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IAS 32: การแสดงรายการสาํหรบัเครืองมือทางการเงิน

วตัถปุระสงค์1

ขอบเขต2

คาํนิยาม3

การแสดงรายการ4

เครืองมือทางการเงินแบบผสม5

 หุ้นทุนซือคืน6

ดอกเบีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุน7

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน8

การถือปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง9
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1. วตัถปุระสงค์

 กาํหนดหลกัการเกียวกบัการแสดงรายการเครอืงมือทางการเงิน

เป็นหนีสินหรอืส่วนของเจ้าของ

 กาํหนดหลกัการเกียวกบัการแสดงรายการเครอืงมือทางการเงิน

เป็นหนีสินหรอืส่วนของเจ้าของ

 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินกบัหนีสินทางการเงิน การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินกบัหนีสินทางการเงิน

IAS 32 มีวตัถปุระสงคเ์พือ
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2. ขอบเขต
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ขอบเขต

ถือปฏิบติั

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมคา้ (IFRS10, IAS 27, IAS 28)                 

ยกเวน้ในบางกรณทีกีาํหนดใหใ้ชต้าม IFRS 9 เช่น การบนัทกึส่วนไดเ้สยีในบรษิทั

ย่อย/ร่วม หรอืร่วมคา้

สทิธแิละภาระผกูพนัของพนกังานภายใตแ้ผนสทิธปิระโยชน์ของพนกังาน (IAS 19) 

สญัญาประกนัภยั (IFRS 4) ยกเวน้ ตราสารอนุพนัธท์แีฝงอยู่ในสญัญาประกนัภยั 

หรอืสญัญาคาํประกนัทางการเงนิทตีอ้งรบัรูแ้ละวดัมลูค่าตาม IFRS 9 ผูอ้อกตอ้ง

ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบันี

เครอืงมอืทางการเงนิ สญัญา และภาระผกูพนัทเีกดิจากรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

(IFRS 2) ยกเวน้ สญัญาทอียู่ภายใต ้IFRS 9 

                     กบัเครอืงมอืทางการเงนิทุกประเภทของกจิการ ยกเวน้
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ขอบเขต

ถือปฏิบติั

สญัญาจะซอืหรอืจะขาย และสญัญาขายสทิธทิจีะซอืหรอืจะขายสําหรบัรายการทไีมใ่ช่

รายการทางการเงนิ (Non financial item) ซงึสามารถชาํระโดยการหกักลบเป็นเงนิสด

หรอืเครอืงมอืทางการเงนิอนื หรอืแลกเปลยีนเป็นเครอืงมอืทางการเงนิอนืได ้โดยมวีธิดีงันี

สญัญาจะซอืหรอืจะขาย และสญัญาขายสทิธทิจีะซอืหรอืจะขายสําหรบัรายการทไีมใ่ช่

รายการทางการเงนิ (Non financial item) ซงึสามารถชาํระโดยการหกักลบเป็นเงนิสด

หรอืเครอืงมอืทางการเงนิอนื หรอืแลกเปลยีนเป็นเครอืงมอืทางการเงนิอนืได ้โดยมวีธิดีงันี

4. Non financial item ทอียู่ในสญัญาสามารถแลกเป็นเงนิสดไดท้นัที

1. สญัญาระบุเงอืนไขใหแ้ต่ละฝา่ยสามารถชาํระโดยหกักลบหรอืแลกเปลยี นได้

2. สญัญาไดร้ะบุชดัเจน แต่กจิการมธีรรมเนียมปฏบิตัทิจีะชาํระทคีลา้ยคลงึกนัดว้ย  

 การหกักลบหรอืแลกเปลยีนเครอืงมอืทางการเงนิอนื

3. เมอืกจิการมธีรรมเนียมปฏบิตักิบัสญัญาทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ดว้ยการรบัมอบ

รายการอา้งองิและขายในระยะสนัเพอืเกง็กาํไร
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3. คาํนิยาม
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คาํนิยาม

เครืองมือทางการเงิน

สญัญาใด ๆ ททีาํใหก้จิการหนึงมสีนิทรพัยท์างการเงนิเพมิขนึและอกีกจิการหนึงมหีนีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนเพมิขนึ

สินทรพัยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน

1) เงนิสด

2) ตราสารทุนของกจิการอนื

3) สทิธติามสญัญาทจีะ
• ไดร้บัเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทาง

การเงนิจากกจิการอนื

• แลกเปลยีนสนิทรพัย/์หนสีนิทาง

การเงนิ ภายใตเ้งอืนไขทเีป็น

ประโยชน์ต่อกจิการ

4) สญัญาทจีะหรอือาจจะไดร้บัชาํระ

ดว้ยตราสารทุนทกีจิการเป็นผูอ้อก

1) ภาระผกูพนัทจีะ
• สง่มอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทาง

การเงนิใหก้จิการอนื

• แลกเปลยีนสนิทรพัย/์หนสีนิทาง

การเงนิภายใตเ้งอืนไขทกีจิการเสยี

ประโยชน์

2) สญัญาทจีะหรอือาจจะชาํระดว้ย

ตราสารทุนทกีจิการเป็นผูอ้อก

ตราสารทุน

สญัญาใด ๆ ทแีสดงวา่ผูถ้อืตราสาร

เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีคงเหลอืใน

สนิทรพัยข์องกจิการภายหลงัหกั

หนีสนิทงัหมด
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คาํนิยาม

ราคาทจีะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์หรอืจา่ยเพอืโอนหนีสนิในรายการทเีกดิขนึในสภาพ

ปกตริะหว่างผูร้ว่มตลาด ณ วนัทวีดัมลูค่า

มูลค่ายุติธรรม (TFRS 13)

เครืองมือทางการเงินทีให้สิทธิขายคืน

เครอืงมอืทางการเงนิทใีหส้ทิธแิก่ผูถ้อืครองในการขายตราสารคนืใหก้บัผูอ้อกเพอืไดร้บั

เงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอนื

Issuer Holder
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4. การแสดงรายการ
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การแสดงรายการ

ตราสาร

ทุน
หนีสินทาง

การเงิน

เพอืการจดัประเภทระหว่างหนีสนิทางการเงนิและตราสารทุน
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การแสดงรายการ

รบัรู้เมือเริมแรก: กิจการทีออก (ผู้ออก) เครืองมือทางการเงินต้องจดัประเภทเครืองมือ

ทางการเงินและส่วนประกอบของเครืองมือทางการเงินเป็น หนีสินหรือสินทรพัยท์าง

การเงิน และตราสารทุน

1

มีการจดัประเภทรายการใหม่: ณ วนัทีคณุสมบติัและเงือนไขไม่เป็นไปตามทีมาตรฐาน

กาํหนด

2
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การจดัประเภทเครืองมือทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินหรือตราสารทุน

ไม่มภีาระผกูพนั 1) ในการส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอนืใหก้จิการอนื หรอื

2) ในการแลกเปลยีนสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนีสนิทางการเงนิกบั

 กจิการอนืภายใตเ้งอืนไขทอีาจทาํใหผู้อ้อกตราสารเสยีประโยชน์

หากเครอืงมอืทางการเงนิจะหรอือาจจะตอ้งมกีารชาํระดว้ยตราสารทุนทกีจิการเป็น

ผูอ้อกเป็นเจา้ของโดยเครอืงมอืทางการเงนินนัคอื 

1) รายการทไีม่ใชต่ราสารอนุพนัธ ์ซงึผูอ้อกไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาในการส่งมอบ

ตราสารทุนของผูอ้อกเองในจาํนวนทผีนัแปร หรอื 

2) ตราสารอนุพนัธท์จีะตอ้งชาํระโดยผูอ้อกดว้ยการแลกเปลยีนเงนิสดหรอืสนิทรพัย์

ทางการเงนิอนืในจาํนวนทแีน่นอน กบัตราสารทุนของผูอ้อกเองในจาํนวนทแีน่นอน

ตราสารจะถือเป็นตราสารทุนเมือเข้าเงือนไขทุกข้อ ดงัต่อไปนี
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การจดัประเภทเป็นหนีสินทางการเงิน

Issuer Holder
มีภาระผกูพนัในการส่งมอบ 

และเสียประโยชน์

มีสิทธิได้รบัปันผล

หรือส่วนแบ่ง

เครอืงมอืทางการเงนิทมีลีกัษณะผสมระหวา่งตราสาทุนและหนีสนิทางการเงนิ

• หุน้บุรมิสทิธทิใีหส้ทิธใินการบงัคบัหรอืไถ่ถอนโดยผูอ้อกดว้ยจาํนวนทแีน่นอน 

ณ วนัทกีาํหนดไวห้รอืวนัททีราบไดใ้นอนาคต

• เครอืงมอืทางการเงนิทใีหส้ทิธขิายคนื

กจิการไม่มสีทิธทิจีะหลกีเลยีงการส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอนื

เพอืจ่ายชาํระภาระผกูพนัตามสญัญา 

เครอืงมอืทางการเงนิทสีญัญาไม่ระบุภาระผกูพนัอย่างชดัเจน อาจทาํใหเ้กดิ

ภาระผกูพนัทางออ้มตามขอ้กาํหนด เชน่ กจิการตอ้งชาํระกต่็อเมอืไม่สามารถ

จ่ายผลตอบแทนทกีาํหนด

หนีสินทางการเงิน
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การชาํระด้วยตราสารทนุทีกิจการเป็นผูอ้อก

สญัญาทกีจิการมสีทิธหิรอืภาระผกูพนัทจีะรบัมอบหรอืส่งมอบตราสารทุนที

กจิการเป็นผูอ้อกในจาํนวนทผีนัแปร เชน่ สญัญาทจีะส่งมอบตราสารทุนที

กจิการเป็นผูอ้อกในจาํนวนทมีลูค่าเท่ากบัราคาทอง 100 ออนซ์

สญัญาทกีจิการชาํระโดยการส่งมอบหรอืรบัมอบตราสารทุนทกีจิการเป็นผูอ้อก

ในจาํนวนทแีน่นอนเพอืแลกเปลยีนกบัเงนิสด/สนิทรพัยท์างการเงนิทผีนัแปร 

เชน่ สญัญาทจีะส่งมอบตราสารทุนทกีจิการเป็นผูอ้อกจาํนวน 100 หุน้ เพอืแลก

เงนิสดทมีลูค่าเท่ากบัราคาทอง 100 ออนซ์

หนีสินทางการเงิน
บนัทึกด้วยมลูค่าปัจจบุนัของ

มลูค่าไถ่ถอน

Issuer Holder

สญัญาทกีจิการจะตอ้งชาํระดว้ยการรบัหรอื

ส่งมอบตราสารทุนทกีจิการเป็นผูอ้อกใน

จาํนวนทแีน่นอนแลกกบัเงนิสดหรอื

สนิทรพัยท์างการเงนิอนืในจาํนวนทแีน่นอน

ตราสารทุน
บนัทึกในส่วนของเจ้าของ

          + สิงตอบแทนทีได้รบั

           - สิงตอบแทนจ่าย
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เครืองมือทางการเงินทีให้สิทธิขายคืน

1. ผูถ้อืครองมกีรรมสทิธติามสดัส่วนในสนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการเมอืมกีารชาํระบญัช ี

ตราสารทีมีภาระผกูพนัดงักล่าวจะถือเป็นตราสารทุนเมือเข้าเงือนไขทุกข้อ ดงัต่อไปนี

2. เป็นเครอืงมอืทางการเงนิทดีอ้ยกวา่ตราสารอนื 

3. เป็นเครอืงมอืทางการเงนิทดีอ้ยกวา่ตราสารอนื และมลีกัษณะเหมอืนกนักบัตราสารอนืในลาํดบัชนัเดยีวกนั 

4. เครอืงมอืทางการเงนิตอ้งไม่เขา้เงอืนไขหนีสนิทางการเงนิ  

5. กระแสเงนิสดทคีาดวา่จะเกดิขนึทงัหมดตลอดอายุของตราสารขนึกบักาํไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ หรอื

• การเปลยีนแปลงในมลูค่าของสนิทรพัยส์ุทธทิรีบัรูแ้ลว้ หรอื

• การเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของทงัสนิทรพัยส์ุทธทิรีบัรูแ้ละยงัไม่ถกูรบัรูต้ลอดอายุของตราสารนนั

ผูอ้อกตราสารตอ้งไม่มเีครอืงมอืทางการเงนิอนืทเีขา้เงอืนไขขอ้ 5 และผลกระทบจากขอ้จาํกดัทมีสีาระสาํคญั 

หรอืการกาํหนดผลตอบแทนส่วนทเีหลอืในจาํนวนทแีน่นอนของผูถ้อืตราสาร 



ตราสารทีมีภาระผกูพนัดงักล่าวจะถือเป็นตราสารทนุเมือเข้าเงือนไขทกุขอ้ ดงัต่อไปนี
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ภาระผกูพนัในการส่งมอบตราสารทุนตามสดัส่วนทีกิจการเป็นผูอ้อกเมอืชาํระบญัชี

ตราสารหรอืสว่นประกอบของตราสารททีําใหก้จิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาทผีูอ้อกจะตอ้งสง่

มอบตราสารทนุทกีจิการเป็นผูอ้อกใหก้จิการอนืตามสดัส่วนของสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการอนืเมอื

มีการชาํระบญัชี       1) กรณีมคีวามแน่นอนทจีะเกดิขนึและกจิการควบคุมไม่ได้

           2) กรณีมคีวามไมแ่น่นอนทจีะเกดิขนึแต่เป็นสทิธเิลอืกของผูถ้อืตราสาร

1. ผูถ้อืครองมกีรรมสทิธติามสดัส่วนในสนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการเมอืมกีารชาํระบญัช ี

2. เป็นเครอืงมอืทางการเงนิทดีอ้ยกวา่ตราสารอนื 

3. เครอืงมอืทางการเงนิทงัหมดทดีอ้ยกวา่ตราสารอนื ซงึตอ้งมภีาระผกูพนัดงักล่าว

ผูอ้อกตราสารตอ้งไม่มเีครอืงมอืทางการเงนิอนืทเีขา้เงอืนไขขอ้ 5 (Slide 17) และผลกระทบ

จากขอ้จาํกดัทมีสีาระสาํคญั หรอืการกาํหนดผลตอบแทนส่วนทเีหลอืในจาํนวนทแีน่นอนของ

ผูถ้อืตราสาร 



การจดัประเภทรายการใหม่

วดัมลูค่าของหนีสนิทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

  ณ วนัทมีกีารเปลยีนแปลงการจดัประเภท

  บนัทกึผลต่างเขา้ส่วนของเจา้ของ

วดัมลูค่าของตราสารทุนดว้ยมลูค่าตามบญัชี

  ณ วนัทมีกีารเปลยีนแปลงการจดัประเภท

  บนัทกึผลต่างเขา้กาํไรหรอืขาดทุน
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หนีสนิทางการเงนิ

ประมาณการจ่ายชาํระทีอาจเกิดขึน

ลกัษณะการจ่ายชาํระขนึอยู่กบั

เหตุการณ์ในอนาคตซงึมคีวามไม่

แน่นอนว่าจะเกดิขนึ หรอืผลของ

เหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทงัผูอ้อกและผูถ้อืครอง ยกเวน้

1) ประมาณการนนัไมเ่กดิขนึจรงิ

2) ผูอ้อกชาํระเฉพาะกรณชีาํระบญัชี

เมอืผูอ้อกเลกิกจิการ

สิทธิเลือกชาํระ

เมอืตราสารอนุพนัธท์างการเงนิให้

คู่สญัญาฝา่ยหนึงสามารถเลอืก วธิกีาร

ชาํระ (เช่น ใหม้กีารชาํระดว้ยเงนิสด

หรอืดว้ยหุน้) เวน้แต่ทางเลอืกมผีลให้

แสดงตราสารทุน

สนิทรพัยห์รอืหนีสนิทางการเงนิ

สินทรพัย ์/ หนีสินทางการเงิน
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5. เครืองมือทางการเงินแบบผสม
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เครืองมือทางการเงินแบบผสม

เครืองมือทางการเงินแบบผสม

วิธีการบญัชีสาํหรบัเครืองมือทางการเงินแบบผสม

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ตราสารทีคล้ายคลึงกนัทีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของกิจการในจาํนวนทีกาํหนดไว้แน่นอน

ตราสารหนีทีมีเงือนไขการไถถ่อนก่อนครบกาํหนด ซึงออกพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั

ตราสารหนีทีออกพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั

ผู้ออกเครืองมือทางการเงินแบบผสม ผู้ถือเครืองมือทางการเงินแบบผสม

แยกเป็นองคป์ระกอบของหนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินทางการเงิน 
เครืองมือทางการเงิน

แบบผสม
ส่วนของเจ้าของ

จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน

ตาม TFRS 9

เครืองมือทางการเงิน

แบบผสม

มลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ

มลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อืน

ราคาทนุตดัจาํหน่าย
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…

เครืองมือทางการเงินแบบผสม

ตวัอย่างการแยกองคป์ระกอบของเครืองมือทางการเงินแบบผสม

หุ้นกู้แปลงสภาพ

องคป์ระกอบส่วนของส่วนของเจ้าของ

ภาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายดอกเบียเป็นงวด ๆ และจ่ายคืนเงินต้น

องคป์ระกอบส่วนของหนีสินทางการเงิน 

สิทธิทีให้แก่ผูถ้อืในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญัของกิจการผูอ้อกตราสาร

ในจาํนวนทีแน่นอนภายในระยะเวลาทีกาํหนด
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…

เครืองมือทางการเงินแบบผสม

การวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของเครืองมือทางการเงินแบบผสม

องคป์ระกอบของหนีสินทางการเงิน

วดัมูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบของหนีสินทางการเงิน คาํนวณโดย

“มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสญัญา คิดลดด้วย อตัราดอกเบียในตลาด

ของเครืองมอืทางการเงินทีมีความเสียงด้านเครดิตคล้ายคลึงกนั และ

ระยะเวลาเท่ากนั แต่ไมมี่สิทธิเลือกแปลงสภาพรวมอยู”่

เครืองมอืทางการเงินแบบผสม
ปันส่วนมูลค่าตามบญัชีเมอืเริมแรกของเครืองมอืทางการเงินแบบผสมเป็น 

“องคป์ระกอบหนีสินทางการเงิน” และ “องคป์ระกอบส่วนของเจ้าของ” 

ตามลาํดบั

องคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของ
มูลค่าคงเหลือหลงัหกัจากมูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบของหนีสิน

ทางการเงิน
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…

เครืองมือทางการเงินแบบผสม

วิธีการบญัชีเมือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ / สิทธิแปลงสภาพหมดก่อนวนัครบกาํหนด

ใช้สิทธิแปลงสภาพ ณ วนัครบกาํหนด สิทธิแปลงสภาพหมดก่อนวนัครบกาํหนด: ไถถ่อน / ซือคืน

ตดัรายการหนีสินทางการเงิน และบนัทึกเป็นส่วนของเจ้าของ 

โดยไม่มีผลกาํไรขาดทุนจากการแปลงสภาพเกิดขึน

หนีสินทางการเงิน 

มลูค่าตามบญัชีเครืองมือทางการเงินแบบผสม

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

เริมแรก

แปลง

สภาพ ส่วนของเจ้าของ

ปันส่วนสิงตอบแทนทีจ่ายและต้นทุนการทาํรายการจากการ

ซือคืนหรือการไถ่ถอนตราสารให้กบั “องคป์ระกอบของหนีสิน

ทางการเงิน” และ “ องคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของ” 

เช่นเดียวกบัวิธีการทีใช้ในการปันส่วนมลูค่าตามบญัชีของ

เครืองมือทางการเงินแบบผสมเมือเริมแรก

หนีสินทางการเงิน 

มลูค่าตามบญัชีเครืองมือทางการเงินแบบผสม

ส่วนของเจ้าของ
เริมแรก

ไถ่ถอน / 

ซือคืน

สิงตอบแทนจ่ายและต้นทุนการทาํรายการ

หนีสินทางการเงิน ส่วนของเจ้าของ

ผลกาํไร

ขาดทุน กาํไรขาดทุน ส่วนของเจ้าของ
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…

เครืองมือทางการเงินแบบผสม

การปรบัปรงุเงือนไขของเครืองมือทางการเงินแปลงสภาพ

กิจการสามารถปรบัปรงุเงือนไขของเครืองมอืทางการเงินแปลงสภาพ เพือให้เกิดการแปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดได้ เช่น

• เสนออตัราส่วนการแปลงค่าทีดีกว่า

• ให้สิงตอบแทนเพิมเติมหากมีการแปลงสภาพก่อนวนัทีกาํหนด

วิธีการบญัชีเมือมีการปรบัปรงุเงือนไขของเครืองมือทางการเงินแปลงสภาพ

มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสิงตอบแทนทีผูถ้อืเครืองมอื

ทางการเงินจะได้รบัการแปลงสภาพเครืองมอืทาง

การเงินตาม “เงือนไขใหม”่

มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสิงตอบแทนทีผูถ้อืเครืองมอื

ทางการเงินจะได้รบัการแปลงสภาพเครืองมอืทาง

การเงินตาม “เงือนไขเดิม”

ผลต่างระหว่าง

กาํไรขาดทุน



6. หุ้นทนุซือคืน
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หุ้นทนุซือคืน

หุ้นทุนซือคืน : การซือคืนตราสารทุนของกิจการเอง

การแสดงรายการของหุ้นทุนซือคืน

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัหุ้นทุนซือคืน

การซือคืนหุ้นทุน การขายหุ้นทุนซือคืน / ยกเลิก

แสดงจาํนวนเงินทีจ่ายเป็นรายการหกัจากส่วนของเจา้ของ แสดงจาํนวนเงินทีได้รบัเป็นรายการส่วนของเจ้าของ

ไมมี่การบนัทึกผลกาํไรขาดทุนจากการซือ ขายออก หรือยกเลิกตราสารทุนทีกิจการออก

• เปิดเผยมูลค่าของหุ้นทุนซือคืนแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (TAS 1)

• เปิดเผยข้อมูลเกียวกบับุคคลและกิจการทีเกียวข้องกนั เมอืมีการซือตราสารทุนคืนจากกิจการทีเกียวข้องกนั (TAS 24)



7. ดอกเบยี เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทนุ
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ดอกเบยี เงินปันผล และผลกาํไรและขาดทนุ

การแสดงรายการของดอกเบีย เงินปันผล และผลกาํไรขาดทุน

การแสดงรายการดอกเบีย เงินปันผล และผลกาํไรขาดทุนของเครืองมอืทางการเงิน ขึนอยู่กบัการจดัประเภทของ

เครืองมอืทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินหรือตราสารทุน ดงันี

หนีสินทางการเงิน ตราสารทุน

รบัรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาํไรขาดทุน รบัรู้เป็นรายการหกัหรือเพิมในส่วนของเจ้าของ

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัดอกเบียและเงินปันผล

• เปิดเผยข้อมูลเกียวกบัดอกเบียและเงินปันผลตาม TAS 1 และ TFRS 7
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ดอกเบยี เงินปันผล และผลกาํไรและขาดทนุ

ตวัอย่างการแสดงรายการดอกเบียและเงินปันผล

หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม มีกาํหนดไถ่ถอนเป็นเงินสดภายใน 5 ปี แต่เงินปันผลจ่ายทีเกียวข้อง

ขึนอยู่กบัดลุยพินิจของกิจการ

หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม : เครืองมือทางการเงินแบบผสม

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีไถถ่อน

องคป์ระกอบของหนีสินทางการเงิน 

มูลค่าคงเหลือจากมูลค่ายุติธรรมของหนีสินทางการเงิน

องคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของ

ดอกเบียจากการตดัจาํหน่ายส่วนตาํกว่ามูลค่า เงินปันผลจ่าย

รบัรู้ในกาํไรขาดทุน รบัรู้เป็นรายการหกัส่วนของเจ้าของ

กรณีทีมีการจ่ายเงินปันผลจ่ายถกูรวมเข้าไปในจาํนวนเงินไถถ่อน จะถอืว่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดไมส่ะสมเป็นหนีสินทางการเงิน 

และเงินปันผลจะถอืเป็นดอกเบียจ่ายและรบัรู้ในกาํไรขาดทุน
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ดอกเบยี เงินปันผล และผลกาํไรและขาดทนุ

การแสดงรายการ “ต้นทุนในการออกตราสารทุน” หรือ “ต้นทุนในการซือตราสารทุนทีกิจการออกคืน”

ต้นทุนส่วนเพิมทีเกียวข้องโดยตรงกบัตราสารทุน

• ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอืนทีจะต้องจ่ายให้กบัหน่วยงานกาํกบัดแูล

• ค่าทีปรึกษาด้านกฎหมาย ค่าทีปรึกษษด้านบญัชีและอืน ๆ

• ค่าสิงพิมพแ์ละอากรแสตมป์

ดาํเนินการสาํเรจ็ ดาํเนินการไม่สาํเรจ็

เป็นรายการหกัจากส่วนของเจ้าของ รบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัต้นทุนการทาํรายการ

• เปิดเผยต้นทุนการทาํรายการทีเป็นรายการหกัจากส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดไว้เป็นรายการแยกต่างหากตาม TAS 1



8. การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน
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การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน

การหกักลบสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินระหว่างกนัและแสดงจาํนวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน

กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการหกักลบลบหนีหรือไม่

กิจการตงัใจทีจะรบัชาํระหรือจ่ายชาํระด้วยยอดสุทธิ 

หรือตงัใจทีจะรบัประโยชน์จากสินทรพัยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนัหรือไม่

หกักลบสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินระหว่างกนัได้

ไมส่ามารถหกักลบ

สินทรพัยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินระหวา่งกนัได้

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่



35

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน

1. ต้องไมใ่ช่สิทธิทีอาจเกิดขึนในอนาคต

2. ต้องเป็นสิทธิตามกฎหมายซึงเข้าเงือนไขทุกสถานการณ์ดงันี

2.1 การดาํเนินธุรกิจตามปกติ

2.2 การไมช่าํระเงินตามสญัญา

2.3 การผิดนัดชาํระหนีหรือการล้มละลายของกิจการและคู่สญัญาทุกราย

เงือนไขของสิทธิตามกฎหมายในการหกักลบหนี ประกอบด้วย 2 เงือนไข ดงันี

เกณฑ์ทีกิจการตงัใจจะรบัชาํระหรือจ่ายชาํระสุทธิ
ตวัอย่างของลกัษณะทีเข้าเงือนไขว่ากิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระสทุธิ ต้องมีลกัษณะทุกข้อดงันี

1. สินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินซึงมีสิทธิในการหกักลบถกูดาํเนินการจ่ายชาํระสุทธิ (ดาํเนินการฯ) 

ณ เวลาเดียวกนั

2. เมอืถกูดาํเนินการฯ คู่สญัญาจะถกูผกูมดัให้ปฏิบติัตามภาระผกูพนัการจ่ายชาํระ

3. กระแสเงินสดทีอาจเกิดขึนจากสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินไมมี่การเปลียนแปลงเมอืถกูดาํเนินการฯ

4. สินทรพัยแ์ละหนีสินทีมีหลกัประกนัเป็นหลกัทรพัยจ์ะถกูชาํระโดยการโอนหลกัทรพัยห์รือโดยระบบทีคล้ายคลึงกนั 

และหากธุรกรรมนีล้มเหลว จะถกูดาํเนินการฯ อีกครงัจนกว่าการจ่ายชาํระจะเสรจ็สิน

5. การจ่ายชาํระจะดาํเนินการผา่นสาํนักชาํระเดียวกนั (เช่น ธนาคาร ธนาคารกลาง ศนูยห์ลกัทรพัย ์

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย)์

6. วงเงินสินเชือระหว่างวนัซึงมีไว้เพือให้มีวงเงินเบิกเกินบญัชีเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินการจ่ายชาํระ



 งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีเีรมิในหรอืหลงัวนัท ี

1 ม.ค. 62
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9. การถือปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง

ถือปฏิบติั

 ปรบังบการเงนิยอ้นหลงั



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 

Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it 

is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice 

after a thorough examination of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP.

Thank you
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