เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๐/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒
เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการจัดทาบั ญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๒ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๙๐/๒๕๕๙ เรื่อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๑๐๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรือ่ ง
การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีก าํ หนดขึ้น โดยมาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ดในวั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 (IAS 32: Financial Instruments: Presentation
(Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สามารถสรุปเหตุผลสําหรับการออกมาตรฐานการบัญชี และลักษณะสําคัญ
ของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เหตุผลในการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื ่องมื อทางการเงิ น ใช้ แทนมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือ
ทางการเงิ น มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติ กับ งบการเงิน สําหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ที่เริ่มต้ นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม หากกิจการใดจะถือปฏิบัติก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้ กส็ ามารถกระทําได้

ลักษณะทีส่ าํ คัญ
ขอบเขต
2

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ได้ รับ
การปรับปรุงให้ มีความสอดคล้ องอย่างเหมาะสมกับขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน

1
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หลักการ
3

4

5

โดยสรุป การที่ผ้ ูออกจะพิจารณาว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุน
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะถือเป็ นตราสารทุนก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้ง (1) และ (2)
เท่านั้น
(1)
เครื่องมือทางการเงินนั้นไม่มีภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1) ในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้ กบั กิจการอื่น หรือ
(1.2) ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินกับกิจการอื่น
ภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ ผ้ ูออกเสียประโยชน์
(2)
หากกิจ การจะชํา ระหรื อ อาจจะชํา ระเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ดั งกล่ า วด้ ว ยตราสารทุ น
ที่กจิ การเป็ นผู้ออกนั้น เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็ น
(2.1) รายการที่ไม่ ใช่ อนุ พันธ์ ซึ่งผู้ออกไม่ มีภาระผู กพั นตามสัญญาในการส่งมอบ
ตราสารทุนของผู้ออกเองในจํานวนหุ้นที่ผนั แปร หรือ
(2.2) อนุ พั น ธ์ท่ีผ้ ู อ อกจะชําระโดยการแลกเปลี่ ยนระหว่ างเงิน สดหรื อ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงิน ที่มีจาํ นวนเงินคงที่ กับตราสารทุนของกิจการเองในจํานวนหุ้ น
ที่คงที่ ในการออกตราสารทุ น เพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ น้ ี ตราสารทุ น ที่กิ จการเป็ น
ผู้ ออกนั้ นไม่ รวมถึงเครื่องมือทางการเงิน ที่มีข้อตกลงตามสัญ ญาที่จะได้ รับ
หรือส่งมอบตราสารทุนของผู้ออกในอนาคต
นอกจากนี้เมื่อกิจการผู้ออกเครื่องมือทางการเงินมีภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อหุ้นของกิจการเอง
โดยใช้ เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ถือว่ ากิจการมีภาระหนี้สินตามจํานวนเงินที่ผ้ ู ออก
เครื่องมือทางการเงินมีภาระผูกพันที่จะต้ องชําระ
คํานิ ยามของสิน ทรัพ ย์ ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน และคําอธิบ ายของตราสารทุ น ได้ รับ
การปรับปรุงให้ สอดคล้ องตามหลักการนี้
การจัดประเภทของสัญญาทีจ่ ะต้องชําระด้วยตราสารทุนของกิจการ

6

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ให้ คาํ อธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทของอนุพันธ์และสัญญาที่ไม่ ใช่
อนุพันธ์ท่ไี ด้ รับการอ้ างอิงหรือจ่ายชําระด้ วยตราสารทุนของกิจการ ตามหลักการที่กล่าวไว้ ในข้ อ 3
ข้ างต้ น โดยเฉพาะในกรณีท่ีกิจการใช้ ตราสารทุนของกิจการเองเสมือนเป็ นสกุลเงินในข้ อตกลง
ในการรับหรือส่งมอบจํานวนหุ้ นผันแปรซึ่งมีมูลค่ าเทียบเป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอนหรือมีมูลค่ า
เท่ากับจํานวนเงินที่ข้ ึนอยู่ กับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ้ างอิง (เช่ น ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์)
ซึ่ ง ในกรณี เช่ น ว่ า นี้ สั ญ ญาดั งกล่ า วจะไม่ ถื อ เป็ นตราสารทุ น แต่ ถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน
ทางการเงิน
2
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เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ีสิทธิจะขาย
7

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ รวมเอาแนวปฏิบัติท่ีเคยเสนอไว้ ในการตีความมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน—เครือ่ งมือทางการเงินหรือสิทธิทีจ่ ะไถ่ถอน
ของผูถ้ ือครอง ผลคือเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิแก่ผ้ ูถือครองในการจะขายให้ กับผู้ออกเพื่อ
ได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย) ถือเป็ นหนี้สิน
ทางการเงินของผู้ออก เพื่อเป็ นการตอบสนองกับข้ อคิดเห็นที่ได้ รับต่อฉบับร่าง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้จึงเพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างให้ กบั กิจการที่ไม่มีส่วนทุนหรือทุนเรือนหุ้นไม่ถือเป็ นส่วนทุน
ตามที่ได้ ให้ ความหมายไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
เงือ่ นไขการจ่ายชําระทีอ่ าจเกิดขึ้น

8

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ รวมผลสรุปของการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5
เรื่อง ประเภทของเครือ่ งมือทางการเงิน-เงือ่ นไขการจ่ายชําระทีอ่ าจเกิดขึ้น โดยเครื่องมือทางการเงิน
ถื อเป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น เมื่ อ ลั กษณะการจ่ ายชําระขึ้ นอยู่ กับ เหตุ ก ารณ์ ในอนาคตซึ่ งมี ค วาม
ไม่ แ น่ น อนว่ าเหตุ ก ารณ์ เกิด ขึ้ นหรื อ ไม่ เกิ ด ขึ้ น หรื อ ผลของเหตุ ก ารณ์ ท่ียั งมี ค วามไม่ แ น่ น อน
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ออกและผู้ถือครอง จะไม่มีการพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายชําระ
ที่อ าจเกิ ด ขึ้ นเฉพาะในกรณี ท่ี ก ารชําระบั ญ ชี ของผู้ อ อกหรื อ เหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ าวไม่ ใช่ ธุ รกรรม
ที่จะเกิดขึ้นจริง
สิทธิเลือกชําระ

9

ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน อนุพันธ์เป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินเมื่อทําให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีทางเลือกในวิธกี าร
จ่ายชําระ เว้ นแต่ทางเลือกในการจ่ายชําระทั้งหมดส่งผลให้ เป็ นตราสารทุน
การวัดมู ลค่ าของส่ วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมในการรับรู ร้ ายการเมื่อ
เริม่ แรก

10

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ปรับปรุงโดยตัดทางเลือกในการวัดมูลค่าส่วนประกอบที่เป็ นหนี้สิน
ของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกที่มาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 32 เดิมเคยให้ ไว้ ซึ่งได้ แก่วิธมี ูลค่าส่วนที่เหลือหลังจากแยกส่วนของเจ้ าของและ

3


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32


วิ ธีวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่เกี่ย วเนื่ อ ง (relative-fair-value method) ดั งนั้ น ส่ วนประกอบที่เป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ จะถูกแยกออกก่อน และมูลค่าส่วนที่เหลือจึงเป็ นส่วนของเจ้ าของ ข้ อกําหนด
ในการแยกส่วนองค์ประกอบของหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมนั้น
เป็ นไปตามคํานิยามของตราสารทุนที่เป็ นมูลค่าส่วนที่เหลือและเป็ นไปตามข้ อกําหนดการวัดมูลค่า
ของตราสารทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
หุน้ ทุนซื้ อคืน
11

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ได้ รวมผลสรุปของ
การตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง หุน้ ทุน—การซื้ อคื นตราสารทุน
ของกิจการ (หุน้ ทุนซื้อคื น) ที่การซื้อคืนหรือการขายออกไปภายหลังของตราสารทุนของกิจการ
เองไม่เป็ นผลทําให้ เกิดผลกําไรหรือผลขาดทุนแก่กจิ การ แต่เป็ นการแสดงให้ เห็นการโอนระหว่าง
ผู้ถือครองตราสารทุนที่ยอมสละส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของและผู้ท่ยี ังคงถือครองตราสารทุน
ต่อไป
ดอกเบี้ ย เงินปั นผล ผลขาดทุนและกําไร

12

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ได้ รวมแนวปฏิบัติ
เดิมในการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง ส่วนของเจ้าของ - ต้นทุน
ของธุรกรรมเกีย่ วกับส่วนของเจ้าของ ต้ นทุ นการทํารายการที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็ นส่วนจําเป็ น
ในการทําให้ ธุรกรรมเกี่ยวกับส่วนของเจ้ าของให้ สาํ เร็จให้ รับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่ าว
และหักออกจากส่วนของเจ้ าของ

ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึ้ นต่อการเสนอร่าง
13

การปรับปรุงนี้ได้ พิจารณาประเด็นการจัดประเภทของบางรายการต่อไปนี้
(1)
เครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิจะขาย
(2)
เครื่องมือทางการเงิน หรือส่วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินที่กาํ หนดให้ กิจการ
มีภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้ กิจการอื่นเฉพาะ
เมื่อมีการชําระบัญชี

14

วัตถุประสงค์ คือ การปรับปรุงในระยะสั้นและเป็ นการปรับปรุงที่มีขอบเขตจํากัดเพื่อพัฒนาการ
รายงานทางการเงินของเครื่องมือทางการเงินบางประเภทที่เข้ าคํานิยามของหนี้ สินทางการเงิน
แต่เนื้อหาเป็ นส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ
4
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม (ดู ภาคผนวกย่อหน้าที่ 3 ถึง 23)
การแสดงรายการ

2
4
11
15

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 13 ถึง 14ญ และ 25 ถึง 29ก)
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม (ดู ภาคผนวกย่อหน้าที่ 30 ถึง 35)
หุน้ ทุนซื้ อคืน (ดู ภาคผนวกย่อหน้าที่ 36)
ดอกเบี้ ย เงินปั นผล ผลขาดทุนและกําไร (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 37)
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่
38ก ถึง 38ฉ และ 39)

15
28
33
35
42

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
การยกเลิกประกาศอื่นๆ
ภาคผนวก
แนวทางปฏิบตั ิ

96
98
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 2 ถึง
100 และภาคผนวก ทุกย่ อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อ
มีการประกาศใช้ )

มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 32
เรือ่ ง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
วัตถุประสงค์
1

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการกําหนดหลักการเกี่ยวกับการแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงินเป็ นหนี้สนิ หรือส่วนของเจ้ าของ และการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินกับหนี้สนิ ทางการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ นี้ ใช้ กับ การจัด ประเภทเครื่ องมื อทางการเงิน ในมุ มของผู้ ออกเครื่องมื อ
ทางการเงิ น เพื่ อ จั ด เป็ นสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน หนี้ สิ น ทางการเงิ น และตราสารทุ น รวมถึ งการ
จัดประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้ อง และสถานการณ์ท่ีทาํ ให้ สินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินต้ องหักกลบกัน

3

หลักการในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เสริมกับหลักการในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9
เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน

ขอบเขต
4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิกบั ทุกกิจการสําหรับเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท
ยกเว้นรายการต่อไปนี้
4.1
ส่ วนได้เสี ย ในบริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ วม หรื อ การร่ วมค้า ตามที่ กํ าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
6
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4.2

4.3
4.4

4.5

กิจการ (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินลงทุ นในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณี ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 (ปรับ ปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2561) กําหนดหรืออนุ ญาตให้กิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สําหรับส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
การร่วมค้า ซึ่ งในกรณีดงั กล่าวกิจการยังคงต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ นอกจากนี้ กิ จ การต้อ งนํ า มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิกบั อนุ พนั ธ์ท้ งั หมดที่เชื่อมโยงกับส่วนได้เสียในบริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม หรือการร่วมค้า
สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้างทีเ่ กิดจากแผนสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ที่ถอื ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข อง
พนักงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
(ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)

สัญญาประกันภัยตามคํานิยามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับ ปรุง 2561) เรื่อง สั ญ ญาประกั นภัย (เมื่อมี ก ารประกาศใช้) อย่ างไรก็ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิ บตั ิ กบั อนุ พนั ธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญา
ประกันภัย หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กําหนดให้กิจการแยก
อนุ พ นั ธ์ที่ แ ฝงอยู่ ในสัญ ญาประกัน ภัย ออกมา นอกจากนี้ ผู อ้ อกสัญ ญาคํ้ าประกัน
ทางการเงินต้องถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากผู อ้ อก
สัญ ญารับ รู ้ร ายการและวัด มู ล ค่ า สัญ ญาดัง กล่ า วตามข้อ กํ า หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 แต่ ต ้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 (ปรับ ปรุง 2561) หากผู อ้ อกสัญ ญาเลื อกรับ รู ร้ ายการและ
วัดมู ลค่ าสัญญาดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง
2561) ซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้าที่ 4.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561)
เครื่องมือทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับ ปรุ ง 2561) เนื่อ งจากเครื่อ งมื อ ทางการเงิ น ดัง กล่ า วมี ล กั ษณะการร่ ว มรับ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ผูอ้ อกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้รบั การยกเว้นจาก
การปฏิ บ ัติ ต ามย่ อ หน้า ที่ 15 ถึ ง 32 และ ภาคผนวกย่ อ หน้า ที่ 25 ถึ ง 35 ของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ในเรื่อ งความแตกต่ า งระหว่ า งหนี้ สิ น ทางการเงิ น และ
ตราสารทุ น อย่ า งไรก็ ต าม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เหล่ า นั้น ยัง คงต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
7
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4.6

ข้อกําหนดอื่นทั้งหมดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้ นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ นี้ ให้ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก บั อนุ พ นั ธ์แ ฝงที่ รวมอยู่ ใ นเครื่องมื อ ทางการเงิ น เหล่ านั้น ด้วย
(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)
เครื่องมือทางการเงิน สัญ ญา และภาระผู กพันภายใต้การจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ซึ่ งต้อ งปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 2 (ปรับ ปรุง 2561)
เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ยกเว้น
4.6.1 สัญญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8 ถึง 10 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
4.6.2 ย่อหน้าที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยต้องถือปฏิบตั ิกบั
หุ้น ทุ น ซื้ อคื น ที่ ซื้ อ ขาย ออก หรื อ ยกเลิ ก ตามโครงการให้สิ ท ธิ ซื้ อหุ้น แก่
พนักงานและข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์อื่นๆ

5 - 7 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
8

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก บั สัญ ญาจะซื้ อหรื อ สัญ ญาจะขายรายการที่ ไม่ ใช่
รายการทางการเงิ น ซึ่ ง สามารถชํ า ระสัญ ญาด้ว ยจํ า นวนสุ ท ธิ เ ป็ นเงิ น สดหรื อ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน เสมือนว่ าสัญ ญาดังกล่าวเป็ น
เครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ยกเว้นสัญญาซึ่ งทําขึ้ นและถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับ
หรือส่งมอบรายการทีไ่ ม่ใช่รายการทางการเงิน ตามข้อกําหนดเกีย่ วกับการซื้ อ การขาย หรือการใช้
ที่คาดว่าจะเกิดของกิจการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั สัญญาซึ่ง
กิจการกําหนดให้วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่
2.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครื่องมือทางการเงิน

9

มีหลายวิธที ่สี ญ
ั ญาจะซื้อหรือสัญญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินสามารถชําระสัญญาด้ วย
จํานวนสุทธิเป็ นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
ซึ่งรวมถึงกรณีต่อไปนี้
9.1
เมื่อเงื่อนไขในสัญ ญายอมให้ คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ชําระสัญ ญาด้ วยจํานวนสุทธิเป็ น
เงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
9.2
เมื่อไม่ได้ มีการระบุไว้ อย่างชัดเจนในสัญญาว่ากิจการสามารถชําระสัญญาด้ วยจํานวนสุทธิ
เป็ นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
แต่ ในทางปฏิบัติกิจการชําระสัญญาที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันด้ วยจํานวนสุทธิเป็ นเงินสด
หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน (ไม่ว่าจะด้ วย
ั ญาโดยการทําสัญญาหักกลบหรือโดยการขายสัญญาก่อนที่จะมี
การเข้ าทํารายการกับคู่สญ
การใช้ สทิ ธิตามสัญญานั้นหรือก่อนสัญญาหมดอายุ)
8
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9.3

9.4

เมื่อกิจการมีวิธีปฏิบัติสาํ หรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันในการรับมอบรายการอ้ างอิง
และขายรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังการรับมอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการทํา
กําไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของผู้ค้า
เมื่อรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามสัญญาสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ทนั ที

สัญญาซึ่งเป็ นไปตามย่ อหน้ าที่ 9.2 หรือ 9.3 ไม่ ได้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อรับหรือส่งมอบ
รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการใช้ ท่คี าดว่าจะเกิด
ของกิ จ การจึ งอยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ สั ญ ญาอื่ น ๆ ตามย่ อ หน้ าที่ 8
ต้ องประเมินก่อนว่าสัญญาดังกล่ าวจัดทําขึ้นและถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับหรือส่งมอบรายการ
ที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงินตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการใช้ ท่ีคาดว่ าจะเกิดของ
กิจการหรื อไม่ แล้ วจึงพิ จารณาว่ าสัญญาดังกล่ าวอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้
หรือไม่
10

สิทธิเลือกซึ่งเป็ นลายลักษณ์อักษรที่จะซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ ใช่รายการทางการเงิน ซึ่งสามารถ
ชําระสัญ ญาด้ ว ยจํานวนสุท ธิเป็ นเงิน สดหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน อื่น หรื อ โดยการแลกเปลี่ ย น
เครื่องมือทางการเงิน ตามย่อหน้ าที่ 9.1 หรือ 9.4 อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สัญญาดังกล่ าวต้ องไม่ เป็ นสัญญาที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ ใช่
รายการทางการเงินตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการใช้ ท่คี าดว่าจะเกิดของกิจการ

คํานิยาม (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 3 ถึง 23)
11

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เครื่องมือทางการเงิน

หมายถึง สัญญาใดๆ ทีท่ ําให้กิจการหนึง่ มีสินทรัพย์ทางการเงินและ
อีกกิจการหนีง่ มีหนี้ สินทางการเงินหรือตราสารทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หมายถึง สินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
1 เงินสด
2 ตราสารทุนของกิจการอื่น
3 สิทธิตามสัญญา
3.1 ที่จะรับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจาก
กิจการอื่น หรือ
3.2 ที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สิน
ทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่น่าจะ
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เป็ นประโยชน์ต่อกิจการ หรือ
4 สัญ ญาที่จะหรื ออาจจะชํ าระสัญ ญาด้วยตราสารทุ น
ของกิจการเองและเป็ น
4.1 รายการที่ไม่ใช่ อนุ พนั ธ์ ซึ่งกิจการมีหรืออาจจะมี
ภาระผูกพันในการรับตราสารทุนของกิจการเอง
เป็ นจํ านวนทีผ่ นั แปร หรือ
4.2 รายการที่ เ ป็ นอนุ พัน ธ์ ที่ จ ะหรื อ อาจจะชํ า ระ
สัญญาเป็ นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ การแลกเปลี่ยนเงินสด
หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจํ านวนเงินที่คงที่
กับ ตราสารทุ น ของกิ จการเองในจํ านวนที่ ค งที่
เพือ่ วัตถุประสงค์นี้ตราสารทุนของกิจการไม่รวม
เครื่องมือทางการเงินต่อไปนี้ เครื่องมือทางการเงิน
ที่ มี สิ ท ธิ จ ะขายซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นตราสารทุ น
ต าม ที่ ก ล่ าวใน ย่ อ ห น้ า ที่ 16ก แ ล ะ 16ข
เครื่องมือทางการเงินที่ทําให้กิจการมีภาระผูกพัน
ในการส่ ง มอบสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ ข องกิ จ การตาม
สัดส่วนให้กิจการอื่นเฉพาะเมื่อมีการชําระบัญชี
และจัด ประเภทเป็ นตราสารทุ น ตามที่ก ล่ าวใน
ย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง หรือเครื่องมือทางการเงิน
ที่เป็ นสัญญาเพื่อการรับหรือส่งมอบตราสารทุน
ของกิจการเองในอนาคต
หนี้ สินทางการเงิน

หมายถึง หนี้ สินดังต่อไปนี้
1 ภาระผูกพันตามสัญญา
1.1 ที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้
กิจการอื่น หรือ
1.2 ที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สิน
ทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงือ่ นไขที่น่าจะทํา
ให้กิจการเสียประโยชน์ หรือ
2 สัญญาที่จะหรืออาจจะชําระสัญญาด้วยตราสารทุนของ
กิจการเองและเป็ น
2.1 รายการที่ไม่ ใช่ อนุ พนั ธ์ ซึ่ งกิจการมีหรืออาจจะมี
10
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ภาระผูกพันในการส่งมอบตราสารทุนของกิจการ
เองเป็ นจํ านวนทีผ่ นั แปร หรือ
2.2 รายการที่เป็ นอนุ พนั ธ์ที่จะหรืออาจจะชําระสัญญา
เป็ นสิ่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ น สดหรื อ
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น อื่ น ในจํ า นวนเงิ น ที่ ค งที่
กับ ตราสารทุ น ของกิ จ การเองในจํ า นวนที่ ค งที่
เพือ่ วัตถุประสงค์นี้ สิทธิ สิทธิเลือก หรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อให้ได้มาซึ่ งตราสารทุนของกิจการ
เองในจํ า นวนที่ ค งที่ เพื่ อ แลกกับ เงิ น ในจํ านวน
ที่ ค งที่ ไม่ ว่ าจะเป็ นสกุ ล เงิ น ใดๆ จะถื อ ว่ าเป็ น
ตราสารทุ น หากกิ จ การเสนอสิ ท ธิ สิ ท ธิ เ ลื อ ก
หรื อ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ด งั กล่ าวให้แ ก่ เจ้าของ
ตราสารทุ น ที่ ไม่ ใช่ อ นุ พ นั ธ์ในลํ าดับ ชั้น เดี ย วกัน
ในปั จ จุ บ ัน ทุ ก คนตามสัด ส่ ว น นอกจากนี้ เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ นี้ ตราสารทุ น ของกิ จ การไม่ ร วม
เครือ่ งมือทางการเงินต่อไปนี้ เครื่องมือทางการเงิน
ที่ มี สิ ท ธิ จ ะขายซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นตราสารทุ น
ต า ม ที่ ก ล่ า ว ใน ย่ อ ห น้ า ที่ 16ก แ ล ะ 16ข
เครื่องมือทางการเงินที่ทําให้กิจการมีภาระผูกพัน
ในการส่ ง มอบสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ ข องกิ จ การตาม
สัด ส่ วนให้กิ จการอื่นเฉพาะเมื่อมีการชํ าระบัญ ชี
และจั ด ประเภทเป็ นตราสารทุ น ตามที่ ก ล่ า วใน
ย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง หรือเครื่องมือทางการเงิน
ที่เป็ นสัญ ญาเพื่อการรับ หรือส่ งมอบตราสารทุ น
ของกิจการเองในอนาคต
โดยมีขอ้ ยกเว้นคือ เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นไปตาม
คํ า นิ ย ามของหนี้ สิ น ทางการเงิ น ให้จั ด ประเภทเป็ น
ตราสารทุ น หากเครื่อ งมื อทางการเงิ น นั้น มี ล กั ษณะ
ดั ง กล่ า วทั้ งหมดและเข้ า เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ใ น
ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือ ย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง
ตราสารทุน

หมายถึง สั ญ ญ าใดๆ ที่ แ สดงให้ เ ห็ นถึ ง ส่ ว นได้ เ สี ย คงเหลื อ
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ในสิ น ทรัพ ย์ข องกิ จ การภายหลัง หัก หนี้ สิ น ทั้งหมดของ
กิจการ
มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่ โอน
หนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด
ณ วัน ที่ ว ัด มู ลค่ า (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(เมือ่ มีการประกาศใช้))

เครื่องมือทางการเงินทีม่ ี หมายถึง เครื่องมื อทางการเงินที่ให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ือครองในการขาย
เครื่องมือทางการเงินคืนให้กบั ผูอ้ อกเพื่อแลกกับเงินสด
สิทธิจะขาย
หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือเครื่องมือทางการเงิน
ที่ ข ายคื น ให้ผู อ้ อกเป็ นไปโดยอัต โนมัติ เ มื่ อ เหตุ ก ารณ์
ในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้ น หรือเมือ่ ผูถ้ ือครอง
เสียชีวิตหรือเกษียณอายุ
12

คํา ศั พ ท์ ต่ อ ไปนี้ ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก ํา หนดไว้ ใ นภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และสามารถนํามาใช้ ได้ กับมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ตามความหมายโดยเฉพาะที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

ราคาทุนตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน

การตัดรายการ

อนุพันธ์

วิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริง

สัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน

หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

สัญญาผูกมัด

รายการที่คาดการณ์

ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง

รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง

เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง

ถือไว้ เพื่อค้ า

การซื้อหรือขายตามวิธปี กติ

ต้ นทุนการทํารายการ
12
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ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คําว่า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้ อตกลงระหว่างสองฝ่ าย
ขึ้นไปที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยง่าย เนื่องจากโดยปกติข้อตกลง
มีผลบังคับตามกฎหมาย สัญญารวมทั้งเครื่องมือทางการเงินอาจมีหลายรูปแบบและไม่จาํ เป็ นต้ อง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้คาํ ว่ า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้ างหุ้ นส่วน บริษัท ทรัสต์ และ
หน่วยงานภาครัฐ

การแสดงรายการ
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 13 ถึง 14ญ และ 25 ถึง 29ก)
15

ณ วันที่รบั รู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้องจัดประเภทเครื่องมือ
ทางการเงิ น หรื อ ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น สิ น ทรัพ ย์
ทางการเงิ น หรื อตราสารทุ น ตามเนื้ อหาของข้อ ตกลงตามสัญ ญาและคํ านิ ย ามของหนี้ สิ น
ทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและตราสารทุน

16

เมื่อผู้ออกเครื่องมือทางการเงินถือปฏิบัติตามคํานิยามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 เพื่อพิจารณาว่า
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น เป็ นตราสารทุ น แทนที่ จ ะเป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น หรื อ ไม่ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า เป็ นตราสารทุ น ก็ต่ อ เมื่ อ เข้ า เงื่อ นไขทั้ง ย่ อ หน้ าที่ 16.1 และ 16.2
ต่อไปนี้
16.1 เครื่องมือทางการเงินนั้นไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาดังต่อไปนี้
16.1.1 ในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้ กบั กิจการอื่น หรือ
16.1.2 ในการแลกเปลี่ ยนสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน หรื อหนี้ สิน ทางการเงิน กับ กิจการอื่น
ภายใต้ เงื่อนไขที่น่าจะทําให้ ผ้ ูออกเครื่องมือทางการเงินเสียประโยชน์
16.2 ถ้ าเครื่องมือทางการเงินนั้นจะหรืออาจจะชําระด้ วยตราสารทุนของกิจการเอง เครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวต้ อง
16.2.1 เป็ นรายการที่ไม่ ใช่ อนุ พันธ์ ซึ่งกิจการไม่ มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะส่งมอบ
ตราสารทุนของกิจการเองในจํานวนที่ผนั แปร หรือ
16.2.2 เป็ นอนุ พั น ธ์ท่ี จ ะชํา ระโดยผู้ อ อกด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นเงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินอื่นในจํานวนเงินที่คงที่ กับตราสารทุนของกิจการเองในจํานวนที่คงที่
เท่านั้น สําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่ าว สิทธิ สิทธิเลือก หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการได้ มาซึ่งตราสารทุนของกิจการเองในจํานวนที่คงที่ เพื่อแลกกับจํานวนเงิน
ที่คงที่ ไม่ ว่าจะเป็ นสกุลเงินใดๆ จะถือว่าเป็ นตราสารทุน หากกิจการเสนอสิทธิ
13
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สิทธิเลือก หรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในลําดับชั้นเดียวกันในปัจจุบันทุกคน
ตามสัด ส่ ว นตราสารทุ น ที่ไ ม่ เป็ นอนุ พั น ธ์ข องกิจ การเอง นอกจากนี้ สํา หรั บ
วัตถุประสงค์ดังกล่ าว ตราสารทุนของกิจการเองที่กิจการเป็ นผู้ออกไม่ ให้ รวม
เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะทั้งหมดและเข้ าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ าที่ 16ก
และ 16ข หรือย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง หรือเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นสัญญา
ที่จะมีการรับหรือส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองที่กจิ การเป็ นผู้ออกในอนาคต
ภาระผู ก พั น ตามสัญ ญารวมทั้ง ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาที่เกิด ขึ้ นจากตราสารอนุ พั น ธ์
ทางการเงินที่จะหรืออาจจะก่อให้ เกิดการรับหรือส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองที่กจิ การ
เป็ นผู้ออกในอนาคต แต่ไม่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 16.1 และ 16.2 ข้ างต้ น ไม่ถือเป็ น
ตราสารทุ น ทั้งนี้ มีข้อยกเว้ น ว่ า เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นไปตามคํานิ ยามของหนี้สิน
ทางการเงินจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน หากเครื่องมือทางการเงินดังกล่ าวมีลักษณะ
ทั้งหมดและเข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ตามย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ
16ง
เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ีสิทธิจะขาย
16ก

เครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิจะขายรวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาสําหรับผู้ออกเครื่องมือทางการเงิน
ในการซื้อคืนหรือไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเมื่อมีการใช้
สิทธิจะขาย ตามข้ อยกเว้ นในคํานิยามของหนี้สินทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่มีภาระผูกพัน
ดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุนได้ หากเครื่องมือทางการเงินนั้นมีลักษณะทุกข้ อดังต่อไปนี้
16ก.1 เครื่องมือทางการเงินนี้ให้ สทิ ธิผ้ ูถือครองในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนเมื่อมีการ
ชําระบัญ ชี ของกิจการ สินทรั พ ย์สุทธิของกิจการนั้ น คือ สิน ทรั พ ย์ค งเหลือหลังหั กสิทธิ
เรี ยกร้ องอื่น ทั้งหมดเหนื อสิน ทรัพ ย์ ของกิจการ การกําหนดสัด ส่ วนของสิน ทรั พ ย์สุท ธิ
คํานวณโดย
16ก.1.1 แบ่งสินทรัพย์สุทธิของกิจการเมื่อชําระบัญชีออกเป็ นหน่วยที่มีจาํ นวนเงินเท่าๆ
กัน และ
16ก.1.2 คู ณ จํานวนเงิน ข้ างต้ น ด้ ว ยจํานวนหน่ ว ยที่ถือ ครองโดยผู้ ถื อ ครองเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินนั้น
16ก.2 เครื่องมือทางการเงินนี้อยู่ในประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่ าเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด จะเป็ นเช่นนั้นได้ เมื่อ
16ก.2.1 เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิเรียกร้ องอื่นในสินทรัพย์ของ
กิจการ ณ วันชําระบัญชี และ
16ก.2.2 เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่จาํ เป็ นต้ องแปลงสภาพเป็ นเครื่องมือทางการเงินอื่น
14
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ก่ อ นที่ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นี้ จะอยู่ ใ นประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ที่ด้อยสิทธิกว่าเครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด
16ก.3 เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่าเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมดต้ องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เช่น เครื่องมือทางการเงิน
ต้ องมีสทิ ธิจะขายเหมือนกันและมีสูตรหรือวิธีอ่นื ที่ใช้ ในการคํานวณราคาซื้อคืนหรือราคา
ไถ่ถอนเหมือนกันสําหรับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดในประเภทเดียวกัน
16ก.4 นอกเหนื อจากภาระผู กพั นตามสัญ ญาสําหรับผู้ ออกในการซื้อคืนหรือไถ่ ถอนเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่ าวด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นแล้ ว เครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวไม่รวมภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่นให้ กจิ การอื่น หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินกับกิจการอื่น
ภายใต้ เงื่อนไขที่น่าจะทําให้ กจิ การเสียประโยชน์ นอกจากนี้ เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่เป็ น
สัญญาที่จะหรืออาจจะชําระด้ วยตราสารทุนของกิจการเองตามที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 11
ข้ อ 2 ของคํานิยามของหนี้สนิ ทางการเงิน
16ก.5 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินตลอดอายุของ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เกื อ บทั้ ง หมดขึ้ นอยู่ กั บ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น การเปลี่ ย นแปลง
ในสินทรัพย์สุทธิท่รี ับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิท่รี ับรู้
และที่ไม่รับรู้ของกิจการตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินนั้น (ไม่รวมถึงผลกระทบใดๆ
ของเครื่องมือทางการเงิน)
16ข

นอกเหนือจากเครื่องมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทให้ เป็ นตราสารทุนตามคุณสมบัติท่กี ล่าวมาแล้ ว
ทั้งหมดข้ างต้ น ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินจะต้ องไม่มีเครื่องมือทางการเงินหรือสัญญาอื่นที่มี
16ข.1 กระแสเงินสดรวมเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับกําไรหรือขาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ับรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ับรู้
และที่ไม่ รับรู้ของกิจการ (ไม่ รวมถึงผลกระทบใดๆ ของเครื่องมือทางการเงินหรือสัญญานั้น)
และ
16ข.2 ผลกระทบอย่ างมากของการจํากัด หรือการกําหนดจํานวนที่ค งที่ของผลตอบแทนส่วน
ที่เหลือของผู้ถอื เครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิจะขาย
สําหรับวัตถุประสงค์ในการนําเงื่อนไขนี้มาถือปฏิบัติ กิจการต้ องไม่ คาํ นึงถึงสัญ ญาที่ไม่ ใช่ สัญ ญา
ทางการเงินที่มีผ้ ู ถือเครื่องมือทางการเงิน ดังที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 16ก ที่มีข้อกําหนดและเงื่อนไข
ตามสัญญาที่คล้ ายคลึงกับข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาของสัญญาที่เทียบเท่าที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่ างผู้ ถื อรายการที่ไม่ ใช่ เครื่ องมื อทางการเงิน กับ กิจการที่เป็ นผู้ อ อก หากกิจการไม่ สามารถ
กําหนดได้ ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขนี้ กิจการต้ องไม่จัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิจะขายเป็ น
ตราสารทุน
15
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เครื่องมือทางการเงินหรือส่วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินที่ทําให้กิจการมีภาระผูกพัน
ทีต่ อ้ งส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้กิจการอื่นเฉพาะเมือ่ มีการชําระบัญชี
16ค

เครื่องมือทางการเงินบางชนิ ดมีภาระผู กพั นตามสัญ ญาที่ผ้ ู ออกจะต้ องส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของ
กิจการตามสัดส่วนให้ กจิ การอื่นเฉพาะเมื่อมีการชําระบัญชี ภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ชํ า ระบั ญ ชี น้ั น เป็ นได้ ทั้ ง กรณี มี ค วามแน่ น อนที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นและกิ จ การไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
(เช่ น กิจการที่มีอายุจาํ กัด) หรือมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น แต่เป็ นทางเลือกของผู้ถือเครื่องมือ
ทางการเงิน ตามข้ อยกเว้ นในคํานิยามของหนี้สินทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่มีภาระผูกพัน
ดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุนได้ หากเครื่องมือทางการเงินนั้นมีลักษณะทุกข้ อดังนี้
16ค.1 ผู้ ถื อ ครองมี สิ ท ธิใ นสิน ทรั พ ย์ สุท ธิข องกิจ การตามสัด ส่ ว น ในกรณี ท่ีมี ก ารชํา ระบั ญ ชี
สินทรัพย์สทุ ธิของกิจการนั้น คือ สินทรัพย์คงเหลือหลังหักสิทธิเรียกร้ องอื่นทั้งหมดเหนือ
สินทรัพย์ของกิจการ การกําหนดสัดส่วนของสินทรัพย์สทุ ธิคาํ นวณโดย
16ค.1.1 แบ่งสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการเมื่อชําระบัญชีออกเป็ นหน่วยที่มีจาํ นวนเงินเท่าๆ กัน
และ
16ค.1.2 คู ณ จํานวนเงิน ข้ างต้ น ด้ ว ยจํานวนหน่ ว ยที่ถือ ครองโดยผู้ ถือ ครองเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินนั้น
16ค.2 เครื่องมือทางการเงินนี้อยู่ในประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่าเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด จะเป็ นเช่นนั้นได้ เมื่อ
16ค.2.1 เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิเรียกร้ องอื่นในสินทรัพย์ของ
กิจการ ณ วันชําระบัญชี และ
16ค.2.2 เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่ จาํ เป็ นต้ องแปลงสภาพเป็ นเครื่องมือทางการเงินอื่น
ก่อนที่เครื่องมือทางการเงินนี้จะอยู่ในประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ด้อย
สิทธิกว่าเครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด
16ค.3 เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่าเครื่องมือ
ทางการเงิน ประเภทอื่น ทั้งหมดต้ อ งมี ภ าระผู ก พั น ตามสัญ ญาที่เหมื อ นกัน ทุ ก ประการ
เพื่ อ ให้ กิจการที่เป็ นผู้ อ อกเครื่ องมื อทางการเงิน ส่ งมอบสิน ทรั พ ย์ สุท ธิของกิจการตาม
สัดส่วนให้ กจิ การอื่นเมื่อชําระบัญชี

16ง

นอกเหนือจากเครื่องมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทให้ เป็ นตราสารทุนตามคุณสมบัติท่กี ล่าวมาแล้ ว
ทั้งหมดข้ างต้ น ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินจะต้ องไม่มีเครื่องมือทางการเงินหรือสัญญาอื่นที่มี
16ง.1 กระแสเงินสดรวมเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับกําไรหรือขาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ับรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ับรู้
และที่ไม่ รับรู้ของกิจการ (ไม่ รวมถึงผลกระทบใดๆ ของเครื่องมือทางการเงินหรือสัญญานั้น)
และ
16
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16ง.2 ผลกระทบอย่ างมากของการจํากัด หรือการกําหนดจํานวนที่ค งที่ของผลตอบแทนส่วน
ที่เหลือของผู้ถอื เครื่องมือทางการเงิน
สําหรับวัตถุประสงค์ในการนําเงื่อนไขนี้ มาถือปฏิบัติ กิจการต้ องไม่ คาํ นึงถึงสัญ ญาที่ไม่ ใช่ สัญ ญา
ทางการเงินที่มีผ้ ูถือเครื่องมือทางการเงินดังที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 16ค ที่มีข้อกําหนดและเงื่อนไขตาม
สัญญาที่คล้ ายคลึงกับข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาของสัญญาที่เทียบเท่าที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ถือรายการที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินกับกิจการที่เป็ นผู้ออก หากกิจการไม่สามารถกําหนดได้ ว่า
เป็ นไปตามเงื่อนไขนี้ กิจการต้ องไม่จัดประเภทเครื่องมือทางการเงินเป็ นตราสารทุน
การจัดประเภทรายการใหม่ของเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายและเครื่องมือทางการเงิน
ที่ทําให้กิจการมีภาระผู กพันที่ตอ้ งส่ งมอบสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการตามสัดส่ วนให้กิจการอื่น
เฉพาะเมือ่ มีการชําระบัญชี
16จ

กิจการต้ องจัด ประเภทเครื่ องมื อ ทางการเงิน เป็ นตราสารทุ น ตามย่ อ หน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อ
ย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ตั้งแต่วันที่เครื่องมือทางการเงินมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาํ หนดตามย่อหน้ าดังกล่าว กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับเครื่องมือทางการเงิน ตั้งแต่
วันที่เครื่องมือทางการเงินขาดลักษณะหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้ อกําหนดย่อหน้ าดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น หากกิจการผู้ออกไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีสทิ ธิจะขายทั้งหมด และเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีสิทธิจะขายใดๆ ที่เหลืออยู่ มีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดตาม
ย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิ
จะขายนั้นเป็ นตราสารทุนนับจากวันที่กจิ การไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีสทิ ธิจะขาย

16ฉ

กิจการต้ องถือปฏิบัติสาํ หรับการจัดประเภทรายการใหม่ของเครื่องมือทางการเงินตามย่อหน้ าที่ 16จ
ดังนี้
16ฉ.1 กิจ การต้ อ งจั ด ประเภทรายการใหม่ จ ากตราสารทุ น เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิน ตั้ งแต่ วั น ที่
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ขาดลั ก ษณะหรื อ เงื่อ นไขอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตามที่ก ํา หนดไว้ ใ น
ย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือ ย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง และต้ องวัดมูลค่ ายุติธรรมของ
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้ องรับรู้ผลต่ างระหว่างมูลค่ า
ตามบั ญ ชี ของตราสารทุ น และมู ลค่ ายุ ติธรรมของหนี้ สิน ทางการเงิน ในส่วนของเจ้ าของ
ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่
16ฉ.2 กิจ การต้ อ งจั ด ประเภทรายการใหม่ จ ากหนี้ สิน ทางการเงิน เป็ นตราสารทุ น ตั้ งแต่ วั น ที่
เครื่องมือทางการเงินมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดตามย่อหน้ าที่ 16ก
และ 16ข หรือ ย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง และต้ องวัดมูลค่าตราสารทุนด้ วยมูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สนิ ทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่

17
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การไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (ย่อหน้าที่
16.1)
17

นอกเหนือจากสถานการณ์ตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง
ลักษณะสําคัญที่ทาํ ให้ หนี้สนิ ทางการเงินแตกต่างจากตราสารทุน คือหนี้สนิ ทางการเงินมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งของเครื่องมือทางการเงินนั้น (ผู้ออก) ในการส่งมอบเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้ กับคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง (ผู้ถือครอง) หรือในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินกับผู้ถือครองภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ ผ้ ูออกเสียประโยชน์ แม้ ว่า
ผู้ถือตราสารทุนอาจมีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลหรือการแบ่งปั นส่วนทุนอื่นตามสัดส่วน แต่ผ้ ูออก
ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการจ่ายการแบ่งปันส่วนทุนดังกล่าวเนื่องจากไม่มีข้อกําหนดให้ ผ้ ูออก
ั ญาอีกฝ่ าย
ต้ องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้ คู่สญ

18

กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้ องจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินโดย
คํานึงถึงเนื้อหามากกว่ ารูปแบบทางกฎหมาย เนื้อหากับรูปแบบทางกฎหมายมักจะสอดคล้ องกัน
แต่ มีบางกรณีท่ีไม่ เป็ นเช่ นนั้น เครื่องมือทางการเงินบางชนิดมีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นส่วนของ
เจ้ าของแต่ เนื้อหาเป็ นหนี้สิน เครื่องมือทางการเงินบางชนิดมีลักษณะผสมระหว่างตราสารทุนและ
หนี้สนิ ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น
18.1 หุ้ น บุ ริม สิท ธิท่ีผ้ ู ออกต้ องไถ่ ถอนด้ วยจํานวนเงิน ที่ค งที่ห รือที่ส ามารถทราบได้ ณ วัน ที่
ในอนาคตที่กาํ หนดไว้ หรือที่สามารถทราบได้ หรือหุ้ นบุริมสิทธิซ่ึงให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือในการ
เรียกร้ องให้ ผ้ ูออกไถ่ถอน ณ วันใดวันหนึ่งหรือหลังจากวันนั้น ด้ วยจํานวนเงินที่คงที่หรือที่
สามารถทราบได้ หุ้นบุริมสิทธิน้ันถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน
18.2 เครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือในการขายคืนให้ กับผู้ออก โดยให้ ชาํ ระเป็ นเงินสด
หรื อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน อื่น (เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่มี สิท ธิจ ะขาย) เป็ นหนี้ สิน ทาง
การเงิน ยกเว้ นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทให้ เป็ นตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 16ก
และ 16ข หรื อ ย่ อ หน้ าที่ 16ค และ 16ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน นั้ น ยั งคงจัด เป็ นหนี้ สิน
ทางการเงิน แม้ ว่าจํานวนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่ายชําระกําหนดจากดัชนี
หรือรายการอื่นที่อาจมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง การที่ผ้ ูถือครองมีสทิ ธิท่จี ะขายคืนให้ กบั ผู้ออก
โดยให้ ชาํ ระเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นหมายความว่าเครื่องมือทางการเงินที่มี
สิทธิจะขายนั้นเป็ นไปตามคํานิยามของหนี้สนิ ทางการเงิน ยกเว้ นเครื่องมือทางการเงินที่จัด
ประเภทเป็ นตราสารทุ น ตามย่ อ หน้ า ที่ 16ก และ 16ข หรื อ ย่ อ หน้ า ที่ 16ค และ 16ง
ตั ว อย่ า งเช่ น กองทุ น ที่ ไ ม่ มี ก ํ า หนดอายุ หน่ ว ยลงทุ น ห้ างหุ้ นส่ ว น และสหกรณ์
บางประเภท อาจให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูถอื หน่วยลงทุนหรือสมาชิกในการถอนส่วนได้ เสียของตนในผู้
ออกเครื่องมือทางการเงินเป็ นเงินสดเมื่อใดก็ได้ จะทําให้ ส่วนได้ เสียของผู้ถือหน่ วยลงทุน
หรือสมาชิกจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงิน ยกเว้ นเครื่องมือทางการเงินที่จัดประเภท
18
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เป็ นตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 16ก และ16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง อย่างไรก็ตาม
การจั ด ประเภทเป็ นหนี้ สิน ทางการเงิ น มิ ไ ด้ ห้ ามให้ กิจ การใช้ ช่ ื อ รายการ เช่ น “มู ล ค่ า
สินทรัพย์สทุ ธิท่เี ป็ นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิท่ีเป็ นส่วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน” ในงบการเงินของกิจการที่ไม่ มีส่วนของทุน (เช่ น
กองทุนรวมและหน่ วยลงทุน) หรือ มิได้ ห้ามให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมที่แสดงว่ า
ยอดรวมของส่วนได้ เสียของสมาชิกประกอบด้ วยรายการต่างๆ เช่น สํารองที่เป็ นไปตามคํา
นิ ยามของส่ วนของเจ้ าของ และเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายที่ไม่ เป็ นไปตามคํา
นิยามของส่วนของเจ้ าของ
19

หากกิจการไม่มีสทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขที่จะหลีกเลี่ยงการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เพื่ อจ่ ายชําระภาระผู กพั นตามสัญ ญา ภาระผู กพั นนั้นเป็ นไปตามคํานิยามของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้ นเครื่องมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็ นตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่
16ค และ 16ง ตัวอย่างเช่น
19.1 ข้ อจํากัดเกี่ยวกับความสามารถของกิจการที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ไม่ได้ ลบล้ าง
ภาระผูกพันของกิจการหรือสิทธิตามสัญญาของผู้ถือเครื่องมือทางการเงินนั้น ตัวอย่างของ
ข้ อจํากัดดังกล่ าว เช่ น การไม่สามารถเข้ าถึงเงินตราต่ างประเทศหรือความจําเป็ นในการ
ได้ รับอนุมัติการจ่ายเงินจากหน่วยงานกํากับดูแล
19.2 ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กั บ การใช้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนของคู่ สั ญ ญาถื อ เป็ นหนี้ สิ น
ทางการเงิน เนื่องจากกิจการไม่ มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขในการหลีกเลี่ยงการส่งมอบ
เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
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เครื่อ งมื อทางการเงิน ถึงแม้ ไม่ ระบุ ภ าระผู กพั น ตามสัญ ญาอย่ างชั ด เจนว่ าให้ ส่งมอบเงิน สดหรื อ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เครื่องมือทางการเงินอาจระบุภาระผูกพันโดยทางอ้ อมผ่านข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินนั้น ตัวอย่างเช่น
20.1 เครื่องมือทางการเงินอาจมีภาระผูกพันที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซึ่งต้ องชําระภาระผูกพัน
ดังกล่าวก็ต่อเมื่อกิจการไม่สามารถจ่ายชําระหรือไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงิน หากกิจการ
สามารถหลีกเลี่ยงการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นได้ เพียงแค่ชาํ ระภาระผูกพัน
ที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินนั้นถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน
20.2 เครื่ องมื อ ทางการเงิน เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิน หากกําหนดให้ กิจการส่ งมอบรายการใด
รายการหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อการจ่ายชําระ
20.2.1 เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือ
20.2.2 หุ้ น ของกิจการเอง ในกรณี ท่ีมี มู ลค่ าของหุ้ น เกิน กว่ ามู ลค่ าเกือ บทั้งหมดของ
เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
แม้ ว่ากิจการจะไม่ มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ระบุไว้ อย่ างชัดเจนที่จะส่งมอบเงินสดหรือ
19
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สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน อื่น แต่ มู ล ค่ าของหุ้ น ที่ใช้ ชําระตามทางเลื อ กในการจ่ ายชําระนั้ น
เที ย บเท่ า ได้ กั บ การจ่ า ยชํา ระเป็ นเงิ น สด ไม่ ว่ า ในกรณี ใ ดก็ต ามถื อ ว่ า ผู้ ถื อ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ได้ รับ การคํ้า ประกัน ว่ า จะได้ รั บ จํานวนเงิ น อย่ า งน้ อ ยเท่ า กับ การจ่ า ยชํา ระ
เป็ นเงินสด (ดูย่อหน้ าที่ 21)
การชําระด้วยตราสารทุนของกิจการเอง (ย่อหน้าที่ 16.2)
21

สัญญาไม่เป็ นตราสารทุนเพียงเพราะสัญญานั้นอาจมีผลให้ เกิดการรับมอบหรือส่งมอบตราสารทุน
ของกิจการเอง กิจการอาจมีสทิ ธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะรับหรือส่งมอบหุ้นหรือตราสารทุน
อื่นของกิจการเองในจํานวนที่ผันแปรเพื่อที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของกิจการเองที่จะได้ รับ
หรือส่งมอบเท่ากับจํานวนเงินของสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญา สิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญา
ดังกล่าวอาจจะมีจาํ นวนเงินคงที่หรือจํานวนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผันผวน ตามการเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการเอง (เช่น อัตราดอกเบี้ย ราคาของสินค้ า
โภคภัณฑ์ หรือ ราคาของเครื่องมือทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น (1) สัญญาที่จะส่งมอบตราสารทุนของ
กิจการเองในจํานวนหุ้ นที่มีมูลค่ าเท่ากับ 100 บาท หรือ (2) สัญ ญาที่จะส่งมอบตราสารทุนของ
กิจการเองในจํานวนหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากับราคาทอง 100 ออนซ์ สัญญาเหล่านี้เป็ นหนี้สินทางการเงิน
ของกิจการ แม้ ว่ากิจการต้ องหรือ สามารถชําระโดยการส่ งมอบตราสารทุ น ของกิจการเองก็ตาม
สัญญานี้ไม่เป็ นตราสารทุนเนื่องจากกิจการชําระด้ วยตราสารทุนของกิจการเองในจํานวนที่ผันแปร
ดังนั้นสัญญาดังกล่ าวจึงไม่ มีลักษณะเป็ นส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังหักหนี้สิน
ทั้งหมดแล้ ว
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ยกเว้ นตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22ก สัญญาที่กจิ การจะชําระด้ วยการ (รับหรือ) ส่งมอบตราสารทุน
ของกิจการเองในจํานวนที่คงที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่มีจาํ นวนเงิน
ที่คงที่ถือเป็ นตราสารทุน ตัวอย่างเช่ น การออกสิทธิเลือกซื้อหุ้ นที่ให้ สิทธิแก่คู่สัญญาในการซื้อหุ้ น
ของกิจการในจํานวนที่คงที่และเป็ นราคาที่คงที่ หรือซื้อหุ้ นกู้ของกิจการในจํานวนเงินต้ นที่ตราไว้
ที่คงที่ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของสัญญาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดซึ่งไม่มีผลกระทบต่อจํานวนเงินของเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่ายหรือได้ รับ
เมื่อมีการชําระตามสัญญา หรือจํานวนของตราสารทุนของกิจการเองซึ่งจะได้ รับหรือส่งมอบเมื่อมี
การชําระตามสัญ ญา ไม่ มี ผ ลทํา ให้ สัญ ญาดั ง กล่ าวไม่ เป็ นตราสารทุ น สิ่งตอบแทนที่ได้ รับ ใดๆ
(เช่ น ค่ าพรีเมียมที่ได้ รับจากสิทธิเลือกที่กิจการออกสําหรับหุ้ นของกิจการเองหรือใบสําคัญแสดง
สิท ธิส ํา หรั บ หุ้ นของกิจ การเอง) ให้ เพิ่ ม ไว้ ใ นส่ ว นของเจ้ า ของโดยตรง สิ่งตอบแทนที่จ่ า ยใดๆ
(เช่ น ค่ า พรี เ มี ย มที่ จ่ า ยสํา หรั บ สิ ท ธิ เลื อ กที่ กิ จ การซื้ อ) ให้ หั ก จากส่ ว นของเจ้ าของโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจะไม่รับรู้ในงบการเงิน
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หากตราสารทุ น ของกิจ การที่จ ะได้ รั บ หรื อ ส่ งมอบตามสัญ ญา ณ วั น ชํา ระสัญ ญาเป็ นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่มีสทิ ธิจะขาย ซึ่งมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข
หรือเป็ นเครื่องมือทางการเงินที่ทาํ ให้ กิจการมีภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
ตามสัดส่วนให้ แก่กจิ การอื่นเฉพาะเมื่อมีการชําระบัญชี ซึ่งมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไข
ตามย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง สัญญานั้นเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน ทั้งนี้รวมถึง
สัญญาที่จะชําระโดยการที่กิจการได้ รับหรือส่งมอบเครื่องมือทางการเงินเหล่ านั้นในจํานวนที่คงที่
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจํานวนเงินที่คงที่
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นอกเหนือจากสถานการณ์ตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง
สัญญาที่มีภาระผูกพันให้ กจิ การซื้อตราสารทุนของกิจการเองด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
ก่อให้ เกิดหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยมูลค่าปั จจุบันของจํานวนเงินที่ไถ่ถอน (ตัวอย่างเช่น มูลค่าปัจจุบัน
ของราคาซื้อคืนล่ วงหน้ า ราคาใช้ สิทธิของสิทธิเลือก หรือ จํานวนเงินที่ไถ่ ถอนอื่น) แม้ ว่าตัวของ
สัญญาเองเป็ นตราสารทุน อีกตัวอย่ างเช่ น ภาระผูกพันของกิจการภายใต้ สัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะซื้อ
ตราสารทุนของกิจการเองด้ วยเงินสด หนี้สนิ ทางการเงินนี้จะรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่าปั จจุบันของ
จํานวนเงินที่ไถ่ถอน และจัดประเภทรายการใหม่ออกจากส่วนของเจ้ าของ หลังจากนั้น ให้ วัดมูลค่า
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น หากสั ญ ญาดั ง กล่ า วหมดอายุ โ ดยมิ ไ ด้ มี ก ารส่ ง มอบ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น
ทางการเงิน ณ ขณะนั้นจะจัดประเภทรายการใหม่ไปเป็ นส่วนของเจ้ าของ ภาระผูกพันตามสัญญา
ของกิจการที่จะซื้ อตราสารทุ น ของกิจการเองก่อให้ เกิด หนี้ สินทางการเงิน ด้ วยมู ลค่ าปั จจุ บั น ของ
จํานวนเงินที่ไถ่ถอนแม้ ว่าภาระผูกพันที่จะซื้อขึ้นอยู่กบั การใช้ สทิ ธิท่จี ะไถ่ถอนของคู่สญ
ั ญา (เช่น สิทธิ
เลือกที่จะขายที่กิจการออกซึ่งให้ สิทธิแก่คู่ สัญ ญาที่จะขายคืนตราสารทุนของกิจการเองด้ วยราคา
คงที่)

24

สัญญาที่จะชําระโดยการที่กจิ การส่งมอบหรือรับมอบตราสารทุนของกิจการเองในจํานวนที่คงที่เพื่อ
แลกเปลี่ ย นกับ เงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อื่น ในจํา นวนเงิ น ที่ ผั น แปร ถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาที่กจิ การจะส่งมอบตราสารทุนของกิจการเอง
เป็ นจํานวน 100 หน่ วยเพื่อแลกกับจํานวนเงินของเงินสดที่คาํ นวณแล้ วมีค่าเท่ากับมูลค่าของทอง
100 ออนซ์
เงือ่ นไขการจ่ ายชําระทีอ่ าจเกิดขึ้ น

25

เครื่องมือทางการเงินอาจกําหนดให้ กจิ การส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นหรือชําระด้ วย
วิธีอ่นื ใดซึ่งทําให้ เครื่องมือทางการเงินนี้เป็ นหนี้สินทางการเงิน เมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งมีความ
ไม่แน่ นอนเกิดขึ้นหรือเมื่อเหตุการณ์ดังกล่ าวไม่เกิดขึ้น (หรือจากผลลัพธ์ของสถานการณ์ท่มี ีความ
21
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ไม่ แ น่ น อน) ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของทั้ ง ผู้ ออกและผู้ ถื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เช่ น
การเปลี่ยนแปลงในดัชนีตลาดหุ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยหรือข้ อกําหนดด้ านภาษี หรือ
รายได้ ในอนาคต กําไรสุทธิ หรืออัตราส่วนหนี้ สินต่ อส่วนของเจ้ าของของผู้ ออก ผู้ออกเครื่องมือ
ทางการเงิน เหล่ านี้ ไม่ มีสิทธิอันปราศจากเงื่อ นไขที่จะหลี กเลี่ยงการส่งมอบเงิน สดหรือสิน ทรัพ ย์
ทางการเงินอื่น (หรือการชําระด้ วยวิธีอ่นื ใดซึ่งทําให้ เครื่องมือทางการเงินนี้เป็ นหนี้สินทางการเงิน)
ดังนั้น เครื่องมือทางการเงินเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินของผู้ออก เว้ นแต่
25.1 ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการชําระที่อาจเกิดขึ้นกําหนดให้ กจิ การชําระด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินอื่น (หรื อวิ ธีอ่ืนใดซึ่ งทําให้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน นี้ เป็ นหนี้ สินทางการเงิน )
ไม่เป็ นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง
25.2 ผู้ ออกต้ องชําระภาระผู กพั นด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน อื่น (หรือวิธีอ่ืนใดซึ่ง
ทําให้ เครื่องมือทางการเงินนี้เป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน) เฉพาะเมื่อมีการชําระบัญชีของผู้ออก
หรือ
25.3 เครื่องมือทางการเงินนั้นมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นตามเงื่อนไขตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 16ก
และ 16ข
สิทธิเลือกชําระ
26

เมือ่ ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ สามารถเลือกวิธีการชําระ (เช่น ผูอ้ อกหรือ
ผูถ้ ือสามารถเลือกการชําระด้วยจํ านวนสุทธิเป็ นเงินสดหรือโดยการแลกเปลี่ยนหุน้ กับเงินสด)
ตราสารอนุ พ ัน ธ์ท างการเงิ น นี้ เป็ นสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น เว้น แต่ ว่ า
ทางเลือกทั้งหมดในการชําระมีผลทําให้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินนี้ เป็ นตราสารทุน

27

ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีสทิ ธิเลือกชําระซึ่งเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน ได้ แก่ สิทธิเลือก
ที่จะซื้อหรือขายหุ้นที่ผ้ ูออกสามารถตัดสินใจได้ ว่าจะชําระสุทธิด้วยเงินสดหรือการแลกเปลี่ยนหุ้นของ
กิจการเองกับเงินสด ในทํานองเดียวกัน สัญญาบางสัญญาที่จะซื้อหรือขายรายการที่ไม่ ใช่ รายการ
ทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนของกิจการเองอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
เนื่องจากสามารถชําระได้ ด้วยการส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินหรือชําระสุทธิด้วยเงินสด
หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น (ดูย่อหน้ าที่ 8 ถึง 10) สัญญาเหล่ านี้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สนิ ทางการเงิน แต่ไม่เป็ นตราสารทุน
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 30 ถึง 35)

28

กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินต้องประเมินข้อกําหนด
ของเครื่องมือทางการเงินเพื่อกําหนดว่าเครื่องมือทางการเงินมีองค์ประกอบของหนี้ สินและ

22
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29

30

31

ส่วนของเจ้าของหรือไม่ ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าวจะต้องจัดประเภทแยกเป็ นหนี้ สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและตราสารทุนตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 15
กิจการรับรู้องค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแยกจากกัน สําหรับองค์ประกอบที่ ก) ก่อให้ เกิด
หนี้สนิ ทางการเงินของกิจการ และ ข) ให้ สทิ ธิเลือกแก่ผ้ ูถือเครื่องมือทางการเงินในการแปลงสภาพ
เครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นตราสารทุนของกิจการ ตัวอย่ างเช่ น หุ้ นกู้แปลงสภาพหรือเครื่องมือ
ทางการเงิน คล้ ายคลึ งที่มีสิทธิแปลงสภาพซึ่ งผู้ ถือสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้ น สามั ญ ของ
กิจการในจํานวนหุ้นที่คงที่ ถือเป็ นเครื่องมือทางการเงินแบบผสม จากมุมมองของกิจการ เครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวประกอบด้ วยองค์ประกอบสองส่วน คือ หนี้สนิ ทางการเงิน (ข้ อตกลงตามสัญญา
ที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์การเงินอื่น) และตราสารทุน (สิทธิเลือกซื้อที่ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูถือในการ
แปลงสภาพเครื่องมือทางการเงิน เป็ นหุ้ น สามัญ ของกิจการในจํานวนหุ้ นที่คงที่ภ ายในระยะเวลา
ที่ก ํา หนด) การออกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบเชิ ง เศรษฐกิ จ โดยส่ ว นใหญ่
เช่ นเดียวกันกับการออกตราสารหนี้ท่ีมีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกําหนดพร้ อมใบสําคัญ แสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ หรือการออกตราสารหนี้พร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้นสามัญ ดังนั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
กิจการแสดงองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ แยกจากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของในงบแสดงฐานะ
การเงิน
การจัดประเภทรายการองค์ ประกอบที่เป็ นหนี้ สินและส่วนของเจ้ าของของเครื่องมื่อทางการเงิน
แปลงสภาพ จะไม่ ปรับเปลี่ยนด้ วยเหตุผลที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ูถือจะใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ แม้ ว่าเมื่อมีการใช้ สทิ ธิเลือกแปลงสภาพแล้ วจะทําให้ ผ้ ูถอื บางรายได้ เปรียบเชิงเศรษฐกิจ
เหนื อผู้ ถืออื่น ผู้ ถืออาจไม่ ป ฏิบั ติ ต ามแนวทางที่ค าดการณ์ เสมอไปด้ วยเหตุผ ล เช่ น ผลกระทบ
ทางภาษี อัน เป็ นผลมาจากการแปลงสภาพอาจแตกต่ างกัน ไประหว่ างผู้ ถือรายต่ างๆ นอกจากนี้
ความเป็ นไปได้ ในการแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ภาระผูกพันของกิจการในการจ่าย
ชําระในอนาคตยังคงมีอยู่ จนกว่ าภาระผูกพั นจะหมดไปโดยการแปลงสภาพ การครบกําหนดอายุ
หรือโดยวิธกี ารอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ระบุเกี่ยวกับการวัดมูลค่ า
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตราสารทุนเป็ นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึง
ส่ วนได้ เสีย คงเหลื อ ในสิน ทรั พ ย์ ของกิจ การภายหลั งหั ก หนี้ สิน ทั้งหมดของกิจ การ ดั งนั้ น มู ล ค่ า
ตามบัญ ชีเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมจะปั นส่วนเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของและหนี้สิน โดยองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของจะเท่ากับส่วนคงเหลือหลังจากหักมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมทั้งหมดด้ วยจํานวนเงินที่เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
มูลค่ าของลักษณะที่เป็ นอนุ พันธ์ใดๆ (เช่ น สิทธิเลือกซื้อ) ที่แฝงรวมอยู่ ในเครื่องมือทางการเงิน
แบบผสม นอกเหนือจากองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (เช่น สิทธิเลือกแปลงสภาพเป็ นทุน)
ให้ รวมเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ ผลรวมของมูลค่าตามบัญชีขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ และ
ส่วนของเจ้ าของ ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ต้ องเท่ากับมูลค่ ายุติธรรมที่พิจารณาแล้ วว่าเป็ น
23
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มูลค่ ายุ ติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมทั้งหมด ทั้งนี้การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือ
ทางการเงินแบบผสมโดยการแยกองค์ประกอบจะไม่มีผลกําไรหรือขาดทุนเกิดขึ้น
ภายใต้ วิธีการที่กล่ าวไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 31 กิจการที่อ อกหุ้ น กู้ ท่ีส ามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ น สามั ญ
จะกําหนดมู ลค่ าตามบัญ ชีขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้ สินเป็ นอัน ดับแรก โดยวัด มูลค่ าด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมของหนี้สนิ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน (รวมถึงลักษณะที่เป็ นอนุพันธ์ท่ไี ม่ใช่ตราสารทุนที่แฝง
อยู่) ที่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง มูลค่าตามบัญชีของตราสารทุนซึ่งในที่น้ ี
คือ สิทธิเลือกในการแปลงสภาพเครื่องมือทางการเงินเป็ นหุ้ นสามัญ จะกําหนดโดยการหั กมูลค่ า
ยุติธรรมของหนี้สนิ ทางการเงินจากมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมทั้งหมด
หุน้ ทุนซื้ อคืน (ดู ภาคผนวกย่อหน้าที่ 36)

33

34

หากกิจการซื้ อคืนตราสารทุนของกิจการเอง ตราสารทุนดังกล่าว (หุน้ ทุนซื้ อคืน) ต้องหักออก
จากส่วนของเจ้าของ กิจการต้องไม่รบั รู ผ้ ลกําไรหรือขาดทุนจากการซื้ อ ขาย ออก หรือยกเลิก
ตราสารทุนของกิจการเอง หุน้ ทุนซื้ อคื นดังกล่าวอาจซื้ อคืนและถือโดยกิจการเองหรือถือโดย
กิ จ การอื่ น ในกลุ่ ม กิ จ การรวม สิ่ งตอบแทนที่ จ่ ายหรื อ สิ่ งตอบแทนที่ ไ ด้รบั ต้อ งรับ รู โ้ ดยตรง
ในส่วนของเจ้าของ
จํานวนเงินของหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือให้ เปิ ดเผยแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง การนํ า เสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากกิจการซื้อตราสารทุนของกิจการเองคืนจากกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ดอกเบี้ ย เงินปั นผล ผลขาดทุน และผลกําไร (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 37)

35

ดอกเบี้ ย เงิ น ปั น ผล ผลขาดทุ น และผลกํ า ไรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หรื อ
องค์ประกอบของเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็ นหนี้ สินทางการเงินต้องรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในกําไรหรือขาดทุน การแบ่งปั นส่วนทุนให้แก่ผูถ้ ือตราสารทุนต้องรับรูโ้ ดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนการทํารายการของรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับทุนต้องหักจากส่วนของเจ้าของ

35ก

ภาษีเงินได้ ท่ีเกี่ยวข้ องกับการแบ่ งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ูถือตราสารทุน และต้ นทุนการทํารายการของ
รายการที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ น ต้ องถื อปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

24
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การจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุนเป็ นการกําหนดว่า
ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลขาดทุน และผลกําไรที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินนั้นจะรับรู้เป็ นรายได้
หรือค่ าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุนหรือไม่ ดังนั้น การจ่ ายปั นผลของหุ้นที่รับรู้เป็ นหนี้สินทั้งจํานวน
ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ในทํานองเดียวกัน ผลกําไรและขาดทุน
ที่เกี่ยวกับการไถ่ถอนหรือการก่อหนี้สินใหม่ แทนหนี้สินเดิมให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ในขณะที่
ผลกํา ไรและขาดทุ น ที่ เกี่ ย วกั บ การไถ่ ถ อนหรื อ การก่ อ หนี้ สิ น ใหม่ แ ทนหนี้ สิ น เดิ ม ให้ รั บ รู้ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจะไม่ให้ รับรู้
ในงบการเงิน
โดยปกติ กิจการจะมีต้ นทุ น ต่ างๆ ในการออกหรือการได้ มาซึ่งตราสารทุ น ของกิจการเอง ต้ น ทุ น
ดังกล่าวอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นของหน่วยงานกํากับดูแล ค่าที่
ปรึกษาด้ านกฎหมาย ค่าที่ปรึกษาด้ านบัญชีและด้ านวิชาชีพอื่นๆ ต้ นทุนการพิมพ์และอากรแสตมป์
ต้ นทุนการทํารายการของรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนให้ หักออกจากส่วนของเจ้ าของ หากต้ นทุนการทํา
รายการดังกล่าวเป็ นต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนซึ่งหลีกเลี่ยงได้
หากไม่มีรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนดังกล่าว ต้ นทุนของรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนที่ดาํ เนินการไม่สาํ เร็จ
ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุ น การทํา รายการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แบบผสมให้ ปั น ส่ ว นเป็ น
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินและส่วนของเจ้ าของของเครื่องมือทางการเงินดังกล่ าว ตามสัดส่วนของ
การปั นส่วนของเงินรับ ต้ นทุนการทํารายการที่เกี่ยวข้ องมากกว่าหนึ่งรายการร่ วมกัน (ตัวอย่างเช่ น
ต้ น ทุ น การเสนอขายพร้ อ มกั น ของหุ้ นรายการหนึ่ ง และหุ้ นที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
อี ก รายการหนึ่ ง ) ให้ ปั น ส่ ว นให้ กั บ รายการต่ า งๆ ตามเกณฑ์ ท่ี ส มเหตุ ส มผลและสมํ่ า เสมอ
เช่นเดียวกับรายการอื่นที่คล้ ายคลึงกัน
จํานวนเงิน ของต้ น ทุ น การทํารายการที่หั กจากส่ วนของเจ้ าของในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน
ให้ เปิ ดเผยเป็ นรายการแยกต่ างหากตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
เงินปั นผลที่จัดประเภทรายการเป็ นค่าใช้ จ่ายอาจแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น โดยแสดงรวมกั บ ดอกเบี้ ยของหนี้ สิ น อื่ น หรื อ แสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหาก
นอกเหนือจากข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของดอกเบี้ยและเงินปันผล
ให้ ขึ้ นอยู่ กั บ ข้ อ กํา หนดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน ในบางสถานการณ์ เนื่องจากความแตกต่ างระหว่ าง
ดอกเบี้ยและเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการหักภาษี จึงควรเปิ ดเผยรายการดังกล่ าว

25
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แยกจากกัน ในงบกําไรขาดทุ น และกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของผลกระทบ
ทางภาษี ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง
ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
40

ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้ รับรู้
เป็ นรายได้ หรือค่ าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน แม้ ว่าผลกําไรและขาดทุนจะเกี่ยวข้ องกับเครื่องมือ
ทางการเงินที่รวมสิทธิในส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (ดูย่อหน้ าที่ 18.2) ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ให้ กิจ การแสดงผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ าใหม่ของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่ างหากในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อการเปิ ดเผยดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการอธิบายถึงผลการดําเนินงานของกิจการ
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ดู ภาคผนวกย่อหน้าที่ 38ก ถึง 38ฉ
และ 39)

42

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินต้องหักกลบกันและแสดงจํ านวนสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงินได้ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
42.1 กิจการมีสิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํ านวนเงินทีร่ บั รู ้ และ
42.2 กิจการตั้งใจที่จะชําระด้วยจํ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชําระหนี้ สิน
พร้อมกัน
สําหรับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กิจการต้องไม่หกั กลบ
รายการสินทรัพย์ที่โอนดังกล่ าวและหนี้ สิ นที่เกี่ยวข้อง (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ 3.2.22)

43

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้ วย
จํา นวนเงิ น สุ ท ธิ เมื่ อ การแสดงด้ ว ยจํา นวนเงิ น สุ ท ธิ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง กระแสเงิ น สดในอนาคต
ที่คาดการณ์ไว้ ของกิจการจากการชําระเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่สองเครื่องมือทางการเงินเป็ นต้ นไป
กรณี ท่ีกิจ การมี สิท ธิแ ละตั้ งใจที่จ ะรั บ หรื อ จ่ ายด้ วยจํานวนเงิน สุท ธิจํานวนเดี ย ว แสดงว่ ากิจ การ
มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเพียงรายการเดียว ในสถานการณ์อ่นื กิจการต้ องแยก
แสดงสิน ทรั พ ย์ท างการเงิน และหนี้ สินทางการเงิน ตามลั กษณะของการเป็ นทรั พ ยากรหรือ ภาระ
ผูกพันของกิจการอย่างสมํ่าเสมอ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ข ถึง 13จ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน
สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ รั บ รู้ แ ละอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของย่ อ หน้ าที่ 13ก ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
26
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44

การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหนี้สินทางการเงินที่รับรู้และการแสดงด้ วยจํานวนเงิน
สุทธิมีความแตกต่ างจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน แม้ ว่าการหัก
กลบไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การรั บ รู้ ผ ลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น แต่ ก ารตั ด รายการของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ไม่เพียงแต่มีผลให้ ต้องตัดรายการที่เคยรับรู้ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยังอาจมีผลให้ กจิ การ
รับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนด้ วย

45

สิทธิในการหักกลบ คือ สิทธิตามกฎหมายของลูกหนี้ไม่ว่าจะระบุในสัญญาหรือไม่กต็ าม ที่จะชําระ
หรือลบล้ างจํานวนเงินค้ างชําระต่อเจ้ าหนี้ท้งั จํานวนหรือบางส่วนด้ วยจํานวนเงินที่เจ้ าหนี้ค้างชําระ
กิจการ ในสถานการณ์ท่ีไม่ ปกติ ลูกหนี้ อาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําจํานวนเงินที่บุ คคลที่สาม
ค้ างชําระกิจการมาหักกลบกับจํานวนเงินที่กิจการค้ างชําระต่อเจ้ าหนี้ หากทั้งสามฝ่ ายตกลงร่ วมกัน
ที่จะให้ สิทธิในการหักกลบแก่ลูกหนี้ เนื่องจากสิทธิในการหักกลบเป็ นสิทธิตามกฎหมาย เงื่อนไข
ที่สนั บ สนุ น สิทธิดังกล่ าวอาจแตกต่ างกันในแต่ ละประเทศ และกิจการต้ องพิ จารณาการบังคับ ใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญาด้ วย
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การมีอยู่ของสิทธิบังคับใช้ เพื่อหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีผลกระทบต่ อ
สิท ธิแ ละภาระผู ก พั น ที่เกี่ย วข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน นั้ น และอาจมี
ผลกระทบต่ อ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต และความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งของกิจ การ
อย่ างไรก็ตาม การมีอยู่ ของสิทธิดังกล่ าวเพียงลําพั งไม่ เพี ยงพอที่จะทําให้ มีการหักกลบ ในกรณีท่ี
กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ สทิ ธิหรือชําระพร้ อมกัน สิทธิท่มี ีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อจํานวนเงินและ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เมื่อใดที่กจิ การมีความตั้งใจที่จะใช้ สทิ ธิหรือชําระ
พร้ อมกัน การแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ด้ วยจํานวนเงินสุทธิสะท้ อนให้ เห็นถึงจํานวนเงินและจังหวะ
เวลาของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ของกิจการได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งสะท้ อนให้
เห็นถึงความเสี่ยงที่มีต่อกระแสเงินสดดังกล่าว ในทางกลับกัน ความตั้งใจของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
หรือทั้งสองฝ่ ายที่จะชําระหนี้กันด้ วยจํานวนเงินสุทธิโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการชําระหนี้ด้วย
จํานวนเงิน สุทธิถือว่ าไม่ เพี ยงพอที่จะทําให้ กิจการสามารถหั กกลบรายการได้ เนื่ องจากสิทธิและ
ภาระผู ก พั น ที่ เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ของแต่ ล ะรายการยั ง คง
ไม่เปลี่ยนแปลง
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ความตั้ งใจของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ หั ก กลบสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ของกิจการอาจเป็ นผลมาจาก
ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจตามปกติ ข้ อกําหนดของตลาดการเงินและสถานการณ์อ่ืนที่อาจจํากัด
ความสามารถของกิจการในการชําระด้ วยจํานวนเงินสุทธิหรือในการชําระพร้ อมกัน หากกิจการมีสทิ ธิ
ในการหั กกลบแต่ ไม่ มีความตั้งใจที่จะชําระด้ วยจํานวนเงินสุทธิหรือรับสินทรัพย์และชําระหนี้ สิน
พร้ อมกัน ให้ กิจการเปิ ดเผยผลกระทบของสิทธิดังกล่ าวที่มีต่อฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของกิจการตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 36 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน
27
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48

การรั บ และจ่ า ยชํา ระเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน สองรายการพร้ อ มกั น อาจเกิด ขึ้ นได้ ผ่ า นกลไก เช่ น
การดําเนินการของสํานักหักบัญชีในตลาดการเงินที่จัดตั้งอย่างเป็ นระบบหรือการแลกเปลี่ยนกันเอง
โดยตรง ในสถานการณ์ดังกล่ าว กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องเท่ากับจํานวนสุทธิจาํ นวนเดียว และไม่มี
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตหรือความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง ในสถานการณ์อ่ ืนกิจการอาจ
ชําระเครื่องมือทางการเงินสองรายการโดยการรับและจ่ ายจํานวนเงินแยกจากกันจึงทําให้ กิจการ
มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต สํา หรั บ จํา นวนเงิ น เต็ม ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละมี ฐ านะเปิ ดต่ อ
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องสําหรับจํานวนเงินเต็มของหนี้สิน ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงดังกล่ าวอาจ
มีนัยสําคัญ แม้ ว่าจะเป็ นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้น การรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินและการชําระหนี้สนิ
ทางการเงินให้ ปฏิบัติพร้ อมกันเฉพาะเมื่อรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกัน
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สถานการณ์ต่อไปนี้โดยทั่วไปจะไม่สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 42 และโดยปกติ
การหักกลบจะไม่เหมาะสมเมื่อ
49.1 เครื่องมือทางการเงินหลายรายการที่แตกต่างกันแต่นาํ มาใช้ ประกอบกันเพื่อให้ มีลักษณะ
เหมื อ นกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น รายการเดี ย ว (เครื่ อ งมื อ สั ง เคราะห์ (Synthetic
instrument))
49.2 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีฐานะเปิ ด
ต่ อ ความเสี่ ย งหลั ก เหมื อ นกั น แต่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คู่ สั ญ ญาที่ แ ตกต่ า งกั น (ตั ว อย่ า งเช่ น
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่อยู่ในกลุ่มสัญญาฟอร์เวิร์ดหรือกลุ่มสัญญาอนุพันธ์อ่นื )
49.3 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อ่ืนที่วางเป็ นหลักประกันสําหรับหนี้สินทางการเงินที่
ไม่มีสทิ ธิไล่เบี้ย
49.4 สินทรัพย์ทางการเงินที่ลูกหนี้กนั ไว้ ในทรัสต์ต่างหาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการชําระภาระผูกพัน
โดยที่เจ้ าหนี้ไม่ได้ รับการชําระภาระผูกพันด้ วยสินทรัพย์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การจัดตั้ง
กองทุนจมเพื่อชําระหนี้) หรือ
49.5 ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดผลขาดทุนซึ่งคาดว่าจะได้ รับ
ชดเชยจากบุคคลที่สามตามสิทธิเรียกร้ องภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย
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กิ จการที่ มี เครื่ องมื อทางการเงิ น หลายรายการกั บ คู่ สั ญ ญารายเดี ยวกั น อาจมี การเข้ า ทํา รายการ
ั ญานั้น ข้ อตกลงดังกล่าวทําให้ กจิ การชําระด้ วยยอดสุทธิของ
“ข้ อตกลงหลักของการหักกลบ”กับคู่สญ
เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่ระบุในข้ อตกลงเมื่อมีการผิดสัญญาหรือการบอกเลิกของสัญญาใด
สัญ ญาหนึ่ ง โดยทั่วไปสถาบั นการเงินมั กทําสัญ ญาดั งกล่ าวเพื่ อป้ องกันผลขาดทุ นที่เกิ ดจากการ
ล้ มละลายหรือสถานการณ์อ่นื ที่ทาํ ให้ คู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ โดยทั่วไปข้ อตกลง
หลักของการหักกลบนี้ก่อให้ เกิดสิทธิในการหักกลบที่มีผลบังคับตามกฎหมายและส่งผลต่ อการรับรู้
หรือการชําระของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ ละรายการในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์
ผิดสัญญาที่ระบุไว้ หรือในสถานการณ์อ่ ืนที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจตามปกติ ข้ อตกลง
28



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32


หลักของการหักกลบดังกล่าวไม่สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ในการหักกลบ เว้ นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสอง
ข้ อที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 42 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ ข้อตกลง
หลักของการหักกลบไม่หักกลบ ให้ กิจการเปิ ดเผยผลกระทบของข้ อตกลงดังกล่ าวที่มีต่อฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตตามข้ อกําหนดย่อหน้ าที่ 36 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน
51 ถึง 95 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
96

กิจการต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ สาํ หรับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไปเท่านั้น
หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าว
หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัตกิ ่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กบั งบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป กิจการต้ องถือปฏิบัติพร้ อมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน
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เครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายและภาระผูกพั นที่เกิดขึ้นเมื่อชําระบัญชี ซึ่งได้ กาํ หนดลักษณะ
ทั้งหมดและเข้ าเงื่อนไขตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง
โดยให้ จัดประเภทเป็ นตราสารทุน ให้ กิจการถือปฎิบัติต ามข้ อกําหนดดังกล่ าวสําหรับงบการเงิน
ประจําปี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป และอนุญาตให้ กจิ การนําไปถือปฏิบัติ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติสาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
เครื่องมือทางการเงินในเวลาเดียวกัน
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เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่มี สิท ธิจะขายและภาระผู ก พั น ที่เกิด ขึ้น เมื่ อ ชําระบั ญ ชี น้ั น มี ข้อ ยกเว้ น ที่มี
ขอบเขตจํากัด ดังนั้น กิจการต้ องไม่นาํ ข้ อยกเว้ นนี้ไปปฏิบัติกบั กรณีอ่นื โดยอุปมา

96ค

การจัด ประเภทรายการเครื่องมื อทางการเงิน ภายใต้ ข้อยกเว้ น นี้ ต้ องจํากัดเพี ยงการบัญ ชีสาํ หรับ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ภายใต้ มาตรฐานบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง การนํา เสนอ
29
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งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวต้ องไม่ถูกพิจารณาเป็ นตราสารทุนภายใต้ แนวปฏิบัติอ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
97

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติโดยปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้สาํ หรับการถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
สําหรับงบการเงินประจําปี ที่เริ่มในหรือก่อนปี 2563 กิจการอาจเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้โดยไม่ต้องปรับปรุงย้ อนหลังโดยให้ กจิ การปรับปรุงรายการทั้งหมดที่มีอยู่
ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก โดยพิ จารณาตามข้ อกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ และผลกระทบ
สะสมที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก เป็ นรายการ
ปรับปรุงกับกําไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม) ณ วันแรก
ที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

97ก

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

97ข

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

97ค

เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 96ก กิจการต้ องแยกองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินแบบ
ผสมที่มีภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนให้ กจิ การอื่นเมื่อ
ชําระบัญชีเป็ นหนี้สินและส่วนของเจ้ าของ ถ้ าไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินแล้ ว การปรับย้ อนหลัง
งบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น
จะเกี่ยวข้ องเฉพาะการแยกเป็ นสององค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของ องค์ประกอบแรกจะอยู่ในกําไร
สะสมและแสดงถึงผลดอกเบี้ยสะสมที่เพิ่มขึ้นในองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ อีกองค์ประกอบจะแสดง
ถึงส่วนของเจ้ าของเช่นเดิม เพราะฉะนั้นกิจการจึงไม่จาํ เป็ นต้ องแยกสององค์ประกอบนี้ออกจากกัน
ถ้ าไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ เหลืออยู่น้ัน ณ วันที่ถอื ปฏิบัติ

97ง

ย่อหน้ าที่ 4 นั้นเป็ นไปตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2552 กิจการต้ อง
ปฏิบัติในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 กิจการ
สามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่ าว และถือปฏิบัติกับงบการเงิน
งวดก่อนตามย่ อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เครื ่องมื อ ทางการเงิ น ถือ ปฎิบั ติ ต ามย่ อ หน้ าที่ 1 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุง
2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการสามารถปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 4 โดยเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป

97จ

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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97ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
97ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
97ซ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
97ฌ - 97ฑ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
97ฒ

กิจการที่ดําเนิ นธุรกิจด้ านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื ่น (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ กจิ การถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน

97ณ

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

97ด-97ต (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกประกาศอื่นๆ
98

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืน

99 ถึง 100

(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก
แนวทางปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรือ่ ง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี
1

แนวทางปฏิบัติน้ ีอธิบายถึงการนําบางเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติ

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ครอบคลุมถึงการรับรู้รายการหรือการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่ าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ได้ กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

คํานิยาม (ย่อหน้าที่ 11 ถึง 14)
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
3

เงินสดถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากกิจการสามารถนําเงินสดมาใช้ ในการแลกเปลี่ยนและใช้
เงินสดนั้นเป็ นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ ารายการบัญ ชีและรับรู้รายการในงบการเงิน เงินฝากธนาคาร
หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกันถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินเช่ นกัน เนื่องจากเงินฝาก
หมายถึง สิทธิตามสัญญาที่ผ้ ูฝากจะได้ รับเงินสดจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือสั่งจ่ายเงินฝาก
นั้นโดยจ่ายเช็คหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ ายคลึงกันให้ กบั เจ้ าหนี้เพื่อชําระหนี้สนิ ทางการเงิน

4

ตัวอย่างทั่วไปของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับเงินสดในอนาคต และ
เกี่ยวเนื่องกับหนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงถึงภาระผูกพันตามสัญญาที่จะส่งมอบเงินสดในอนาคต ได้ แก่
4.1
ลูกหนี้และเจ้ าหนี้การค้ า
4.2
ตัว๋ เงินรับและตัว๋ เงินจ่าย
4.3
เงินให้ ก้ ูยืมและเงินกู้ยืม และ
4.4
ลูกหนี้และเจ้ าหนี้ห้ ุนกู้
ตัวอย่ างแต่ ละกรณีแสดงให้ เห็นถึง สิทธิตามสัญ ญาของคู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ่งที่จะได้ รับเงินสด (หรือ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึ่งเป็ นภาระผูกพันที่จะจ่ายชําระเงินสด
ภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบเงินสด) ที่จับคู่กบั คู่สญ
(หรือสิทธิท่จี ะได้ รับเงินสด)

5

เครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งคือ เครื่องมือทางการเงินที่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับ
หรื อ ที่จ ะจ่ ายโดยใช้ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน อื่น ที่ไม่ ใช่ เงิน สด ตั ว อย่ างเช่ น ตั๋วเงิน ที่จ่า ยชําระด้ วย
พันธบัตรรัฐบาลซึ่งให้ สิทธิตามสัญญาแก่ผ้ ูถือครองที่จะได้ รับพันธบัตรรัฐบาลและในขณะเดียวกัน
32
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ก่อให้ เกิดภาระผู กพั นตามสัญ ญาแก่ผ้ ู ออกที่จะต้ องส่งมอบพั นธบัตรรั ฐบาลนั้ นโดยมิ ใช่ เป็ นการ
ส่งมอบเงินสด พันธบัตรรัฐบาลถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลแสดงให้ เห็น
ถึงภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้ องจ่ายเงิน ดังนั้นตัว๋ เงินจึงถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับผู้ถอื ครอง
ในขณะเดียวกันก็ถอื เป็ นหนี้สนิ ทางการเงินสําหรับผู้ออกตัว๋ เงินนั้น
6

ตราสารหนี้ท่ีรับดอกเบี้ยต่ อเนื่องและการไถ่ถอนเงินต้ นเป็ นไปได้ ยาก (เช่ น พันธบัตร หุ้ นกู้ หรือ
ตั๋วเงิน ประเภทที่รับ ดอกเบี้ ยต่ อเนื่ องและการไถ่ ถอนเงิน ต้ น เป็ นไปได้ ยาก) โดยปกติ จะให้ สิท ธิ
ตามสัญ ญาแก่ผ้ ูถือครองที่จะได้ รับดอกเบี้ยตามวันที่ท่ีกาํ หนดไว้ แน่ นอนโดยที่ไม่ ได้ กาํ หนดวันที่
สิ้น สุด การจ่ ายดอกเบี้ยในอนาคต และไม่ มีสิทธิท่ีจะได้ รับ คืน เงิน ต้ น หรื อมี สิท ธิได้ รับ คืน เงิน ต้ น
ภายใต้ เงื่อนไขที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ หรือรับคืนเงินต้ นภายในระยะเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่น กิจการ
ออกเครื่องมือทางการเงินที่จะให้ มีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องทุกปี ในอัตราร้ อยละ 8 ของเงินต้ น
จํานวน 1,000 บาท สมมติว่าอัตราร้ อยละ 8 เป็ นอัตราดอกเบี้ยในตลาดในเวลาที่ออกเครื่องมือ
ทางการเงินนั้น ผู้ออกจึงมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายดอกเบี้ยในอนาคตที่มีมูลค่ายุติธรรม
(มูลค่ าปั จจุบัน) เท่ากับ 1,000 บาท ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กรณีน้ ีจึงถือว่าทั้งผู้ถือครอง
และผู้ออกเครื่องมือทางการเงินมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินตามลําดับ

7

สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะได้ รับ ส่งมอบ หรือแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
จัดเป็ นเครื่องมือทางการเงิน ข้ อผูกมัดของสิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญานั้นจะเป็ นไป
ตามคํานิยามของเครื่องมือทางการเงินหากข้ อผูกมัดดังกล่าว ก่อให้ เกิดการรับเงินหรือจ่ายเงิน หรือ
การได้ มาหรือการออกตราสารทุนในที่สดุ

8

ความสามารถในการใช้ สิทธิตามสัญญาหรือภาระในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญานั้นอาจ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หรืออาจขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น การคํา้ ประกัน
ทางการเงิน เป็ นสิทธิต ามสัญ ญาของผู้ ให้ ก้ ู ท่ีจะรั บ เงิน จากผู้ คํ้าประกัน ขณะเดี ยวกัน ก็เป็ นภาระ
ผู ก พั น ตามสัญ ญาของผู้ คํ้าประกัน ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยเงิน ให้ ผ้ ู ให้ ก้ ู ห ากผู้ ก้ ู ผิ ด นั ด ชําระหนี้ ตามสัญ ญา
สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาถือว่ามีอยู่เนื่องจากรายการหรือเหตุการณ์ในอดีต (กรณีน้ ีคือ การ
เข้ าทําสัญญาคํา้ ประกัน) ถึงแม้ ว่าการที่ผ้ ูให้ ก้ ูจะสามารถใช้ สทิ ธิและการที่ผ้ ูคาํ้ ประกันจะต้ องทําตาม
ภาระผูกพันจะยังคงเป็ นเพียงเหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการผิดสัญญาของผู้ก้ ู สิทธิและ
ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน
ได้ แม้ ว่าสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นจะไม่รับรู้ในงบการเงินก็ตาม บางสิทธิและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น
เหล่ านี้ อาจเป็ นสัญ ญาประกันภัยภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )

9

ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง สัญ ญาเช่า (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
สัญ ญาเช่ าการเงิน เป็ นสัญ ญาที่ก่อให้ เกิด สิทธิแก่ ผ้ ู ให้ เช่ าที่จะได้ รับ กระแสเงินสด และก่ อให้ เกิด
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ภาระผูกพั นแก่ผ้ ูเช่ าที่จะต้ องจ่ ายชําระเป็ นงวดๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการผ่ อนชําระเงินต้ นและ
ดอกเบี้ ยภายใต้ สัญ ญาเงิน กู้ ผู้ ให้ เช่ าบั น ทึก ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ าระยะยาวแทนที่จะบั น ทึก เป็ น
สินทรัพย์ท่ีให้ เช่ า ในทางกลับกันสําหรับสัญญาเช่ าดําเนินงานถือว่าเป็ นสัญญาที่ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์
เนื่องจากผู้ให้ เช่ามีภาระผูกพันที่จะให้ ผ้ ูเช่าใช้ สินทรัพย์ในช่ วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เพื่อแลกกับ
สิ่งตอบแทนในลักษณะที่คล้ ายกับการรับค่าธรรมเนียมจากการให้ บริการ ผู้ให้ เช่ าจึงยังคงปฏิบัติกับ
สินทรัพย์ท่ีให้ เช่ าในงบแสดงฐานะการเงินของตนเองต่ อไปโดยไม่ ต้องบันทึกลูกหนี้ ค่าบริการที่จะ
ั ญา
ได้ รับในอนาคตภายใต้ สญ
ั ญาเช่า ดังนั้น สัญญาเช่าการเงินจึงถือเป็ นเครื่องมือทางการเงิน แต่สญ
เช่ า ดํ า เนิ น งานไม่ ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (ยกเว้ น ค่ า งวดที่ ถึ ง กํา หนดชํา ระและค้ างจ่ า ย
ในปัจจุบัน)
10

ั ญาเช่า และ
สินทรัพย์ท่มี ีตัวตน (เช่น สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) สินทรัพย์ภายใต้ สญ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เช่ น สิ ท ธิ บั ต ร และเครื่ อ งหมายการค้ า) ไม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
การควบคุ มสิ นทรั พย์ ท่ีมี ตั วตนและสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนดั งกล่ าวก่ อให้ เกิ ดโอกาสที่จะสร้ างกระแส
เงินสดรับหรือการได้ มาของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น แต่ ไม่ ได้ ทาํ ให้ เกิดสิทธิในปั จจุ บันที่จะได้ รับ
เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

11

สินทรัพย์ (เช่ น ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า) ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับอยู่ในรูปของ
การรั บ สิน ค้ าหรื อ บริ การ แทนที่จะก่ อให้ เกิด สิท ธิท่ีจะได้ รับ เงิน สดหรื อสิน ทรั พ ย์ท างการเงิน อื่น
ไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน เช่นเดียวกับรายการประเภทรายได้ รอตัดบัญชีและภาระผูกพันจาก
การรั บ ประกัน ส่ ว นใหญ่ ก ็ไ ม่ ถื อ เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิ น เช่ น กัน เนื่ อ งจากการส่ ง มอบประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจ นั้ น เกิด ขึ้น จากการส่ งมอบสิน ค้ าหรื อ ให้ บ ริ ก าร ไม่ ใช่ ก ารส่ งมอบสิท ธิต ามสัญ ญา
ที่จะเป็ นการจ่ายเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

12

หนี้สินหรือสินทรัพย์ท่ีไม่ ได้ ผูกพันตามสัญญา (เช่ น ภาษีเงินได้ ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากข้ อกําหนดทาง
กฎหมาย) ไม่ ถือ เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิน หรื อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน การบั ญ ชี ส าํ หรั บ ภาษี เงิน ได้
กํา หนดไว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง ภาษี เงิ น ได้ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ในทํานองเดียวกัน ภาระผูกพันจากการอนุมาน ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ก็ไม่ได้ เกิดขึ้นจากการทําสัญญา และไม่ถอื เป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน

ตราสารทุน
13

ตัวอย่ างของตราสารทุ น ได้ แก่ หุ้ นสามัญ ที่ไม่ มีสิทธิจะขาย เครื่องมือทางการเงิน ที่มีสิทธิจะขาย
บางชนิด (ดูย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข) เครื่องมือทางการเงินบางชนิดที่ทาํ ให้ กิจการมีภาระผูกพัน
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ที่ ต้ องส่ ง มอบสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องกิ จ การตามสั ด ส่ ว นให้ กิ จ การอื่ น เฉพาะเมื่ อ มี ก ารชํา ระบั ญ ชี
(ดู ย่ อ หน้ าที่ 16ค และ 16ง) หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ บ างชนิ ด (ดู ภ าคผนวกย่ อ หน้ าที่ 25 และ 26)
และใบสําคัญ แสดงสิทธิซ้ ื อหุ้ น หรือออกสัญ ญาสิทธิเลื อกที่จะซื้ อหุ้ น สามัญ ซึ่งให้ สิทธิผ้ ู ถือ ครอง
ในการซื้อหุ้ นสามัญที่ไม่ มีสิทธิจะขายของกิจการผู้ออกในจํานวนหุ้นที่แน่ นอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็ น
เงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นในจํานวนเงินที่แน่นอน ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้ องออกหรือ
ซื้อตราสารทุนที่กิจการเป็ นผู้ออกในจํานวนหุ้ นที่แน่ นอน เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทอื่นตามจํานวนเงินที่แน่นอนถือเป็ นตราสารทุนของกิจการ (ยกเว้ นตามที่กล่าวไว้
ในย่ อหน้ าที่ 22ก) อย่ างไรก็ตาม ถ้ าในสัญ ญาระบุถึงภาระผูกพั นที่กิจการจะต้ องจ่ ายเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (นอกเหนือจากสัญญาที่ถูกจัดประเภทให้ เป็ นส่วนของเจ้ าของตามเงื่อนไข
ในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง) ก็จะทําให้ กจิ การมีหนี้สนิ เป็ นจํานวนเงิน
เท่ากับมูลค่าปั จจุบันของมูลค่าไถ่ถอนด้ วย (ดูภาคผนวกย่ อหน้ าที่ 27.1) กิจการที่ออกหุ้ นสามัญ
ที่ ไ ม่ ใ ห้ สิ ท ธิ ข ายคื น มี ภ าระหนี้ สิ น เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ กิ จ การกระทํา การอย่ า งเป็ นทางการเพื่ อจะจ่ า ย
ผลตอบแทน และทําให้ เกิด ข้ อ ผู ก พั น ทางกฎหมายต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น กรณี น้ ี อาจเกิด ขึ้น หลั งจากการ
ประกาศจ่ ายเงินปั นผล หรือเมื่อมีการเลิกกิจการและสินทรัพย์คงเหลือหลังจากการจ่ ายชําระหนี้
ต่างๆ แล้ ว ต้ องแจกจ่ายให้ ผ้ ูถอื หุ้น
14

สัญ ญาสิทธิท่ีจะซื้อหรือสัญ ญาอื่นที่คล้ ายคลึงกันซึ่งกิจการได้ มา และให้ สิทธิแก่กิจการในการซื้อ
ตราสารทุนที่กิจการเป็ นผู้ออกในจํานวนหุ้นที่แน่ นอนโดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทอื่นในจํานวนเงินที่แน่นนอน ไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการ (ยกเว้ น
ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22ก) โดยสิ่งตอบแทนจ่ายสําหรับสัญญาดังกล่าวถือเป็ นรายการหักออก
จากส่วนของเจ้ าของ
ประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ดอ้ ยสิทธิกว่าประเภทอื่นทั้งหมด (ย่อหน้าที่ 16ก.2 และ
16ค.2)

14ก

ลั กษณะอย่ างหนึ่ งของย่ อ หน้ าที่ 16ก และ 16ค คื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ประเภทที่มี สิท ธิ
ด้ อยกว่าประเภทอื่นทั้งหมด

14ข

เมื่อประเมินว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นด้ อยสิทธิหรือไม่ กิจการต้ องประเมินสิทธิในการเรียกร้ อง
ในช่ วงชําระบัญชี ราวกับว่ ามีการชําระบัญชี ณ วันที่จัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ อง
ประเมิน การจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตั ว อย่ า งเช่ น หากกิ จ การออกหรื อ ไถ่ ถ อนเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น อาจจะทํา ให้
มีผลกระทบต่อสถานะของเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นประเภทที่ด้อยสิทธิกว่าประเภทอื่นทั้งหมด

14ค

เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี บุ ริม สิท ธิเมื่ อ ชําระบั ญ ชี ไม่ ใช่ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่มี สิท ธิท่ีจ ะได้ รั บ
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ส่วนแบ่ งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่ น เครื่องมือทางการเงินจะมีบุริมสิทธิ
เมื่อชําระบัญชี ทําให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในจํานวนที่แน่ นอนเมื่อชําระบัญชี นอกเหนือจาก
ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ ในขณะที่เครื่องมือทางการเงินอื่นซึ่งมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับสินทรัพย์
สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ด้อยสิทธิกว่าไม่มีสทิ ธิเหมือนกันดังกล่าวเมื่อชําระบัญชี
14ง

ถ้ ากิจการมีเครื่องมือทางการเงินเพียงประเภทเดียวให้ ถือว่าเป็ นประเภทที่ด้อยสิทธิกว่าประเภทอื่น
ทั้งหมด
กระแสเงินสดทั้งหมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงินตลอดอายุของเครือ่ งมือ
ทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 16ก.5)

14จ

กระแสเงิ น สดทั้ ง หมดที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตลอดอายุ ข องเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินนั้น โดยส่วนใหญ่จะต้ องมาจากกําไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิท่ไี ด้ รับรู้แล้ วหรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิท้งั ประเภทที่รับรู้แล้ วและ
ยังมิได้ รับรู้ของกิจการตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ผลกําไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ับรู้ต้องวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกรรมทีท่ ําโดยผูถ้ อื เครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่ใช่เจ้าของกิจการ (ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ค)

14ฉ

ผู้ถือเครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิขายคืนหรือเครื่องมือทางการเงินที่ทาํ ให้ กิจการมีภาระผู กพั น
ที่ต้องส่งมอบส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนให้ กจิ การอื่นเมื่อชําระบัญชีอาจจะทํา
ธุรกรรมกับกิจการในสถานะที่ไม่ใช่เจ้ าของ ตัวอย่างเช่น ผู้ถือเครื่องมือทางการเงินอาจเป็ นพนักงาน
ของกิจการ เฉพาะกระแสเงินสดและข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือที่เป็ นเจ้ าของกิจการเท่านั้นที่จะต้ องนํามาพิจารณาเพื่อจัดประเภทของเครื่องมือ
ทางการเงินว่าเป็ นส่วนของเจ้ าของภายใต้ ย่อหน้ าที่ 16ก หรือ 16ค

14ช

ตั วอย่ างเช่ น ห้ างหุ้ น ส่ วนจํากัด ที่มี ห้ ุ น ส่ วนจํากัด ความรั บ ผิ ด และหุ้ น ส่ วนที่ไม่ จํากัด ความรั บ ผิ ด
หุ้นส่วนที่ไม่จาํ กัดความรับผิดบางคนอาจจะคํา้ ประกันให้ กบั กิจการและอาจจะได้ ผลตอบแทนในการ
คํา้ ประกันนั้น ในกรณีน้ ี การคํา้ ประกันและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือเครื่องมือทางการเงิน
ในสถานะที่เป็ นผู้คาํ้ ประกันไม่ ใช่ ในสถานะที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ดังนั้นการคํา้ ประกันดังกล่ าวและ
กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องไม่ทาํ ให้ ห้ ุนส่วนที่ไม่จาํ กัดความรับผิดชอบนั้นด้ อยสิทธิกว่าหุ้นส่วนจํากัด
ความรั บ ผิ ด และไม่ นํามาใช้ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า เงื่อ นไขตามสัญ ญาของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ของ
หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดกับเครื่องมือทางการเงินของหุ้นส่วนที่ไม่จาํ กัดความรับผิดนั้นเหมือนกัน
หรือไม่
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14ซ

อีกตัวอย่ างหนึ่งคือข้ อตกลงการแบ่ งผลกําไรหรือขาดทุ นที่จะมีการปั นส่วนของกําไรหรือขาดทุ น
ให้ กบั ผู้ถือครองเครื่องมือทางการเงินตามบริการที่ได้ รับหรือตามผลของการดําเนินงานของกิจการ
ของปี ปัจจุบันและของปี ก่อนๆ ข้ อตกลงดังกล่าวคือธุรกรรมที่ทาํ กับผู้ถือครองเครื่องมือทางการเงิน
ในสถานะที่ไม่ ใช่ เจ้ าของและไม่ ควรนํามาพิ จารณาเมื่อต้ องประเมินเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่
16ก หรื อ 16ค อย่ างไรก็ต ามข้ อ ตกลงการแบ่ ง ผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ให้ กับ ผู้ ถื อ ครองเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินตามมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือทางการเงินอื่น
ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน แสดงว่ าเป็ นการทําธุรกรรมกับผู้ถือครองเครื่องมือทางการเงินในสถานะ
ที่เป็ นเจ้ าของซึ่งควรจะนํามาพิจารณาเมื่อมีการประเมินเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 16ก หรือ 16ค

14ฌ

กระแสเงินสดและเงื่อนไขของสัญญาและเงื่อนไขของธุรกรรมระหว่างผู้ถือครองเครื่องมือทางการเงิน
(ในสถานะที่ไม่ ใช่ เจ้ าของ) และกิจการที่เป็ นผู้ออกจะต้ องเหมือนกับธุรกรรมที่เป็ นแบบเดียวกัน
ที่ทาํ ระหว่างผู้ท่ถี อื รายการที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินกับกิจการที่เป็ นผู้ออก
การไม่มีเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือสัญญาอื่นที่กระแสเงินสดทั้งหมดมีการกําหนดจํ านวน
ที่แน่นอนหรือจํ ากัดผลตอบแทนคงเหลือที่จะคืนให้แก่ผูถ้ ือครองเครื่องมือทางการเงินอย่างมี
สาระสําคัญ (ดูย่อหน้าที่ 16ข และ 16ง)

14ญ

เงื่อนไขสําหรับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินเป็ นตราสารทุนแม้ ว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นมี
ลักษณะตามเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 16ก หรื อ 16ค คื อการที่กิจการไม่ มีเครื่องมือทางการเงินหรือ
สัญ ญาประเภทอื่น ซึ่ ง มี (1) กระแสเงิ น สดทั้ งหมดซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ข้ ึ นอยู่ กั บ ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ับรู้แล้ วหรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ี
รั บ รู้ แ ล้ ว และยั ง ไม่ รั บ รู้ ข องกิ จ การ และ (2) ผลกระทบของการกํา หนดผลตอบแทนคงเหลื อ
ที่แ น่ น อนหรื อ การจํา กั ด ผลตอบแทนคงเหลื อ ซึ่ ง เป็ นส่ ว นใหญ่ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ต่ อ ไปนี้
ซึ่งมีลักษณะตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 16ก หรือ 16ค เมื่อมีการทําธุรกรรมโดยปกติระหว่าง
สองฝ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ยากที่จะไม่สามารถจัดประเภทให้ เป็ นตราสารทุน
14ญ.1 เครื่องมือทางการเงินที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดขึ้นอยู่กบั สินทรัพย์ท่รี ะบุเฉพาะเจาะจงของ
กิจการ
14ญ.2 เครื่องมือทางการเงินที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดขึ้นอยู่กบั อัตราส่วนของรายได้
14ญ.3 สัญญาที่มีจุดประสงค์ท่จี ะให้ ผลตอบแทนกับพนักงานสําหรับการทํางานให้ กจิ การ
14ญ.4 สัญญาที่กาํ หนดให้ จ่ายชําระเป็ นสัดส่วนที่ไม่มีนัยสําคัญจากผลกําไรสําหรับบริการที่ได้ รับ
หรือสินค้ าที่ให้
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ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
15

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง ปฐมพั นธ์ทางการเงิน (ซึ่งได้ แก่ ลูกหนี้ เจ้ าหนี้ และตราสารทุน)
และตราสารอนุ พัน ธ์ทางการเงิน (เช่ น สัญ ญาสิทธิท่ีจะซื้อหรือจะขาย สัญ ญาอนาคตและสัญ ญา
ฟอร์เวิร์ด สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) อนุพันธ์ถือ
เป็ นเครื่องมือทางการเงินตามคํานิยาม จึงอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

16

ตราสารอนุ พันธ์ทางการเงินก่อให้ เกิดสิทธิและภาระผูกพั นซึ่งเป็ นผลจากการโอนความเสี่ยงทาง
การเงินของปฐมพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงนั้นระหว่างคู่สัญญา ณ วันเริ่มต้ นสัญญา ตราสารอนุพันธ์
ทางการเงินจะทําให้ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ ายภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ ได้ รับประโยชน์ หรือทําให้ มีภาระ
ผูกพั นตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ าย
ภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทําให้ เสียประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สัญญาอนุพันธ์โดยทั่วไป1 ไม่ได้ ทาํ ให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนปฐมพันธ์ทางการเงินนั้นตั้งแต่วันที่ทาํ สัญญาหรือไม่จาํ เป็ นต้ องมีการแลกเปลี่ยนในวันที่
สัญญาสิ้นสุด อนุพันธ์บางประเภทกําหนดให้ กจิ การได้ รับทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยน
เนื่ องจากเงื่อ นไขถู กกําหนดขึ้น ณ วัน ที่ทาํ สัญ ญาอนุ พั น ธ์ ดั งนั้ น เมื่ อราคาในตลาดทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงไป เงื่อนไขนั้นอาจทําให้ กจิ การได้ รับหรือเสียประโยชน์ได้

17

สัญ ญาสิท ธิ ท่ี จ ะขายหรื อ สัญ ญาสิ ท ธิท่ี จ ะซื้ อเพื่ อ แลกเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น
ทางการเงิน (กล่ าวคื อเป็ นเครื่ องมือทางการเงิน ที่ไม่ ใช่ ต ราสารทุ น ที่กิจการเป็ นผู้ ออก) ให้ สิท ธิ
แก่ ผ้ ู ถือ ที่จะได้ รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตที่อ าจเกิด ขึ้น จากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้ างอิงที่ระบุไว้ ในสัญญา ในทางกลับกัน ผู้ออกสิทธิเลือกดังกล่าว
จะมีภาระผูกพันที่อาจจะต้ องเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือรับผลขาดทุนของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้ างอิงนั้น
สิทธิตามสัญญาของผู้ถอื และภาระผูกพันของผู้ออกเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สนิ ทางการเงินตามลําดับ ส่วนเครื่องมือทางการเงินที่อ้างอิงในสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายอาจ
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ประเภทใดก็ไ ด้ รวมทั้ ง หุ้ นในบริ ษั ท อื่ น และเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ที่มี ด อกเบี้ ย สัญ ญาสิท ธิท่ีจะซื้ อหรื อ จะขายในบางครั้ งจะกําหนดให้ ผ้ ู อ อกต้ อ งออกตราสารหนี้
แทนการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ ตราสารอ้ างอิงนั้นจะถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ ถือ
หากผู้ ถื อ ใช้ สิ ท ธิน้ั น สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ สัญ ญาสิ ท ธิท่ีจ ะซื้ อหรื อ จะขายในการแลกเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์

1

ข้ อความดังกล่ าวเป็ นความจริ งเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ ไม่ ใช่ ท้ังหมดของอนุ พั นธ์ เช่ น บางสัญ ญาแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ างประเทศมีการ
แลกเปลี่ยนเงินต้ น ณ วันเริ่มต้ นสัญญา (และมีการแลกเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดสัญญา)

38
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ทางการเงินภายใต้ เงื่อนไขที่มีแนวโน้ มว่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ และภาระผู กพั นของผู้ออกใน
การแลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ มี แ นวโน้ มว่ า ผู้ ออกจะเสี ย ประโยชน์
เป็ นคนละส่วนกับสินทรัพย์ทางการเงินอ้ างอิงที่จะถูกแลกเปลี่ยนกันเมื่อมีการใช้ สิทธิน้ัน ลักษณะ
ของสิทธิของผู้ถอื และภาระผูกพันของผู้ออกไม่ถูกกระทบโดยโอกาสที่จะมีการใช้ สทิ ธิน้ัน
18

อีกตัวอย่ างหนึ่งของตราสารอนุ พันธ์ทางการเงิน คือ สัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะมีการชําระราคาภายในหก
เดื อ น โดยที่ฝ่ ายหนึ่ ง (ผู้ ซ้ ื อสัญ ญา) สั ญ ญาว่ า จะส่ งมอบเงิ น สดจํา นวน 1,000,000บาท เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และมีมูลค่าที่ตราไว้ จาํ นวน 1,000,000 บาท
และอีกฝ่ ายหนึ่ง (ผู้ขาย) สัญญาที่จะส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีมูลค่ าที่
ตราไว้ จาํ นวน 1,000,000 บาท เพื่อแลกกับการรับเงินจํานวน 1,000,000 บาท ในช่ วงระยะเวลา
6 เดือ นนั้ น ทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิและภาระผู กพั น ที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน ตามสัญ ญา
ในกรณีท่รี าคาตลาดของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงเกินกว่า 1,000,000 บาท ผู้ซ้ ือจะได้ รับประโยชน์
จากการเพิ่ มขึ้น ของราคาตลาดในขณะที่ผ้ ู ขายเสียประโยชน์ ส่วนในกรณี ท่ีราคาตลาดลดตํ่ากว่ า
1,000,000 บาท ผลกระทบจะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ าม ผู้ซ้ ือมีสิทธิตามสัญ ญา (คือมีสินทรัพย์
ทางการเงิน) ซึ่งคล้ ายกับการมีสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ และมีภาระผูกพันตามสัญญา (คือมีหนี้สินทาง
การเงิน ) ซึ่ งคล้ ายกับ การออกสัญ ญาสิท ธิท่ีจะขาย ผู้ ขายมี สิท ธิต ามสัญ ญา (คื อมี สิน ทรั พ ย์ท าง
การเงิน) คล้ ายกับการมีสญ
ั ญาสิทธิท่จี ะขาย และมีภาระผูกพันตามสัญญา (คือมีหนี้สนิ ทางการเงิน)
คล้ ายกับการออกสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาก่อให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้ สิน ทางการเงิ น แยกต่ า งหาก และแยกจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่อ้ า งอิง ในสัญ ญานั้ น
(พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ ในการแลกเปลี่ยน) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตามสัญญาฟอร์เวิร์ดมีภาระ
ผูกพันที่จะต้ องปฏิบัติตามสัญญา ณ เวลาที่ได้ ตกลงกัน แต่การปฏิบัติตามสัญญาสิทธิน้ันจะเกิดขึ้น
เฉพาะเมื่อผู้ถอื สิทธิเลือกที่จะใช้ สทิ ธิดังกล่าว

19

ตราสารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น อื่ น หลายประเภททํา ให้ เกิ ด สิ ท ธิ ห รื อ ภาระผู ก พั น ที่ จ ะต้ องมี ก าร
แลกเปลี่ ยนในอนาคต รวมถึง สัญ ญาแลกเปลี่ยนอัต ราดอกเบี้ยและสัญ ญาแลกเปลี่ยนเงิน ตรา
ต่างประเทศ สัญญากําหนดอัตราเพดานสูง-ตํ่าของดอกเบี้ย ภาระผูกพันในการให้ ก้ ูยืม สัญญาให้
วงเงินกู้เงินตามตั๋ว และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอาจถือเป็ นสัญญา
ฟอร์เวิร์ดชนิดหนึ่งซึ่งคู่สญ
ั ญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต โดยจํานวนเงินสดนั้น
ั ญาฝ่ ายหนึ่งและจากอัตราดอกเบี้ยคงที่สาํ หรับคู่สญ
ั ญา
คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับคู่สญ
อีกฝ่ ายหนึ่ง สัญญาอนาคตก็ถือเป็ นสัญญาฟอร์เวิร์ดประเภทหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบสัญญาเป็ นมาตรฐาน
และมีการซื้อขายกันในตลาดการเงินที่ต้งั ขึ้นอย่างเป็ นทางการ

39
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สัญญาจะซื้ อหรือจะขายรายการทีไ่ ม่เป็ นรายการทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 8 ถึง 10)
20

สัญ ญาจะซื้ อหรื อ จะขายรายการที่ไม่ เป็ นรายการทางการเงิ น ไม่ ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ตามคํานิยาม เนื่องจากสิทธิท่จี ะได้ รับสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินหรือบริการของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งและ
ภาระผูกพันของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ ได้ ทาํ ให้ เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันในปั จจุบันที่จะได้ รับหรือ
ส่งมอบหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สัญญาที่กาํ หนดให้ ชาํ ระโดยการรับ
หรือส่ งมอบรายการที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงิน (เช่ น สัญ ญาสิทธิท่ีจะซื้ อหรื อจะขาย หรือสัญ ญา
อนาคตหรือสัญ ญาฟอร์เวิร์ดในการซื้อขายแร่ เงิน) ไม่ จัดเป็ นเครื่องมือทางการเงิน สัญ ญาสินค้ า
โภคภัณ ฑ์ส่วนใหญ่ ไม่ เป็ นเครื่องมื อทางการเงิน เช่ นกัน ถึงแม้ สัญ ญาประเภทนี้ บางสัญ ญาอาจมี
รูปแบบที่เป็ นมาตรฐานและมีการซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็ นระบบในลักษณะเดียวกับอนุพันธ์
ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายสินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า อาจซื้อขายได้ ทนั ทีโดยใช้ เงินสดเนื่องจากสัญญา
ดังกล่ าวมีการจดทะเบียนในตลาดและอาจเปลี่ยนมือได้ หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาที่ซ้ ือและ
ขายสัญญานั้นโดยแท้ จริงแล้ วได้ ตกลงซื้อขายสินค้ าโภคภัณฑ์อ้างอิงที่ระบุไว้ ในสัญญา การที่สามารถ
ซื้อหรือขายด้ วยเงินสด ความสะดวกสบายในการซื้อขาย และความเป็ นไปได้ ท่จี ะเจรจาต่อรองเพื่อ
ส่งมอบเงินสดแทนการรับหรือส่งมอบสินค้ า ไม่ได้ ทาํ ให้ ลักษณะสําคัญของสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
จนทําให้ สัญญานั้นสามารถถือเป็ นเครื่องมือทางการเงิน อย่ างไรก็ตาม สัญญาซื้อหรือสัญญาขาย
รายการที่ไม่เป็ นรายการทางการเงินบางสัญญาที่สามารถชําระโดยการหักกลบหรือการแลกเปลี่ยน
เครื่องมือทางการเงินกัน หรือสัญญาที่รายการที่ไม่เป็ นรายการทางการเงินที่ใช้ อ้างอิงนั้นเป็ นรายการ
ที่ พ ร้ อ มจะเปลี่ ย นเป็ นเงิ น สดได้ ในทั น ที ถื อ ว่ า อยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
เสมือนกับสัญญานั้นเป็ นเครื่องมือทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 8)

21

ยกเว้ นเฉพาะข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ํา
กับ ลูกค้า (เมื่อมี การประกาศใช้ ) สัญ ญารับ หรื อส่ งมอบสิน ทรั พ ย์ ท่ีมี ตัวตนไม่ ถือเป็ นสิน ทรัพ ย์
ทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งและไม่ถือเป็ นหนี้สินทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เว้ นแต่
จะมีการเลื่อนการจ่ายชําระเงินให้ ออกไปเป็ นวันหลังจากวันที่มีการส่งมอบสินทรัพย์น้ัน ซึ่งกรณีน้ ี
เป็ นการซื้อหรือขายสินค้ าเป็ นเงินเชื่อ

22

สัญญาบางสัญญาอาจเป็ นสัญญาที่อ้างอิงกับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยไม่มีการรับหรือส่งมอบสินค้ านั้น
สั ญ ญาดั ง กล่ า วกํา หนดให้ มี ก ารชํา ระราคาระหว่ า งกั น เป็ นเงิ น สดด้ ว ยจํา นวนเงิ น ที่ก ํา หนดขึ้ น
ตามวิธีการคํานวณที่ระบุไว้ ในสัญญาแทนที่จะจ่ายด้ วยจํานวนเงินที่คงที่ ตัวอย่างเช่น จํานวนเงินต้ น
ของหุ้นกู้อาจคํานวณจากราคาตลาดของนํา้ มัน ณ วันที่ห้ ุนกู้ครบกําหนด คูณด้ วยปริมาณนํา้ มันที่เป็ น
จํานวนหน่วยคงที่ จํานวนเงินต้ นนั้นจึงถูกอ้ างอิงกับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ แต่การชําระราคาจะทําด้ วย
เงินสดเท่านั้น สัญญาดังกล่าวถือเป็ นเครื่องมือทางการเงิน

23

เครื่องมือทางการเงินตามคํานิยามรวมถึงสัญญาที่ทาํ ให้ เกิดสินทรัพย์ท่ีไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
40
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หรื อหนี้ สิน ที่ไม่ ใช่ หนี้ สิน ทางการเงินนอกเหนื อจากสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน หรือหนี้ สิน ทางการเงิน
เครื่องมือ ทางการเงิน เหล่ านั้ น มั กให้ สิท ธิแ ก่ คู่ สัญ ญาฝ่ ายหนึ่ งในการเลื อกแลกเปลี่ ยนสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินกับสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ท่อี ้ างอิงกับราคานํา้ มันอาจให้
สิทธิกบั ผู้ถอื ที่จะได้ รับดอกเบี้ยเป็ นงวดๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และจะได้ รับเงินสดเป็ นจํานวนเงิน
ั ญาครบกําหนด โดยที่ผ้ ูถอื มีสทิ ธิเลือกที่จะเปลี่ยนจํานวนเงิน
ที่ระบุไว้ แน่นอนจํานวนหนึ่ง ณ วันที่สญ
ต้ นเป็ นนํา้ มันในปริมาณที่ระบุไว้ แน่นอนจํานวนหนึ่ง การตัดสินใจในการเลือกที่การใช้ สทิ ธิเลือกนั้น
จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ข้ ึนอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของนํา้ มันและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินสด
เป็ นนํา้ มัน (ราคาแลกเปลี่ยน) ตามที่ระบุไว้ ในหุ้นกู้ ความตั้งใจของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้ สทิ ธิเลือกนั้น
ไม่ มีผลกระทบต่อเนื้อหาขององค์ประกอบของสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือและหนี้สิน
ทางการเงินของผู้ออกทําให้ ห้ ุนกู้ดังกล่าวเป็ นเครื่องมือทางการเงินแม้ ว่าจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ประเภทอื่นด้ วย
24

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

การแสดงรายการ
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ย่อหน้าที่ 15 ถึง 27)
การไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (ย่อหน้าที่
17 ถึง 20)
25

กิ จ การอาจออกหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ โดยกํา หนดให้ ผู้ ถื อ มี บุ ริ ม สิ ท ธิ ห ลายรู ป แบบ ในการพิ จ ารณาว่ า
หุ้นบุริมสิทธิเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือเป็ นตราสารทุนที่กจิ การออก กิจการผู้ออกต้ องประเมินจาก
สิทธิท่ีระบุ ในหุ้ นบุ ริมสิทธิเพื่ อพิ จารณาว่ าหุ้ นนั้นมีลักษณะพื้ นฐานของหนี้ สินทางการเงินหรือไม่
ตั วอย่ างเช่ น หุ้ น บุ ริม สิท ธิท่ีให้ สิท ธิในการไถ่ ถ อน ณ วัน ใดวัน หนึ่ งที่ก าํ หนดไว้ หรื อตามที่ผ้ ู ถือ
เลือกถือเป็ นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากผู้ออกมีภาระผู กพั นที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้ กับ
ผู้ถือนั้น การที่ผ้ ูออกไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิตามสัญญา ไม่ว่า
จะเกิดจากผู้ ออกไม่ สามารถหาเงินทุน มาจ่ ายได้ หรือการจ่ ายไม่ สามารถทําได้ เนื่ องจากข้ อจํากัด
ทางกฎหมาย หรือผู้ ออกไม่ มีกาํ ไรหรือสํารองที่เพี ยงพอก็ตาม ก็ไม่ ทาํ ให้ ภาระผูกพั นนั้นหมดไป
สิทธิของผู้ออกที่สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นเป็ นเงินสดไม่ ถือเป็ นหนี้สินทางการเงินตามคํานิยาม
เนื่องจากผู้ออกไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้ กบั ผู้ถอื เพราะการไถ่ถอนนั้น
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้ออกแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามภาระผูกพันจะเกิดขึ้นทันทีท่ผี ้ ูออกตัดสินใจ
ใช้ สทิ ธิท่จี ะไถ่ถอนหุ้น โดยการแจ้ งให้ ผ้ ูถอื ทราบอย่างเป็ นทางการถึงความตั้งใจที่จะไถ่ถอนหุ้นนั้น
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26

ถ้ าหุ้นบุริมสิทธิเป็ นประเภทที่ไถ่ถอนไม่ได้ การจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิน้ ีควรต้ องพิจารณาจากสิทธิ
อย่างอื่นที่ห้ ุนนั้นมีอยู่ การจัดประเภทต้ องพิจารณาจากเนื้อหาของรายการและคํานิยามของหนี้สิน
ทางการเงินและตราสารทุน หุ้นบุริมสิทธิจะถือเป็ นตราสารทุนหากการจ่ายผลตอบแทนให้ กับผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ (ไม่ว่าจะเป็ นหุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมหรือไม่ สะสม) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออก
เพียงผู้เดียว ปั จจัยต่ อไปนี้ ไม่ มีผลต่อการจัดประเภทของหุ้ นบุริมสิทธิเป็ นตราสารทุน หรือหนี้สิน
ทางการเงิน
26.1 ประวัติการจ่ายผลตอบแทนแก่ผ้ ูถอื หุ้นในอดีต
26.2 ความตั้งใจในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผ้ ูถอื หุ้นในอนาคต
26.3 ผลกระทบทางลบต่อราคาหุ้นสามัญของกิจการผู้ออก ถ้ ากิจการไม่มีการจ่ายผลตอบแทน
แก่ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ (เนื่องจากมีการจํากัดการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ูถอื หุ้นสามัญ ถ้ าไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ูถอื หุ้นบุริมสิทธิ)
26.4 จํานวนเงินสํารองของผู้ออก
26.5 ความคาดหวังต่อกําไรหรือขาดทุนของกิจการในช่วงเวลาหนึ่ง หรือ
26.6 การที่กจิ การสามารถหรือไม่สามารถมีอทิ ธิพลต่อกําไรหรือขาดทุนของกิจการในช่วงเวลาหนึ่ง
การชําระด้วยตราสารทุนทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก (ย่อหน้าที่ 21 ถึง 24)

27

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงการจัดประเภทสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารทุนที่กจิ การเป็ นผู้ออก
27.1 สัญญาที่มีการจ่ายชําระโดยกิจการจะได้ รับ หรือส่งมอบหุ้ นที่กิจการเป็ นผู้ออกในจํานวน
หุ้ น ที่ระบุ ไว้ แ น่ น อน โดยไม่ มี ส่ิงตอบแทนในอนาคต หรื อโดยการแลกเปลี่ยนหุ้ น ของ
กิจการในจํานวนหุ้ นที่ระบุไว้ แน่ นอนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินในจํานวนเงิน
ที่ระบุไว้ แน่ นอน ถือเป็ นตราสารทุนประเภทหนึ่ง (ยกเว้ นตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 22ก)
ซึ่ งในกรณี น้ ี สิ่งตอบแทนจ่ ายหรื อ สิ่งตอบแทนที่ได้ รับ ตามสัญ ญาจะถู ก บวกเพิ่ ม หรื อ
หักออกโดยตรงจากส่วนของเจ้ าของ ตัวอย่ างเช่ น การออกสัญญาสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือ
จะขายหุ้ น ซึ่งให้ สิทธิในการซื้อหุ้ นในจํานวนหุ้ นที่ระบุไว้ แน่ นอนของกิจการด้ วยเงินสด
ในจํานวนเงินที่ระบุไว้ แน่ นอน อย่ างไรก็ตาม ถ้ าสัญญาระบุให้ กิจการซื้อ (หรือไถ่ถอน)
หุ้นที่กิจการเป็ นผู้ออกด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น ณ วันที่ท่กี าํ หนด
ไว้ หรือเมื่อต้ องการ กิจการต้ องรับรู้หนี้สินทางการเงินด้ วยมูลค่าปั จจุบันของราคาไถ่ถอน
(ยกเว้ นเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะตามเงื่อนไขทุกข้ อในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข
ั ญาฟอร์เวิร์ด
หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันของกิจการภายใต้ สญ
ในการซื้อคืนหุ้นที่กจิ การเป็ นผู้ออกในจํานวนเงินที่ระบุไว้ แน่นอน
27.2 ภาระผูกพันของกิจการที่จะซื้อคืนหุ้ นทุนที่กิจการเป็ นผู้ออกด้ วยเงินสด ทําให้ เกิดหนี้สิน
ทางการเงินจํานวนเท่ากับ มู ลค่ าปั จจุ บัน ของจํานวนเงินที่จะซื้อคื นนั้ น แม้ ว่าจํานวนหุ้ น
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27.3

27.4

ที่กจิ การจําเป็ นต้ องซื้อคืนนั้นจะมีจาํ นวนไม่แน่นอน หรือภาระผูกพันดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กบั
เงื่อนไขว่าคู่สัญญาจะไถ่ถอนหุ้ นหรือไม่ (ยกเว้ นตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข
หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ16ง) ตัวอย่างหนึ่งของเงื่อนไขดังกล่าวคือ สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือ
จะขายที่ออกโดยกําหนดให้ กจิ การต้ องซื้อหุ้นคืนด้ วยเงินสด เมื่อคู่สญ
ั ญามีการใช้ สทิ ธิน้ัน
สัญญาที่กาํ หนดให้ มีการจ่ายชําระด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น ถือเป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน แม้ ว่าจํานวนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทอื่นที่จะได้ รับหรือจ่ายจากการชําระราคานั้นจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในราคา
ตลาดของตราสารทุนที่กิจการออก (ยกเว้ นตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือ
ย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น สัญญาสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นด้ วยการชําระเงินสดสุทธิ
สัญญาที่จะจ่ายชําระด้ วยหุ้นของกิจการในจํานวนหุ้นที่ผันแปรซึ่งมีการเทียบมูลค่าเท่ากับ
จํานวนเงินที่แน่นอนหรือจํานวนเงินที่ข้ นึ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ้ างอิงตัวแปรใด
ตัวแปรหนึ่ง (เช่ น ราคาโภคภัณฑ์) ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
ตัวอย่ างเช่ น การขายสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อทองคํา ซึ่งเมื่อมีการใช้ สิทธิ กิจการจะชําระราคา
สุทธิด้ วยการส่งมอบหุ้ น ที่กิจการเป็ นผู้ ออกจํานวนหนึ่ งที่มีมูลค่ าเท่ากับ มู ลค่ าของสิทธิ
ดั งกล่ าว สัญ ญาดั งกล่ าวนี้ ถื อ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิน แม้ ว่ า
เครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีมูลค่าที่ผันแปรตามราคาหุ้นของกิจการเอง แทนที่จะแปรผัน
ตามราคาทองคํา เช่ น เดี ย วกัน กับ สัญ ญาอีก ประเภทหนึ่ งที่ชํา ระราคาด้ ว ยจํา นวนหุ้ น
ที่กาํ หนดไว้ แน่ นอนของกิจการ แต่สิทธิท่ตี ิดอยู่กับหุ้นนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผล
ทําให้ มูลค่าการชําระราคาจะเท่ากับจํานวนเงินคงที่จาํ นวนหนึ่งหรือจํานวนเงินที่ข้ ึนอยู่กับ
การเปลี่ ยนแปลงของตั ว แปรอ้ างอิง สัญ ญานี้ ถือ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน หรื อ หนี้ สิน
ทางการเงิน

เงือ่ นไขการจ่ ายชําระทีอ่ าจเกิดขึ้ น (ย่อหน้าที่ 25)
28

ย่อหน้ าที่ 25 กําหนดไว้ ว่า ถ้ าส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจ่ายชําระที่อาจเกิดขึ้นกําหนดให้ สามารถจ่าย
ชําระด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นนั้น (หรือด้ วยวิธีอ่ ืนใดที่ทาํ ให้ เกิดหนี้สินทางการเงิน)
ไม่ เป็ นธุ รกรรมที่จะเกิด ขึ้นจริ ง เงื่อนไขการจ่ ายชําระคื น ที่อาจเกิด ขึ้น ดั งกล่ าวไม่ มี ผ ลต่ อการจั ด
ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ดังนั้นสัญญาที่กาํ หนดให้ มีการจ่ ายชําระเป็ นเงินสดหรือหุ้ นของ
กิจการที่เป็ นจํานวนหุ้ นผันแปร เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น แต่ เหตุการณ์น้ันมีโอกาสน้ อยมากที่จะ
เกิดขึ้น หรือเป็ นเหตุการณ์ท่ไี ม่ ปกติเป็ นอย่ างมาก และแทบไม่มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้น สัญญา
ดังกล่ าวถือเป็ นตราสารทุน เช่ นเดียวกับการจ่ายชําระด้ วยหุ้ นของกิจการในจํานวนหุ้ นที่แน่ นอน ซึ่ง
ลักษณะการจ่ายชําระอาจขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการ แต่สถานการณ์
นั้นไม่มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นจริง การจัดประเภทสัญญาดังกล่าวเป็ นตราสารทุนนั้นจึงเหมาะสม
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วิธีปฏิบตั ิในงบการเงินรวม
29

ในงบการเงินรวม กิจการต้ องแสดงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (กล่าวคือส่วนได้ เสียของผู้ถอื หุ้น
อื่นในส่ วนของเจ้ าของและกําไรของบริ ษั ทย่ อย) ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 1
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในการจัด
ประเภทเครื่องมื อทางการเงิน (หรือส่วนประกอบของเครื่องมื อทางการเงิน ) ในงบการเงินรวม
กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาเงื่อ นไขและข้ อ ตกลงทุ ก ประการระหว่ างบริ ษั ท ในกลุ่ ม และผู้ ถื อ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินนั้น ในการพิจารณาว่าทั้งกลุ่มบริษัทนั้นมีภาระผูกพันในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินอื่น หรือชําระราคาด้ วยวิธอี ่นื ใดที่จะทําให้ เกิดหนี้สนิ ทางการเงินหรือไม่ ถ้ าบริษัทย่อยใน
กลุ่ ม บริ ษั ท ออกเครื่ องมื อ ทางการเงิน และบริ ษั ท ใหญ่ ห รื อ บริ ษั ท อื่น ในกลุ่ ม มี ข้อตกลงเพิ่ ม เติ ม
โดยตรงกับ ผู้ ถือเครื่องมื อทางการเงิน นั้ น (เช่ น การคํ้าประกัน ) กลุ่ม บริษั ทอาจไม่ มีสิทธิในการ
กําหนดการจัดสรรกําไรหรือการไถ่ถอน ถึงแม้ ว่าบริษัทย่อยนั้นอาจจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่ าวอย่ างเหมาะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่ อย โดยมิได้ คาํ นึงถึงข้ อตกลงเพิ่มเติมนั้น
แต่ กค็ วรมีการพิ จารณาผลกระทบของข้ อตกลงดังกล่ าวระหว่ างบริษัทในกลุ่มและผู้ ถือเครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อให้ แน่ใจว่า งบการเงินรวมได้ แสดงถึงผลกระทบที่สะท้ อนภาพรวมของกลุ่มบริษัทแล้ ว
หากปรากฏว่ า มี ภ าระผู ก พั น หรื อ มี เ งื่ อ นไขการจ่ า ยชํ า ระคื น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า ว
(หรือส่วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินที่อยู่ภายใต้ ภาระผูกพั นนั้น) จะต้ องจัดประเภทเป็ น
หนี้สนิ ทางการเงินในงบการเงินรวม

29ก

เครื่ องมื อ ทางการเงิน บางประเภททําให้ กิจ การมี ภ าระผู ก พั น ตามสัญ ญาในการจัด ประเภทเป็ น
ตราสารทุนตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง การจัดประเภท
ตามย่ อหน้ าดังกล่ าวเป็ นการยกเว้ นตามหลักการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ การยกเว้ นดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการจัดประเภทส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในงบการเงินรวม เพราะฉะนั้นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทเป็ นตราสารทุนตามย่อหน้ าที่
16ก และ 16ข หรือย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่วนประกอบที่เป็ น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมต้ องถูกจัดเป็ นหนี้สนิ ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม (ย่อหน้าที่ 28 ถึง 32)

30

ย่ อ หน้ าที่ 28 ใช้ ป ฏิ บั ติ กั บ ผู้ อ อกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แบบผสมที่ มิ ใ ช่ อ นุ พั น ธ์ ย่ อ หน้ าที่ 28
ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แบบผสมในมุ ม มองของผู้ ถื อ กิ จ การต้ อ งใช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน สําหรับการจัดประเภทรายการและ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นเครื่องมือทางการเงินแบบผสมในมุมมองของผู้ถอื
44
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31

รูปแบบเครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ใช้ โดยทั่วไป คือ ตราสารหนี้ท่แี ฝงสิทธิในการแปลงสภาพ
เช่ น หุ้ นกู้ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญของผู้ออก โดยไม่ มีลักษณะของอนุ พันธ์แฝงอื่นอีก
ย่อหน้ าที่ 28 นี้กาํ หนดให้ ผ้ ูออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวต้ องแสดงองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
และองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของแยกออกจากกันในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
31.1 ภาระผูกพันของผู้ออกที่จะต้ องจ่ายดอกเบี้ยเป็ นงวด ๆ และจ่ายคืนเงินต้ น ถือเป็ นหนี้สิน
ทางการเงิน ตราบเท่ าที่เครื่ องมื อทางการเงิน นั้ น ยั งไม่ ท าํ การแปลงสภาพ ณ วัน ที่รับ รู้
เริ่มแรก มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ในอนาคตตามสัญ ญาคิ ด ลดด้ วยอัต ราดอกเบี้ ยในตลาดที่เหมาะสมสําหรั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน ที่มีฐานะเครดิ ตและมีกระแสเงิน สดที่ค ล้ ายคลึงกัน อีกทั้งต้ องมีระยะเวลา
ที่เหมือนกัน แต่ไม่มีสทิ ธิเลือกแปลงสภาพรวมอยู่
31.2 ตราสารทุนคือสัญญาสิทธิแฝงที่ให้ สทิ ธิเลือกที่จะแปลงสภาพหนี้สนิ ให้ เป็ นส่วนของเจ้ าของ
สิ ทธิ น้ ี จะมี มู ลค่ า ณ วั นที่ รั บรู้ เมื่ อเริ่ มแรกแม้ จะอยู่ ในสถานการณ์ ท่ี อาจทําให้ ผู้ ถื อไม่ ใช้
สิทธิกต็ าม

32

เมื่อมีการแปลงสภาพเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิแปลงสภาพ ณ วันครบกําหนด กิจการจะต้ อง
ตัดรายการองค์ประกอบของหนี้สินและบันทึกเป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยองค์ประกอบของส่วนของ
เจ้ าของที่บันทึกในครั้งแรกยังคงแสดงเป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถึงแม้ ว่าจะมีการโอนรายการนั้นไปยัง
รายการอีกประเภทหนึ่งในส่วนของเจ้ าของก็ตาม) และจะไม่ มีผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลง
สภาพเกิดขึ้น ณ วันครบกําหนด

33

เมื่อกิจการมีการทําให้ เครื่องมื อทางการเงิน ที่มีสิทธิแ ปลงสภาพนั้ น หมดไปก่ อนวัน ครบกําหนด
โดยการไถ่ ถ อนก่ อ นกํา หนด หรื อ มี ก ารซื้ อคื น โดยไม่ ท ํา ให้ สิ ท ธิ ก ารแปลงสภาพที่ มี อ ยู่ เดิ ม
เปลี่ยนแปลง กิจการจะต้ องปั นส่วนสิ่งตอบแทนจ่ ายและต้ นทุนการทํารายการจากการซื้อคืนหรือ
การไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวให้ กบั องค์ประกอบของหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ ณ วันที่
เกิดรายการ วิธีท่ีใช้ ในการปั นส่วนสิ่งตอบแทนจ่ ายและต้ นทุ นการทํารายการให้ กับส่วนประกอบ
ต่ างๆ จะต้ องใช้ วิธีเดียวกับการปั นส่วนเดิมที่ใช้ กับการปั นส่วนจํานวนเงินที่กิจการได้ รับเมื่อมีการ
ออกเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิแปลงสภาพให้ กับแต่ ละส่วนประกอบตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 28 ถึง 32

34

เมื่ อ มี ก ารปั น ส่ ว นสิ่งตอบแทน ผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ที่เกิด ขึ้ น จะรั บ รู้ต ามหลั ก การบั ญ ชี ท่ีใช้ กั บ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องนั้น ๆ ดังนี้
34.1 ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
และ
34.2 จํานวนสิ่งตอบแทนที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของ จะรับรู้ในส่วนของ
เจ้ าของ
45
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35

กิจการอาจแก้ ไขเงื่อนไขในเครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิแปลงสภาพเพื่อให้ เกิดการแปลงสภาพก่อน
กําหนด เช่น การเสนออัตราส่วนการแปลงค่าที่ดีกว่า หรือให้ ส่งิ ตอบแทนเพิ่มเติมหากมีการแปลง
สภาพก่อนวันที่กาํ หนด ความแตกต่างที่เกิดขึ้น (ในวันที่เงื่อนไขถูกแก้ ไข) ระหว่างมูลค่ ายุติธรรม
ของมู ล ค่ าของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ู ถื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะได้ รับ จากการแปลงสภาพเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ภายใต้ เงื่ อ นไขใหม่ กับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของมู ล ค่ า ของสิ่ง ตอบแทนที่ ผ้ ู ถื อ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินจะได้ รับภายใต้ เงื่อนไขเดิม ต้ องรับรู้เป็ นผลขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน
หุน้ ทุนซื้ อคืน (ย่อหน้าที่ 33 และ 34)

36

ตราสารทุนที่กจิ การเป็ นผู้ออกจะไม่ถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าเหตุผลของการซื้อหุ้นคืน
จะเป็ นอย่ างไร ย่ อหน้ าที่ 33 กําหนดให้ กิจการที่ซ้ ือตราสารทุ นที่กิจการเป็ นผู้ออกคืนกลับมานั้ น
หั ก ตราสารทุ น ดั งกล่ าวออกจากส่ วนของเจ้ า ของ อย่ างไรก็ต าม หากกิจ การถื อ หุ้ นทุ น ที่กิจ การ
ออกแทนบุคคลอื่น เช่น สถาบันการเงินที่ถอื หุ้นทุนของตนเองในนามของลูกค้ า จะถือเป็ นการถือหุ้น
ในลักษณะตัวแทน และเป็ นผลให้ การถือดังกล่าวไม่ต้องบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ
ดอกเบี้ ย เงินปั นผล ผลกําไรและขาดทุน (ย่อหน้าที่ 35 ถึง 41)

37

ตั วอย่ างดั งต่ อ ไปนี้ เป็ นตั วอย่ างเพื่ อ ประกอบกับ การปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ าที่ 35 สําหรั บ เครื่ องมื อ
ทางการเงินแบบผสม สมมติให้ ห้ ุนบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม มีกาํ หนดไถ่ถอนเป็ นเงินสดภายใน 5 ปี
แต่ เงินปั นผลที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับการกําหนดจ่ายโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกิจการก่อนวันไถ่ถอน
เครื่องมือทางการเงินดังกล่ าวจัดเป็ นเครื่องมือทางการเงินแบบผสม โดยองค์ประกอบของหนี้สิน
มีจาํ นวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่ไถ่ถอน การตัดจําหน่ายส่วนตํ่ากว่ามูลค่าที่เกิดจากการ
คํานวณมูลค่าปั จจุบันจะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่ายในกําไรหรือขาดทุน ส่วนการจ่ายเงินปั นผลที่เกิดจาก
องค์ ประกอบของส่ วนของเจ้ าของจะรับ รู้เป็ นการจัด สรรกําไรหรือขาดทุ น วิธีป ฏิบัติจะคล้ ายกัน
ในกรณีท่กี ารไถ่ถอนที่ไม่มีการกําหนดไว้ แน่นอน แต่ข้ นึ อยู่กบั สิทธิของผู้ถือที่จะเลือก หรือถ้ าหุ้นนั้น
ถูกกําหนดให้ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ โดยได้ จาํ นวนหุ้นสามัญผันแปรเท่ากับจํานวนเงินที่แน่นอน
จํานวนหนึ่งหรือจํานวนที่เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอ้ างอิงตัวใดตัวหนึ่ง (เช่ น สินค้ าโภคภัณฑ์)
อย่ างไรก็ตาม ถ้ าเงิน ปั นผลที่ไม่ ได้ จ่ายถูกรวมเข้ าไปในจํานวนเงินไถ่ ถอน เครื่องมือทางการเงิน
ทั้งหมดนั้นต้ องถือเป็ นหนี้สนิ และเงินปันผลนั้นจะต้ องถือเป็ นดอกเบี้ยจ่ายด้ วย
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 42 ถึง 50)

38

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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เกณฑ์ที่ กิ จ การมี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายในปั จ จุ บ นั ในการนํ า จํ า นวนที่ ร บั รู ม้ าหัก กลบลบหนี้ กัน
(ย่อหน้าที่ 42.1)
38ก

สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้อาจใช้ ประโยชน์ได้ ในปั จจุบันหรืออาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์
ในอนาคต (เช่น สิทธิอาจถูกเรียกหรือใช้ สทิ ธิเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างในอนาคต เช่น การไม่ชาํ ระ
เงิน ตามสัญ ญา การผิด นั ด ชําระหนี้ หรื อ การล้ ม ละลายของหนึ่ งในคู่ สัญ ญา) ถึงแม้ ว่าสิท ธิต าม
กฎหมายในการหักกลบลบหนี้น้ันไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั เหตุการณ์ในอนาคต สิทธิดังกล่าวอาจใช้ บังคับตาม
กฎหมายได้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ หรือเมื่อเกิดการไม่ชาํ ระเงินตามสัญญา หรือเกิดการผิดนัด
ั ญาคนใดฝ่ ายหนึ่งหรือทุกฝ่ าย
ชําระหนี้ หรือการล้ มละลายของคู่สญ

38ข

เพื่ อเป็ นไปตามเกณฑ์ในย่ อหน้ าที่ 42.1 กิจการต้ องมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้กัน
โดยเงื่อนไขต่อไปนี้คือสิทธิในการหักกลบลบหนี้
38ข.1 ต้ องไม่ใช่สทิ ธิท่อี าจเกิดขึ้นในอนาคต และ
38ข.2 ต้ องเป็ นสิทธิตามกฎหมายซึ่งเข้ าเงื่อนไขทุกสถานการณ์ต่อไปนี้
38ข.2.1 การดําเนินธุรกิจตามปกติ
38ข.2.2 การไม่ชาํ ระเงินตามสัญญา
38ข.2.3 การผิดนัดชําระหนี้หรือการล้ มละลายของกิจการและคู่สญ
ั ญาทุกราย

38ค

ลั ก ษณะและขอบเขตของสิท ธิในการหั ก กลบลบหนี้ รวมถึ งเงื่อ นไขที่ติ ด มากับ การใช้ สิท ธิ และ
การมี อ ยู่ ข องเหตุ ก ารณ์ ก ารไม่ ชํ า ระเงิ น ตามสั ญ ญา การผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ หรื อ การล้ มละลาย
อาจไม่ เหมื อ นกัน ในแต่ ละเขตอํานาจทางกฎหมาย ดั งนั้ น จึ งไม่ อาจสัน นิ ษ ฐานได้ ว่าสิท ธิในการ
หั ก กลบลบหนี้ สามารถใช้ ป ระโยชน์ ได้ สาํ หรั บ การดําเนิ น งานที่ไม่ เป็ นไปตามปกติ ตั วอย่ างเช่ น
กฎหมายล้ มละลายหรือกฎหมายเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ ขอบเขตอํานาจทางกฎหมายอาจห้ าม
หรือจํากัดสิทธิในการหักกลบลบหนี้เมื่อเกิดการล้ มละลายหรือการผิดนัดชําระหนี้ในบางสถานการณ์

38ง

ั ญา (ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขตามสัญญา กฎหมายว่า
กฎหมายที่บังคับใช้ กบั ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ด้ วยสัญญา หรือการไม่ ชาํ ระเงินตามสัญญา การผิดนัดชําระหนี้ หรือการล้ มละลายที่ใช้ บังคับกับ
คู่สญ
ั ญา) จําเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาให้ แน่ใจว่าสิทธิในการหักกลบลบหนี้ใช้ ได้ ในการดําเนินงาน
ที่เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ในเหตุการณ์การไม่ชาํ ระเงินตามสัญญา ผิดนัดชําระหนี้ หรือล้ มละลาย
ของกิจการและของคู่สญ
ั ญาทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ ในภาคผนวกย่อหน้ าที่ 38ข.2)
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เกณฑ์ที่กิจการตั้งใจที่จะจ่ ายชําระจํ านวนที่รบั รูไ้ ว้ดว้ ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จาก
สินทรัพย์และชําระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน (ย่อหน้าที่ 42.2)
38จ

เพื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 42.2 กิจการต้ องตั้งใจที่จะจ่ายชําระจํานวนที่รับรู้ไว้ ด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์และชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน แม้ ว่ากิจการอาจมีสิทธิ
ที่จะจ่ายชําระด้ วยยอดสุทธิ และอาจรับประโยชน์จากสินทรัพย์และชําระหนี้สนิ แยกต่างหากจากกันได้

38ฉ

หากกิจการสามารถจ่ ายชําระในลักษณะดังกล่ าวซึ่งเป็ นผลที่เทียบเท่ากับการจ่ ายชําระสุทธิ ถือว่ า
เป็ นไปตามเกณฑ์การจ่ ายชําระในย่ อหน้ าที่ 42.2 ซึ่งจะเกิด ขึ้น เมื่อและก็ต่ อเมื่อวิธีการจ่ ายชําระ
ขั้นต้ นมีลักษณะที่กาํ จัดหรือส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิตและสภาพคล่องที่ไม่มีนัยสําคัญ และ
จะดําเนินการกับลูกหนี้และเจ้ าหนี้ในกระบวนการหรือวงจรจ่ายชําระเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ระบบการจ่าย
ชําระขั้น ต้ น ซึ่งมี คุ ณ สมบั ติท้ังหมดดังต่ อไปนี้ จึงจะเป็ นไปตามเกณฑ์การจ่ ายชําระด้ วยยอดสุทธิ
ในย่อหน้ าที่ 42.2
38ฉ.1 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินซึ่งมีสทิ ธิในการหักกลบถูกดําเนินการ ณ เวลา
เดียวกัน
38ฉ.2 เมื่อ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน ที่ถู กดําเนิ น การ คู่ สัญ ญาจะถู กผู กมั ด
ให้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันสําหรับการจ่ายชําระ
38ฉ.3 ไม่ มี ก ระแสเงิ น สดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ
ถูกดําเนินการ (ยกเว้ นกรณีท่กี ารดําเนินการล้ มเหลว ดูย่อหน้ าที่ 38ฉ.4)
38ฉ.4 สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่มีหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์จะถูกชําระโดยการโอนหลักทรัพย์หรือ
โดยระบบที่คล้ ายกัน (ตัวอย่างเช่น การส่งมอบเมื่อเทียบเท่ากับการจ่ายชําระ) ดังนั้นหาก
การโอนหลั ก ทรั พ ย์ ล้ มเหลว การดํ า เนิ น การของลู ก หนี้ หรื อ เจ้ า หนี้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี
หลักทรัพย์คาํ้ ประกันจะล้ มเหลวเช่นกัน (และในทางกลับกัน)
38ฉ.5 ธุรกรรมใดๆ ที่ล้มเหลว ตามที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 38ฉ.4 จะถูกดําเนินการอีกครั้งจนกว่ า
การจ่ายชําระจะเสร็จสิ้น
38ฉ.6 การจ่ายชําระจะดําเนินการผ่านสํานักชําระเดียวกัน (ตัวอย่างเช่ น ธนาคาร ธนาคารกลาง
หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และ
38ฉ.7 วงเงินสินเชื่อระหว่างวันซึ่งมีไว้ เพื่อให้ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีเพียงพอสําหรับการดําเนินการ
จ่ายชําระ ณ วันที่มีการจ่ายชําระสําหรับแต่ละคู่สญ
ั ญา และมีความแน่นอนที่วงเงินสินเชื่อ
ระหว่างวันจะถูกใช้ ก่อน เมื่อมีการร้ องขอ

39

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ กาํ หนดวิธีปฏิบัติเป็ นพิเศษสําหรับเครื่องมือสังเคราะห์ เครื่องมือ
สังเคราะห์ เป็ นกลุ่ ม ของเครื่อ งมื อ ทางการเงิน ที่กิจการถือ ไว้ เพื่ อทําให้ มี ลักษณะประหนึ่ งว่ าเป็ น
เครื่ องมื อทางการเงิน อีก ประเภทหนึ่ ง ตั วอย่ างเช่ น เงิน กู้ ระยะยาวที่มี อัต ราดอกเบี้ ยลอยตั วที่มี
48
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ส่วนประกอบของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทําให้ ได้ รับการชําระเงินจากการจ่ายเงินที่เป็ น
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และการจ่ายเงินด้ วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทําให้ เครื่องมือทางการเงินมีลักษณะ
เหมือนหนี้ สินระยะยาวที่มีอัต ราดอกเบี้ ยคงที่ เครื่องมือทางการเงินแต่ ละประเภทที่รวมกันเป็ น
เครื่องมือสังเคราะห์ดังกล่าวประกอบด้ วยสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่มีเวลาและเงื่อนไขต่างๆ
ของตัวเอง โดยเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทนั้นสามารถโอนหรือชําระราคาแยกต่างหากจาก
กัน ได้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน แต่ ล ะประเภทที่ป ระกอบกัน นั้ น มี ค วามเสี่ย งที่แ ตกต่ างกัน ดั งนั้ น
เมื่อเครื่องมือทางการเงินหนึ่งในเครื่องมือสังเคราะห์มีลักษณะเป็ นสินทรัพย์ ขณะที่อีกเครื่องมือ
ทางการเงินหนึ่งเป็ นหนี้สิน เครื่องมือทางการเงินทั้งสองต้ องไม่ นาํ มาหักกลบกันและต้ องไม่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการด้ วยจํานวนสุทธิ ถ้ าไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อของการหักกลบ
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
40
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