
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๙๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การปฏิบตัิในชว่งการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิส าหรับการจดัประเภทรายการของ 
หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ายทนุ 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชี  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  จึงจะใช้บังคับได้  เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระในการจัดประเภทรายการใหม่ของหุ้นกู้ 
ที่มีลักษณะคล้ายทุนของกิจการที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการน า
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาใช้  ซึ่งมีหลักการที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ 
ที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นหนี้สินทางการเงิน  ทั้งนี้  โดยทั่วไปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย  
ตราสารหนี้จะระบุประเภทของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน  คือ  หุ้นกู้  (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ)   
ที่มีลักษณะคล้ายทุนช าระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท  หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนก าหนด  ทั้งนี้  ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการช าระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปช าระในวันใด ๆ  
ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและจ านวนครั้ง  ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว  
(“หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน”)  สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแล 
การประกอบวิชาชีพบัญชี  ในการประชุม  ครั้งที่  ๕๙  (๕/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากย่อหน้าที่  ๙๗  
ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ความเป็นมา  
  สืบเนื่องจากปัจจุบันกิจการที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน  จัดประเภท

ตราสารดังกล่าวเป็นทุนในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
แต่ในเอกสาร  “ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  (“ข้อก ำหนดสิทธิ”)”   
มักมีข้อก าหนดที่อาจตีความได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับช าระภาระผูกพันก่อนการช าระบัญชีเป็นเหตุ  
ให้กิจการต้องจัดประเภทรายการของตราสารดังกล่าวเป็นหนี้สินทางการเงิน  ตามย่อหน้าที่  ๒๕   
ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน  ได้อธิบายเกี่ยวกับ
กรณีที่เครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงิน  เว้นแต่  “๒๕.๒  ผู้ออกต้องช าระภาระผูกพันด้วยเงินสด
หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น  (หรือวิธีอื่นใดซึ่งท าให้เครื่องมือทางการเงินนี้เป็นหนี้สินทางการเงิน)  
เฉพาะเมื่อมีการช าระบัญชีของผู้ออก”   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๒ ขอบเขต 
  เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ  กิจการที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะ 

คล้ายทุนในลักษณะที่กล่าวข้างต้น  และได้รับช าระค่าหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวจากผู้ถือก่อน
วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  สามารถเลือกถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  เพ่ือเป็นการปฏิบัติ
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

  ทั้งนี้  หากกิจการไม่เลือกถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  กิจการต้องถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

ข้อ ๓ การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 
  ๓.๑ ณ  วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  กิจการอาจเลือกจัดประเภทรายการ 

ของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน  ในลักษณะที่กล่าวข้างต้น  ที่กิจการมีการเสนอขายและได้รับช าระค่าหุ้นกู้
ที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวจากผู้ถือก่อนวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นส่วนหนึ่งของส่วน 
ของผู้ถือหุ้น  ในงบการเงิน  ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  นับจากวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

  ๓.๒ กิจการต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับข้อเท็จจริงในการ 
ถือปฏิบัติตามทางเลือกดังกล่าว  และผลกระทบต่องบการเงินทุกรายการ  หากมีการจัดประเภทรายการ
หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวเป็นหนี้สินทางการเงิน   

  ๓.๓ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
ดังกล่าวเป็นครั้งแรกภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขอ้  ๓.๑  หากกิจการยังคงมีหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน  คงเหลืออยู่ในงบการเงิน  ให้กิจการดังกล่าวปฏิบัติ  ณ  วันต้นงวดบัญชีถัดมา  (“ณ  วันที่
เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการ”)  ดังนี้ 

   ๓.๓.๑ กิจการต้องจัดประเภทรายการหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนและรายการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว  (เช่น  ดอกเบี้ยค้างจ่าย)  ใหม่เป็น  “หนี้สินทางการเงิน”  ตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน  ด้วยมูลค่า
ตามบัญชีที่คงเหลืออยู่  ณ  วันที่เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการ  และค านวณดอกเบี้ยตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริง  ณ  วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยกิจการมีทางเลือก  ดังนี้   

    ๓.๓.๑.๑ หากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามได้  ในการปรับย้อนหลัง
ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง  (ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐาน
การบัญชี  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  นโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด)  กิจการต้องปฏิบตัิ
ดังนี้ 

     ก) ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน  ณ  วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานแต่ละรอบที่น ามาเปรียบเทียบ 
เป็นมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของราคาทุนตัดจ าหน่าย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ของหนี้สินทางการเงินถ้ากิจการปรับปรุงรายการ 
ในงวดก่อน  และ 

     ข) ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน  ณ  วันที่
เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเป็นมูลค่า 
ตามบัญชี ขั้ นต้น ใหม่ ของราคาทุนตัดจ าหน่ าย 
ของหนี้สินทางการเงิน  ณ  วันที่ต้นงวดบัญชีถัดมา
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓.๑   

    ๓.๓.๑.๒ กิจการสามารถค านวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจากกระแส
เงินสดคงเหลือนับตั้งแต่วันที่ต้นงวดบัญชีถัดมา  ภายหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๓.๑ 

   ๓.๓.๒ ส าหรับกิจการที่เลือกถือปฏิบัติตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม  จากประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้  ณ  วันที่เปลี่ยนแปลงการจั ดประเภท
รายการ  ดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ต้องปรับข้อมูลเปรียบเทียบใหม่  แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจาก 
การน าประกาศสภาวิชาชีพฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  โดยการปรับปรุงผลแตกต่างกับก าไรสะสม  ณ  วันที่
เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการ  พร้อมทั้งกิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน   

   ๓.๓.๓ ภายหลังการจัดประเภทรายการใหม่  กิจการต้องถือปฏิบัติส าหรับ 
ตราสารและรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว  (เช่น  ดอกเบี้ยจ่าย)  ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

   ทั้งนี้  ทางเลือกในการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกล่าวข้างต้น  
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๙  เรื่อง  เครื่องมือทางการเงิน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  
เรื่อง  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

ข้อ ๔ วันที่มีผลบังคับใช้ 
  ประกาศฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี

้หนา   ๑๙
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