ศ. 2001 ทั้งนี้เนื้อหาของ IAS 39 มีความซับซ้อน

อยู ่มาก IASB จึงได้ออก International Financial 

Reporting Standard No. 9 (IFRS 9) ‘Financial 

Instruments’ มาแทนที่ IAS39 เมื่อเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 2014 และจะให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2018 ดังนั้นในช่วงเวลาก่อนป ี

ค.ศ 2018 กิจการท่ีจัดท�างบการเงินภายใต้ International 

Financial Reporting Standards (IFRSs) สามารถน�า 

หลักการภายใต้ IAS 39 หรือ IFRS 9 มาใช้ในการรับรู้

รายการและการวัดมูลค่าส�าหรับเครื่องมือทางการเงินใน 

ส่วนของประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีได้ยกร่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงนิ โดย TFRS 9 จะถูกน�ามาถอืปฏิบตักิบังบการเงนิ

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะท�าให้ TAS 107 ถูกยกเลิกไป

หลกัการพืน้ฐานส�าหรบัการรบัรูร้ายการ (Recognition) 

และการวัดมูลค่า (Measurement) เครื่องมือทางการเงิน

ประเภทตราสารอนุพันธ์ภายใต้ IAS 39 และ IFRS 9 คือ 

ตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้รายการเมื่อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญา 

(Initial Recognition) โดยการจดบันทึกบัญชีรายการ

ตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือท�าบันทึกทรงจ�า 

(Memorandum) ในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีเข้าเป็น

คู่สัญญามีค่าเท่ากับศูนย์ ส�าหรับการวัดมูลค่าของรายการ

ตราสารอนุพันธ์ ณ วันท่ีในงบการเงิน (Subsequent 

Measurement) รายการตราสารอนุพันธ์จะถูกน�าเสนอ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน (ในส่วนของสินทรัพย์หรือหนี้สิน) 

ด ้วยมูลค ่ายุติธรรม รายการก�าไรหรือขาดทุนจากการ 

ถือครองตราสารอนุพันธ์ (อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์) จะถูกรับรู้ในงบก�าไร

ขาดทุนส�าหรับงวดท่ีเกิดข้ึนทันทีในกรณีท่ีกิจการถือครอง

ตราสารอนุพันธ์เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นท่ีมิใช่การเป็นเครื่องมือ

ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument)

ในกรณีที่ตราสารอนุพันธ์ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการป้องกันความเสี่ยง รายการก�าไรหรือขาดทุนจากการ

ถือครองตราสารอนุพันธ์นั้นจะถูกรับรู้รายการโดยมีทางเลือก 

ดังนี้ (ก) รับรู ้ก�าไร (ขาดทุน) ทันทีในงวดท่ีเกิดข้ึนเพื่อ 

หักล้างกับขาดทุน (ก�าไร) อันเกิดจากรายการที่ต้องการ

ป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) หรือ (ข) รับรู้ก�าไร 

หรือขาดทุนโดยตรงในส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(Other Comprehensive Income) ส�าหรับงวดเกิดขึ้น Do
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ตราสารอนุพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์

และต่อมาให้กิจการจัดประเภทรายการในส่วนของก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนี้ ไปยังงบก�าไรขาดทุนในงวดบัญชี 

ที่รายการที่ต ้องการป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อ 

งบก�าไรขาดทุน ส�าหรับการพิจารณาว่าจะใช้ทางเลือกใด 

ตามที่กล่าวข้างต้นในการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนจาก

การถือครองตราสารอนุพันธ์ขึ้นอยู ่กับว่าตราสารอนุพันธ์ 

ได้ถูกน�ามาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง

ของมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Hedge) ของรายการท่ี

ต้องการป้องกันความเสี่ยง หรือป้องกันความเสี่ยงในการ

ผันผวนของกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge) ของ

รายการที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง หรือป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจากการที่กิจการมีเงินลงทุน 

สุทธิในการด�าเนินงานในต่างประเทศ (Hedge of Net 

Investment in a Foreign Entity)
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