ตัวอย่างเพื่ อประกอบความเข้ าใจนี้ อ้ างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ าง
ประเทศ ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
( Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิง Part B: (C2): Embedded derivatives: separation of embedded option
วันที่ เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2562
ตัวอย่าง ค.2 อนุพนั ธ์แฝง : การแยกอนุ พนั ธ์แฝงประเภทสิทธิเลือก
คาอธิบายคาถามข้ อ ค.1 ระบุถึงเงื่ อนไขของอนุ พันธ์แฝงประเภทที่ ไม่ใช่สิทธิเลือก ว่าควรถูกกาหนดเพื่ อ
ทาให้ มูลค่ายุติธรรมของอนุ พันธ์แฝงเท่ากับศูนย์ ณ วันที่ มีการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของสัญ ญาแบบ
ผสม หากเป็ นอนุ พันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือกที่ ถูกแยกออกจากสัญ ญาหลัก จะต้ องกาหนดเงื่ อนไขของ
อนุ พันธ์แฝงดังกล่าวเพื่ อทาให้ อนุพันธ์แฝงมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์ หรือมีมูลค่าที่ แท้ จริงเท่ากับศูนย์
(กล่าวคือ พิ จารณาว่าสัญญาสิทธิอยู่ในสถานะเท่าทุน) ณ วันที่ มีการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของสัญญา
แบบผสมหรือไม่
ไม่ใช่ เนื่ องจากลักษณะเชิงเศรษฐกิจของสัญญาแบบผสมที่ มีอนุ พันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือกจะขึ้นอยู่กับ
ราคาใช้ สิทธิ (หรืออัตราใช้ สิทธิ) ที่ ระบุไว้ ในสัญญาแบบผสมเป็ นสาคัญ (ตามที่ อธิบายด้ านล่าง) ดังนั้น
การแยกอนุพันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือก (ซึ่ งรวมถึง อนุพันธ์แฝงที่ เป็ นสิทธิเลื อกที่ จะขาย สิทธิเลือกที่ จะซื้อ
มูลค่าสูงสุด มูลค่าต่าสุด สิทธิเลือกที่ จะซื้อหรือขายมูลค่าสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย สิทธิเลือกที่ จะซื้อหรือ
ขายมูลค่าตา่ สุดของอัตราดอกเบี้ย หรือ สิทธิทจี่ ะแลกเปลี่ ยนที่ อยู่ในสัญญาแบบผสม) จึงควรพิจารณาตาม
เงื่ อนไขของส่ วนที่ เป็ นสิ ท ธิเลื อ กที่ ระบุ ไว้ ในสัญ ญาแบบผสม อนุ พั น ธ์แ ฝงจึ งไม่ จาเป็ นจะต้ องมีมู ลค่ า
ยุติธรรมหรือมูลค่าที่ แท้จริงเท่ากับศูนย์ ณ วันที่ มีการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของสัญญาแบบผสม
หากกิจการต้ องระบุเงื่ อนไขของอนุพันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือกเพื่ อที่ จะทาให้ อนุพันธ์แฝงดังกล่าวมีมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ ศูน ย์ ราคาใช้ สิทธิ (หรื ออัตราใช้ สิทธิ) โดยปกติจะต้ องถูกกาหนดเพื่ อทาให้ สิทธิเลือก
ดังกล่าวอยู่ในฐานะขาดทุนไปตลอด ซึ่ งหมายความว่าความน่าจะเป็ นที่ สิทธิเลื อกดังกล่าวจะถูกใช้ เท่ากับ
ศู น ย์ อย่ างไรก็ต าม ความน่ า จะเป็ นที่ สิท ธิเลื อกในสัญ ญาแบบผสมจะถู ก ใช้ น้ั น มั ก จะไม่ เท่า กับ ศู น ย์
การสมมติ ให้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมเมื่ อเริ่ มแรกเท่า กับ ศู น ย์ จึ งขั ด แย้ งกับ พฤติ ก รรมเชิ งเศรษฐกิจ ที่ คาดว่ า
จะเกิดขึ้นของสัญญาแบบผสม ในทานองเดียวกัน หากกิจการต้ องระบุเงื่ อนไขของอนุ พันธ์แฝงประเภท
สิทธิเลือกเพื่ อที่ จะทาให้ อนุพันธ์แฝงดังกล่าวมีมูลค่าที่ แท้ จริงเท่ากับศูนย์ ราคาใช้ สทิ ธิ (หรืออัตราใช้ สทิ ธิ)
จะต้ อ งถู ก สมมติให้ เท่ากับ ราคา (หรื ออัตรา) ของตัวแปรอ้ างอิง ณ วัน ที่ รั บ รู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของ
สัญ ญาแบบผสม ซึ่ งจะทาให้ มูลค่ ายุ ติธรรมของสิทธิเลือกดังกล่ าวประกอบด้ วยมู ลค่ าตามเวลาเท่านั้ น

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานดังกล่ าวจะไม่สอดคล้ องกับพฤติกรรมเชิงเศรษฐกิจที่ น่ าจะเกิดขึ้นของสัญ ญา
แบบผสม ซึ่ งรวมถึ งความน่ าจะเป็ นที่ สิทธิเลือกจะถูกใช้ เว้ น แต่ ราคา (หรื ออัตรา) ใช้ สิท ธิที่ตกลงกัน
จะเท่ากับ ราคา (หรื อ อัตรา) ของตัวแปรอ้ างอิง ณ วัน ที่ รั บ รู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของสัญ ญาแบบผสม
อย่างแท้จริง
ลักษณะเชิงเศรษฐกิจของอนุพันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือกโดยพื้นฐานแล้ วมีความแตกต่างจากอนุพันธ์แฝง
ที่ เป็ นสัญญาฟอร์เวิร์ด (รวมถึงสัญญาฟอร์เวิร์ดหรือสัญญาแลกเปลี่ ยน) เนื่ องจากเงื่ อนไขของสัญญาฟอร์
เวิร์ดทาให้ การจ่ายเงินที่ เกิดจากผลต่างระหว่างราคาของสินทรัพย์อ้างอิงและราคาฟอร์เวิร์ดเกิดขึ้นในวันที่
กาหนดไว้ แต่เงื่ อนไขของสิทธิเลือกที่ กาหนดให้ การจ่ายเงินอ้ างอิงจากผลต่างระหว่างราคาของสินทรัพย์
อ้ างอิงและราคาใช้ สิทธิอาจเกิดขึ้นหรือไม่กไ็ ด้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างราคาใช้ สิทธิทตี่ กลงกันไว้ กับ
ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในวันที่ กาหนดไว้ หรือวันที่ ในอนาคต ดังนั้น การปรับราคาใช้ สิทธิของอนุ พันธ์
แฝงประเภทสิทธิเลือกจึงเป็ นการเปลี่ ยนแปลงลักษณะพื้นฐานของสัญญาแบบผสม ในทางตรงกันข้ าม
หากพิ จารณาแล้ วว่าเงื่ อนไขของอนุ พันธ์แฝงที่ ไม่ใช่สิทธิเลือกในตราสารหนี้ทเป็
ี่ นสัญญาหลักถูกกาหนด
เพื่ อให้ มูลค่ายุติธรรมไม่เท่ากับศูนย์ ณ วันเริ่ มต้ นของสัญ ญาแบบผสม จานวนดังกล่าวโดยแท้ จริงแล้ ว
จะแสดงถึงการกู้ยืมหรือการให้ ก้ ูยืม ดังนั้น จึงไม่เหมาะสมที่ จะแยกอนุพันธ์แฝงที่ ไม่ใช่สิทธิเลือกออกจาก
ตราสารหนี้ ที่ เป็ นสัญ ญาหลั ก ในลั ก ษณะที่ จะท าให้ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมไม่ เท่า กับ ศู น ย์ ณ วั น ที่ รั บ รู้ ร ายการ
เมื่ อเริ่ มแรกของสัญญาแบบผสม ตามที่ ได้ อธิบายไว้ ในคาตอบของคาถามข้ อ ค.1
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