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แนวปฏิบติัทางการบญัชี 

สาํหรบัการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

 

 

ความเป็นมา 

แนวปฏบิัติทางการบัญชีน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดหลักเกณฑใ์นการบันทกึบัญชีเกี่ยวกบัการตัดรายการ

สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินโดยในการปรับปรุงแนวปฏบิัติทางการบัญชีในคร้ังน้ีจะยกเลิก

แนวปฏบิัติทางการบัญชีสาํหรับการโอนและการรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงินเดิม เพ่ือให้หลักการในเร่ือง

ของการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9, “Financial Instruments”)  

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีเน้ือหาสรปุได้ดังน้ี 

1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดหลักเกณฑใ์นการบันทกึบัญชีเกี่ยวกบัการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสนิทางการเงิน ซ่ึงสนิทรัพย์ทางการเงินในที่น้ี หมายถึง เงินสด สทิธิตามสญัญาที่จะ

แลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการกบัเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการอื่นภายใต้เง่ือนไขที่

จะเป็นประโยชน์ต่อกจิการ ตลอดจนตราสารทุนของกจิการอื่น ดังน้ันแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี

จึงครอบคลุมถึงการบัญชีสําหรับลูกหน้ีที่ ซ้ือมา  และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(securitization) 

2  หากการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินเข้าเง่ือนไข ผู้โอนสามารถตัดบัญชีสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนออก

จากงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้ สินทรัพย์และหน้ีสินทุกรายการที่ได้รับหรือที่เกิดขึ้ นจากการ

แลกเปล่ียนด้วยมูลค่ายุติธรรม พร้อมกันน้ัน ผู้โอนต้องรับรู้ รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่

เกดิขึ้นจากการโอนดังกล่าว 

3  หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไข ผู้โอนต้องแยกแสดงสินทรัพย์ที่โอนเป็นรายการ

แยกต่างหากแต่ยังคงจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันไว้ดังเดิม ผู้โอนจะตัดบัญชีสนิทรัพย์ที่โอน

ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเม่ือผู้โอนผดินัดชาํระหน้ีตามสญัญาการโอนสนิทรัพย์ที่ทาํให้ผู้โอนไม่

สามารถไถ่ถอนสนิทรัพย์ที่โอนได้อกีต่อไป 

4  หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเง่ือนไข ผู้รับโอนจะรับรู้ สินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยมูลค่า

ยุติธรรมบวกต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้อง 

5  หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไข ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้ สินทรัพย์ที่รับโอนมาเป็น

สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทกึรายการโอนเป็นการให้กู้ยืมโดยมีสนิทรัพย์น้ันเป็น

หลักประกัน เม่ือผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย

พร้อมกบัรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน หากผู้โอนผิดนัดชาํระหน้ีที่ทาํให้

ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้หลักประกันที่ยังไม่ได้ขายเป็น
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สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่หลักประกนัน้ันเป็นลูกหน้ีที่รับโอนซ่ึง

ผู้รับโอนต้องรับรู้ ลูกหน้ีดังกล่าวด้วยราคาตามบัญชี ในกรณีที่ผู้รับโอนขายหลักประกนัไปแล้วผู้รับโอน

ต้องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน 

6  กจิการต้องประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่แสดงเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวข้องกบัการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน ๆ 

7  แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ซ้ือมา โดยให้นาํหลักเกณฑท์ี่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัเงินให้สนิเช่ือ หรือ

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน มาประยุกต์ใช้แล้วแต่กรณี นอกจากน้ันแนวปฏบิัติทางการ

บัญชีฉบับน้ียังได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันทั้งทางด้านผู้โอนและ

ผู้รับโอนในกรณทีี่การโอนน้ันไม่เข้าเง่ือนไข 

8 ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํหนดแนวปฏบิัติทางการบัญชีสาํหรับการตัด

รายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน กิจการจึงมีการรับรู้และแสดงรายการดังกล่าว

แตกต่างกนัออกไป 

 

อา้งอิง      

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

วตัถุประสงค ์

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของรายการที่

เกดิขึ้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีการประกาศและมีผล

บังคับใช้ในอนาคต 

 

ขอบเขต 

1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท

ยกเว้นรายการต่อไปน้ี 

1.1 ส่วนได้เสยีในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ต้องบันทกึบัญชีตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กจิการ

ต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินในส่วนได้

เสยีในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกจิการร่วมค้า เว้นแต่ตราสารอนุพันธท์างการเงินน้ันเป็นไป

ตามคาํนิยามของตราสารทุนของกจิการตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง 

การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

1.2 สทิธแิละภาระผูกพันภายใต้สญัญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

เร่ือง สญัญาเช่า อย่างไรกต็าม 

1.2.1 ลูกหน้ีสญัญาเช่าที่มีการรับรู้ โดยผู้ให้เช่า ต้องปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

1.2.2 เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่มีการรับรู้ โดยผู้เช่า ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีฉบับน้ี 

1.3 สทิธิและภาระผูกพันของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้ถือปฏบิัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

1.4 เคร่ืองมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการซ่ึงเข้าเง่ือนไขของตราสารทุนตามนิยามที่ระบุใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (ซ่ึงรวมถึง สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายและใบสาํคัญแสดงสิทธิ) หรือรายการที่

จัดเป็นตราสารทุนตามนิยามในย่อหน้าที่ 6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การ

แสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

1.5 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้ น (1) ภายใต้สัญญาประกันภัยตามที่ระบุในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภัย นอกเหนือจากสทิธิ

และภาระผูกพันของผู้ออกที่เกดิขึ้นภายใต้สญัญาประกนัภัยที่เป็นไปตามคาํนิยามของสญัญา

คํา้ประกนัทางการเงินหรือ (2) สญัญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย เน่ืองจากสัญญามีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ  

1.6 สญัญาล่วงหน้าระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายหุ้นที่จะซ้ือหรือขายซ่ึงจะทาํให้เกดิการรวมธุรกจิ ณ วันที่

ซ้ือธุรกิจในอนาคต ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกจิ ระยะเวลาของสญัญาล่วงหน้าต้องไม่เกนิ

ระยะเวลาที่สมเหตุสมผลที่จาํเป็นต้องใช้ในการขออนุมัติและในการทาํรายการให้แล้วเสรจ็ 

1.7 เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันภายใต้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์ยกเว้นสญัญาภายใต้ขอบเขตย่อหน้าที่ 2.4 ถึง 2.7 ที่ต้องปฏบิัติตามแนวปฏบิัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี 

1.8 สทิธิที่จะได้รับชาํระเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับกจิการซ่ึงถูกกาํหนดให้ต้องชาํระหน้ีสนิซ่ึงรับรู้

เป็นประมาณการหน้ีสนิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณ
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การหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น หรือในงวดก่อนหน้า กจิการได้เคยรับรู้

ประมาณการหน้ีสนิไว้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณ

การหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 

1.9 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง

รายได้จากสัญญากับลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน เว้นแต่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญากับลูกค้า (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ได้ระบุให้ใช้วิธกีารทางบัญชีที่กล่าวตามที่กาํหนดไว้ในแนวปฏบิัติทางบัญชีน้ี 

1.10 สิทธิและภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาและสินทรัพย์ที่ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือ

ชาํระหน้ีภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เร่ือง การบัญชีสาํหรับการปรับ

โครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา (ปรับปรุง  2545) และการตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ืองที่ 9 

เร่ือง สนิทรัพย์ที่ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือชาํระหน้ี 

การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

2  ในงบการเงินรวม ย่อหน้าที่ 3 ถึง 10 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข1 ถึง ข7 จะนาํมาถือปฏบิัติใน

ระดับของงบการเงินรวม ดังน้ันในลาํดับแรกกจิการต้องจัดทาํงบการเงินรวม โดยรวมทุกบริษัทย่อย

ตามข้อกาํหนดที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบ

การเงินรวม แล้วจึงนาํย่อหน้าดังกล่าวมาถอืปฏบิัติกบักลุ่มกจิการ 

3 ก่อนการประเมินว่าการตัดรายการออกจากบัญชีและจํานวนที่ตัดออกมีความเหมาะสมตาม

ข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 หรือไม่ กิจการต้องกาํหนดว่าควรนาํย่อหน้าดังกล่าวมาถือ

ปฏิบัติกับส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วนหน่ึงของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน) หรือสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนั) ทั้งจาํนวน โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปน้ี 

3.1 ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 จะนาํมาถือปฏบิัติกับส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วนหน่ึง

ของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) กต่็อเม่ือส่วนของสินทรัพย์ทาง

การเงินที่กาํลังได้รับการพิจารณาให้ตัดรายการออกจากบัญชีมีลักษณะตามข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปน้ี 

3.1.1 ส่วนที่กาํลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวน้ันมีส่วนประกอบเพียงกระแสเงินสดที่ระบุไว้

อย่างเฉพาะเจาะจงจากสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกนั) ตัวอย่างเช่น เม่ือกจิการเข้าทาํสญัญาเฉพาะส่วนอตัราดอกเบี้ย 

(an interest rate strip) ซ่ึงทาํให้คู่สญัญาได้รับสทิธใินกระแสเงินสดจากดอกเบี้ย แต่

ไม่มีสทิธใินกระแสเงินสดจากเงินต้นของตราสารหน้ีน้ัน ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 จะนาํมา

ถอืปฏบิัติกบักระแสเงินสดจากดอกเบี้ย 

3.1.2 ส่วนที่กาํลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวน้ันมีส่วนประกอบเพียงส่วนแบ่งเต็มตาม

สดัส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของกระแสเงินสดจาก
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สนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) 

ตัวอย่างเช่น เม่ือกจิการเข้าทาํสญัญาซ่ึงทาํให้คู่สญัญามีสทิธใินร้อยละ 90 ของกระแส

เงินสดทั้งหมดจากตราสารหน้ี ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 จะนาํมาถือปฏบิัติสาํหรับร้อยละ 

90 ของกระแสเงินสดน้ัน หากมีคู่สัญญามากกว่าหน่ึงราย คู่สัญญาแต่ละรายไม่

จาํเป็นต้องมีส่วนแบ่งตามสัดส่วนของกระแสเงินสด ถ้ากิจการที่เป็นผู้โอนมีสิทธิใน

ส่วนแบ่งเตม็ตามสดัส่วน (fully proportionate) 

3.1.3 ส่วนที่กาํลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวน้ันมีส่วนประกอบเพียงส่วนแบ่งเต็มตาม

สดัส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของกระแสเงินสดที่ระบุไว้

อย่างเฉพาะเจาะจงจากสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น เม่ือกิจการเข้าทาํสัญญาซ่ึงทาํให้คู่สัญญาได้รับ

สิทธิในร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบี้ ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน ย่อ

หน้าที่ 4 ถึง 10 จะนํามาถือปฏิบัติสําหรับร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดที่ เป็น

ดอกเบี้ ยน้ัน หากมีคู่สัญญามากกว่าหน่ึงราย คู่สัญญาแต่ละรายไม่จาํเป็นต้องมีส่วน

แบ่งตามสดัส่วนของกระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ถ้ากจิการที่เป็นผู้โอนมี

สทิธใินส่วนแบ่งเตม็ตามสดัส่วน (fully proportionate) 

3.2  ในกรณีอื่นๆ ให้นาํย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 มาถือปฏบิัติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินทั้งจาํนวน (หรือ

กลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งจาํนวน) ตัวอย่างเช่น เม่ือกิจการ

โอน (1) สิทธิในการรับกระแสเงินสดร้อยละ 90 แรกสุดหรือหลังสุดของเงินที่เกบ็ได้จาก

สนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงิน) หรือ (2) สทิธใินร้อยละ 90 ของ

กระแสเงินสดจากกลุ่มลูกหน้ี แต่กิจการให้การคํา้ประกันเพ่ือชดเชยผลขาดทุนจากการให้

สนิเช่ือให้แก่ผู้ซ้ือเป็นจาํนวนไม่เกนิร้อยละ 8 ของจาํนวนเงินต้นของลูกหน้ี  ให้นาํย่อหน้าที่ 4 

ถึง 10 มาปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนั) ทั้งจาํนวน 

ในย่อหน้าที่ 4 ถึง 13 คาํว่า “สินทรัพย์ทางการเงิน” หมายถึง ส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน 

(หรือส่วนหน่ึงของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 

3.1 หากไม่ใช่กรณีดังกล่าวจะหมายถึงสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกนั) ทั้งจาํนวน 

4 กจิการต้องตดัรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เฉพาะเม่ือมีเหตุการณต่์อไปน้ีเกดิขึ้น 

4.1 สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินได้สิ้นสดุ หรือ 

4.2 กจิการได้โอนสนิทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 5 และ 6 และการโอนน้ันเข้าเง่ือนไข

การตัดรายการออกจากบัญชีตามข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 7 
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5 กจิการได้โอนสนิทรัพย์ทางการเงิน กต่็อเม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

5.1 กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน หรือ 

5.2 กจิการยังคงไว้ซ่ึงสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงิน แต่รับภาระ

ผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กับผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย ตาม

ข้อตกลงที่เป็นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 6 

6 เม่ือกจิการยังคงไว้ซ่ึงสทิธิตามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงิน (“สนิทรัพย์

เดิม”) แต่รับภาระผูกพันตามสญัญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กบักจิการใดกจิการหน่ึงหรือ

หลายกิจการ (“ผู้รับคนสุดท้าย”) จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็

ต่อเม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามข้อดังต่อไปน้ี 

6.1 กจิการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินให้กบัผู้รับคนสดุท้าย นอกเหนือจากจาํนวนเงินเท่าที่

เกบ็ได้จากสินทรัพย์เดิมน้ัน อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้รับคนสุดท้าย 

โดยกิจการมีสิทธิที่จะเรียกคืนเงินให้กู้ยืมได้เต็มจํานวนรวมทั้งดอกเบี้ ยค้างรับตามอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด การให้กู้ยืมดังกล่าวไม่ถอืว่าเป็นการผดิเง่ือนไขน้ี 

6.2 สัญญาโอนมีเง่ือนไขห้ามกิจการขายสินทรัพย์เดิมหรือวางสินทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน 

นอกจากใช้เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับคนสุดท้ายสาํหรับภาระผูกพันที่จะจ่ายกระแสเงินสด

ให้แก่ผู้รับคนสดุท้าย 

6.3 กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบกระแสเงินสดทั้งหมดที่กิจการเกบ็แทนผู้รับคนสุดท้าย

ให้กบัผู้รับคนสดุท้ายโดยไม่ล่าช้าอย่างมีนัยสาํคัญ นอกจากน้ัน กจิการไม่มีสทิธทิี่จะนาํกระแส

เงินสดที่ได้รับไปลงทุน เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด (ตามที่

นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด) ในช่วง

ระยะเวลาสั้นๆ จากวันที่เกบ็เงินได้จนถึงวันที่มีการกาํหนดให้ส่งมอบเงินให้ผู้รับคนสุดท้าย 

และมีการส่งมอบดอกเบี้ยรับใดๆ ที่เกดิจากการลงทุนน้ันให้กบัผู้รับคนสดุท้าย 

7 เม่ือกจิการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 5 กจิการต้องพิจารณาว่ากจิการยังคงไว้

ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิทรัพย์ทางการเงินไว้เพียงใด โดยมีประเดน็

ในการพิจารณาดังน้ี 

7.1 ถ้ากิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญ

ของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน กจิการต้องตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันออกจากบัญชี และ

บันทกึเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิแยกต่างหากสาํหรับสทิธหิรือภาระผูกพันที่เกดิขึ้นหรือที่ยังคงไว้

จากการโอน 

7.2 ถ้ากจิการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญ

ของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน กจิการต้องบันทกึรายการสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันต่อไป 

7.3 ถ้ากิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
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ทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันกจิการต้องพิจารณาว่ากจิการยังคงมีการ

ควบคุมในสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันอยู่หรือไม่ โดยมีประเดน็ในการพิจารณาดังน้ี 

7.3.1 ถ้ากิจการไม่ได้คงไว้ซ่ึงการควบคุม กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน

ออกจากบัญชี และรับรู้ แยกต่างหากเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินสาํหรับสิทธิหรือภาระ

ผูกพันที่เกดิขึ้นหรือที่ยังคงไว้จากการโอน 

7.3.2 ถ้ากิจการยังคงไว้ซ่ึงการควบคุม กิจการต้องบันทกึรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน

ต่อไปเท่าที่กิจการยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน (ดูย่อ

หน้าที่ 17) 

8 การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ 7) จะมีการประเมินโดยการเปรียบเทียบความ

เสี่ยงต่อความผันผวนของจาํนวนและช่วงเวลาของกระแสเงินสดสทุธขิองสนิทรัพย์ที่โอนของกจิการ

ทั้งก่อนและหลังการโอน กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่าง

มีนัยสาํคัญของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันหากการโอนไม่ทาํให้ความเสี่ยงต่อความผันผวนในมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยสาํคัญ (ตัวอย่างเช่น กจิการได้ขายสนิทรัพย์ทางการเงินโดยมีสญัญาในการซ้ือคืนที่ราคาที่ระบุไว้

แน่นอน หรือที่ราคาขายสินทรัพย์ทางการเงินบวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม) กิจการได้โอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญของสนิทรัพย์ทางการเงิน

น้ัน หากความเสี่ยงที่กิจการมีจากความผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคต

จากสินทรัพย์ทางการเงินน้ันไม่มีนัยสาํคัญอีกต่อไปเม่ือเปรียบเทยีบกับความผันผวนรวมในมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดสทุธใินอนาคตของสนิทรัพย์ทางการเงิน (เช่น กจิการได้ขายสนิทรัพย์ทาง

การเงินโดยเหลือเพียงสิทธิที่จะซ้ือคืนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน หรือกิจการได้โอน

ส่วนแบ่งเตม็ตามสดัส่วน (fully proportionate) ของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มี

มูลค่าสงูกว่า (a larger financial asset) ในข้อตกลง เช่น การโอนขายต่อเงินให้สนิเช่ือโดยผู้ขายด้อย

สทิธใินส่วนที่คงเหลือ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 6) 

 
9 บ่อยคร้ังที่รายการที่ เกิดขึ้ นจะมีความชัดเจนว่ากิจการได้โอนหรือยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญและไม่มีความจาํเป็นที่ต้องทาํการคาํนวณ

แต่อย่างใด ในบางกรณจีะมีความจาํเป็นที่จะคาํนวณและเปรียบเทยีบความเสี่ยงของกจิการต่อความ

ผนัผวนของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสทุธใินอนาคตทั้งก่อนและหลังการโอน การคาํนวณและ

การเปรียบเทยีบทาํโดยใช้อตัราดอกเบี้ยตลาดในปัจจุบันที่เหมาะสมเป็นอตัราคิดลด ความผันผวน

ในกระแสเงินสดสุทธิที่อาจจะเกดิขึ้นอย่างสมเหตุสมผลในทุกกรณีจะมีการพิจารณาโดยให้นํา้หนัก

กบัผลลัพธท์ี่มีโอกาสเกดิขึ้นได้มากกว่า  

10 การพิจารณาว่ากิจการยังคงมีการควบคุม (ดูย่อหน้าที่ 7.3) สินทรัพย์ที่โอนหรือไม่น้ันขึ้ นอยู่กับ

ความสามารถของผู้รับโอนในการขายสนิทรัพย์ หากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏบิัติที่จะขาย

สนิทรัพย์น้ันทั้งจาํนวนให้กบับุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกนั  และสามารถที่จะทาํได้โดยฝ่าย
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เดียวโดยไม่จาํเป็นต้องกาํหนดข้อจาํกดัเพ่ิมเติมในการโอน จะถือว่ากจิการไม่มีการควบคุม ในกรณี

อื่น จะถอืว่ากจิการยังคงมีการควบคุม 

 

การโอนทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี  

 

11 ถ้ากจิการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงเข้าเง่ือนไขการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี

ทั้งจาํนวน และยังคงสิทธิการให้บริการสาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยได้รับค่าตอบแทน กิจการ

ต้องรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ เกิดจากการให้บริการสําหรับสัญญาบริการนั้ น หากคาดว่า

ค่าตอบแทนที่จะได้รับจะไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกิจการได้อย่างเพียงพอ 

กิจการต้องรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากภาระผูกพันในการให้บริการน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม หากคาดว่า

ค่าตอบแทนที่จะได้รับจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการให้บริการ กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากการ

ให้บริการด้วยจาํนวนที่กาํหนดจากการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มี

มูลค่าสงูกว่า (a larger financial asset) ตามข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 14 

12 ในกรณีที่ผลจากการโอนทาํให้สนิทรัพย์ทางการเงินถูกตัดออกจากบัญชีทั้งจาํนวน แต่การโอนส่งผล

ให้กิจการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หน้ีสินทางการเงินใหม่ หรือหน้ีสินที่เกิดจากการ

ให้บริการ กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ หน้ีสนิทางการเงินใหม่ หรือหน้ีสนิที่เกดิจากการ

ให้บริการดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 

13 ในการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบญัชีทั้งจาํนวน ผลแตกต่างระหว่าง 

13.1 มูลค่าตามบญัชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตดัรายการออกจากบัญชี) และ 

13.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับ (รวมถงึ สนิทรัพย์ใหม่ที่ได้มาหักด้วยหน้ีสนิใหม่ที่รับมา) 

ต้องมีการรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 

14 หากสนิทรัพย์ที่โอนเป็นส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสงูกว่า (a larger financial 

asset) (เช่น เม่ือกิจการโอนกระแสเงินสดในดอกเบี้ ย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตราสารหน้ี ดูย่อหน้าที่ 

3.1) และส่วนที่มีการโอนน้ันเข้าเง่ือนไขการตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจาํนวน มูลค่าตามบัญชีเดิม

ของสนิทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสงูกว่า (a larger financial asset) ต้องมีการปันส่วนระหว่าง

ส่วนที่จะต้องรับรู้ รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัดรายการออกจากบัญชี โดยพิจารณามูลค่า

ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนในวันที่มีการโอน เพ่ือวัตถุประสงค์น้ี สินทรัพย์ที่เกิดจากการ

ให้บริการที่ยังคงไว้ จะต้องถอืเป็นส่วนที่มีการรับรู้ ต่อไป ผลแตกต่างระหว่าง 

14.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้กบัส่วนที่จะต้อง 

ตัดรายการออกจากบัญชี และ 

14.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับส่วนที่ตัดรายการออกจากบัญชี (รวมถึง สนิทรัพย์ที่ได้มาใหม่หัก

ด้วยหน้ีสนิใหม่ที่รับมา) 

ต้องมีการรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 
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15 เม่ือกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger 

financial asset) ให้กบัส่วนที่จะต้องรับรู้ รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัดรายการออกจากบัญชี 

มูลค่ายุติธรรมของส่วนที่จะต้องรับรู้ รายการต่อไปจาํเป็นต้องได้รับการวัดมูลค่า ในกรณีที่กิจการมี

ประวัติการขายบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้

รายการต่อไปหรือมีรายการซ้ือขายอื่นในตลาดสาํหรับบางส่วนดังกล่าว ราคาล่าสุดของรายการที่

เกดิขึ้นจริงถือเป็นประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สดุสาํหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ รายการต่อไป ใน

กรณีที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายหรือไม่มีรายการซ้ือขายในตลาดล่าสุดที่จะสนับสนุนมูลค่ายุติธรรม

สาํหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ รายการต่อไป ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุดคือผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสงูกว่า (a larger financial asset) ทั้งจาํนวน 

และสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับโอนสาํหรับบางส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี 

 

 

การโอนทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

16 ถ้าการโอนไม่ได้ส่งผลให้มีการตัดรายการออกจากบัญชี เน่ืองจากกิจการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญของสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังต้องรับรู้

รายการสนิทรัพย์ที่โอนต่อไปทั้งจาํนวน และต้องรับรู้หน้ีสนิทางการเงินสาํหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ 

ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากน้ันกิจการต้องรับรู้ รายได้ใดกต็ามที่เกดิขึ้นจากสนิทรัพย์ที่โอน และ

ค่าใช้จ่ายใดกต็ามที่เกดิขึ้นจากหน้ีสนิทางการเงิน 

 

ความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน 

17 ถ้ากจิการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่าง

มีนัยสําคัญของสินทรัพย์ที่โอน และยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังคงต้องรับรู้

สินทรัพย์ที่โอนต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน โดยขอบเขตของ

ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการในสินทรัพย์ที่โอน คือ ขอบเขตของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่

กจิการมีจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสนิทรัพย์ที่โอน ตัวอย่างเช่น 

17.1 ในกรณีที่ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการอยู่ในรูปของการคํ้าประกันสินทรัพย์ที่โอน

ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการ คือ จาํนวนเงินที่ตํ่ากว่าระหว่าง (1) จาํนวน

เงินของสนิทรัพย์และ (2) จาํนวนเงินสงูสดุของสิ่งตอบแทนที่ได้รับซ่ึงกจิการอาจถูกเรียกให้

ชาํระคืน (จาํนวนเงินที่คํา้ประกนั) 

17.2 ในกรณีที่ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกจิการอยู่ในรูปของสญัญาสทิธซ่ึิงกจิการเป็นผู้ออก หรือ

กิจการซ้ือมา (หรือเป็นทั้งสองอย่าง) ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการ คือ 

จาํนวนเงินของสนิทรัพย์ที่โอนซ่ึงกจิการอาจซ้ือคืน อย่างไรกต็าม ในกรณีของการออกสทิธิที่
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จะขายสนิทรัพย์ซ่ึงมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของ

กจิการจะมีการจาํกดัอยู่ที่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่โอน และราคาใช้สทิธิ แล้วแต่จาํนวน

ใดจะตํ่ากว่า (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข13) 

17.3 ในกรณีที่ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกจิการอยู่ในรูปของสญัญาสทิธิที่จะชาํระด้วยเงินสดหรือ

ข้อกาํหนดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสินทรัพย์ที่โอน ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง

ของกจิการ จะมีการวัดมูลค่าด้วยวิธเีดียวกนักบัสญัญาสทิธทิี่ไม่ได้จ่ายชาํระด้วยเงินสด ตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 17.2 ข้างต้น 

18 ในกรณีที่กิจการยังคงรับรู้สินทรัพย์ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง กิจการต้องรับรู้

หน้ีสินที่เกี่ยวข้องด้วย แม้ว่าจะมีข้อกาํหนดในการวัดมูลค่าอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวัดมูลค่าตามเกณฑ์ที่สะท้อน

สิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะมีการวัดมูลค่าด้วยวิธีที่ทาํให้มูลค่าตาม

บัญชีสทุธขิองสนิทรัพย์ที่โอนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง เท่ากบั 

18.1 ราคาทุนตัดจาํหน่ายของสทิธแิละภาระผูกพันที่กจิการยังคงไว้ ถ้าสนิทรัพย์ที่โอนน้ันวัดมูลค่า

ด้วยวิธรีาคาทุนตัดจาํหน่าย หรือ 

18.2 มูลค่ายุติธรรมของสทิธแิละภาระผูกพันที่กจิการยังคงไว้ เม่ือมีการวัดมูลค่าแยกแต่ละรายการ 

ถ้าสนิทรัพย์ที่โอนน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

19 กจิการต้องรับรู้รายได้ที่เกดิขึ้นจากสนิทรัพย์ที่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง และต้อง

รับรู้ ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

20 สาํหรับการวัดมูลค่าในภายหลัง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่โอน และหน้ีสนิที่

เกี่ยวข้องซ่ึงได้มีการรับรู้ ต้องบันทกึบัญชีให้สอดคล้องกบัแต่ละประเภทรายการ โดยต้องไม่หักกลบ

ลบกนั 

21 หากขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน  

(ตัวอย่างเช่น กจิการยังคงสทิธทิี่จะเลือกซ้ือคืนบางส่วนของสนิทรัพย์ที่โอน หรือยังคงมีผลประโยชน์

เหลืออยู่ซ่ึงไม่ได้ส่งผลให้กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่าง

มีนัยสาํคัญและกจิการยังคงไว้ซ่ึงการควบคุม) กจิการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสนิทรัพย์

ทางการเงินระหว่างส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ ต่อไปตามขอบเขตความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง และส่วนที่ไม่ต้อง

รับรู้ อีกต่อไปโดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่ เกี่ยวข้องกับส่วนเหล่าน้ัน ณ วันที่ มีการโอน เพ่ือ

วัตถุประสงค์น้ี ข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 15 จะมีการนาํมาถอืปฏบิัติ โดยผลแตกต่างระหว่าง 

21.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้กบัส่วนที่ไม่ต้อง

รับรู้อกีต่อไป และ 

21.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับส่วนที่ไม่ต้องรับรู้อกีต่อไป 

ต้องมีการรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 
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22 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนมีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย ทางเลือกตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ที่ให้กจิการสามารถกาํหนดให้

หน้ีสนิทางการเงินมีการรับรู้ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนน้ันไม่สามารถนาํมาปฏบิัติกับ

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องน้ี 

 

การโอนทุกประเภท 

23 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนยังคงมีการรับรู้ ต่อไป สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องต้องไม่นาํมาหักกลบลบกัน 

ในทาํนองเดียวกนักจิการต้องไม่หักกลบรายได้ที่เกดิขึ้นจากสนิทรัพย์ที่โอนกบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจาก

หน้ีสินที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงินย่อหน้าที่ 42 (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

24 ถ้าผู้โอนให้หลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน) กับผู้รับโอน วิธีการบัญชี

สาํหรับหลักประกนัในด้านของผู้โอนและผู้รับโอนจะขึ้นอยู่กบัการพิจารณาว่าผู้รับโอนมีสทิธทิี่จะนาํ

หลักประกันน้ันไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหน่ึงหรือไม่ และผู้โอนได้ปฏิบัติผิดสัญญาแล้ว

หรือไม่ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องบันทกึบัญชีหลักประกนัตามข้อกาํหนดที่ระบุดังต่อไปน้ี 

24.1 ถ้าผู้รับโอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติที่จะนาํหลักประกันไปขายหรือวาง

เป็นประกันอีกทอดหน่ึง เช่นน้ีผู้โอนต้องจัดประเภทสินทรัพย์รายการน้ันใหม่ในงบแสดง

ฐานะการเงิน (เช่น สินทรัพย์ที่ให้ยืม ตราสารทุนที่วางเป็นประกัน หรือลูกหน้ีซ้ือคืน) โดย

แสดงแยกต่างหากจากสนิทรัพย์อื่น  

24.2 ถ้าผู้รับโอนขายหลักประกันที่ได้รับมา ผู้รับโอนต้องรับรู้ รายรับจากการขาย และรับรู้หน้ีสิน

จากภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนหลักประกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

24.3 ถ้าผู้โอนปฏิบัติผิดสัญญาและหมดสิทธิที่จะไถ่ถอนหลักประกันคืนผู้โอนต้องตัดรายการ

หลักประกนัน้ันออกจากบัญชี และผู้รับโอนต้องรับรู้ รายการหลักประกนัเป็นสนิทรัพย์โดยวัด

มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ ในกรณีที่ผู้รับโอนได้ขายหลักประกนัไปแล้ว ผู้รับ

โอนต้องตัดรายการภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกนัออกจากบัญชี 

24.4 ทั้งน้ี ยกเว้นที่ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้า 24.3 ผู้โอนยังคงต้องบันทกึหลักประกนัเป็นสนิทรัพย์ 

และผู้รับโอนต้องไม่รับรู้หลักประกนัเป็นสนิทรัพย์ 

การตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน 

25 กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ออกจากงบแสดง

ฐานะการเงิน เฉพาะเม่ือหน้ีสนิทางการเงินน้ันสิ้นสดุลง เช่น เม่ือภาระผูกพันที่ระบุในสญัญาได้มีการ

ปฏบิัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสดุ 
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26 การแลกเปล่ียนตราสารหน้ีที่มีความแตกต่างในข้อตกลงอย่างมีนัยสาํคัญระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้  

จะต้องมีการบันทึกบัญชีเป็นรายการสิ้นสุดลงของหน้ีสินทางการเงินเดิม และต้องบันทกึบัญชีรับรู้

หน้ีสนิทางการเงินใหม่ ในทาํนองเดียวกนั การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญในข้อตกลงของหน้ีสิน

ทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือบางส่วนของหน้ีสินน้ัน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะปัญหาทางการเงิน

ของลูกหน้ีหรือไม่กต็าม) จะต้องมีการบันทกึบัญชีเป็นรายการหน้ีสินทางการเงินเดิมที่ได้สิ้นสุดลง 

และต้องบันทกึบัญชีรับรู้หน้ีสนิทางการเงินใหม่ 

27 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน)  

ที่สิ้นสดุลง หรือที่ได้โอนให้กบับุคคลอื่น และสิ่งตอบแทนที่จ่ายซ่ึงรวมถงึ สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่มี

การโอนไป หรือหน้ีสนิที่รับมา ต้องรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 

28 หากกจิการซ้ือคืนบางส่วนของหน้ีสนิทางการเงิน กจิการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของหน้ีสิน

ทางการเงินระหว่างส่วนที่ยังคงรับรู้ ต่อไปและส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี โดยพิจารณา

มูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนของหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ัน ณ วันที่มีการซ้ือคืน ผลแตกต่าง

ระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีที่ปันส่วนให้กบัส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี และ (2) สิ่งตอบ

แทนที่จ่าย ซ่ึงรวมถึง สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหน้ีสนิที่รับมา สาํหรับส่วนที่มีการตัด

รายการออกจากบัญชี ต้องรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรพัยที์ร่บัโอนมา 

29    ในกรณีการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเง่ือนไข ผู้รับโอนจะรับรู้สนิทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยมูลค่า

ยุติธรรมบวกต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้อง 

30  ในกรณีการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเง่ือนไข ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ที่รับโอนมาเป็น

สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทกึรายการโอนเป็นการให้กู้ยืมโดยมีสนิทรัพย์น้ันเป็น

หลักประกัน เม่ือผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย

พร้อมกบัรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน หากผู้โอนผิดนัดชาํระหน้ีที่ทาํให้

ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้หลักประกันที่ยังไม่ได้ขายเป็น

สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่หลักประกนัน้ันเป็นลูกหน้ีที่รับโอนซ่ึง

ผู้รับโอนต้องรับรู้ ลูกหน้ีดังกล่าวด้วยราคาตามบัญชี ในกรณีที่ผู้รับโอนขายหลักประกนัไปแล้วผู้รับ

โอนต้องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน 

31 เม่ือมีการซ้ือหรือรับโอนลูกหน้ีมา ให้ผู้ซ้ือรับรู้ และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินให้สินเช่ือ  

เว้นแต่ผู้ซ้ือมีเจตนารมณ์ที่จะขายลูกหน้ีดังกล่าวในอนาคตหรือมีเจตนารมณ์ที่จะรับผลตอบแทน

ของลูกหน้ีดังกล่าวนอกเหนือจากการรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาของลูกหน้ีอย่างเป็น

สาระสาํคัญ ให้รับรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุน 

32 กจิการต้องจัดประเภท วัดมูลค่า รับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน และบันทกึรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

สนิทรัพย์ทางการเงินที่ซ้ือมาเป็นเงินให้สนิเช่ือ สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อ
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ขาย หรือสนิทรัพย์ทางการเงินที่จะถอืจนครบกาํหนด และนาํหลักเกณฑท์ี่ระบุไว้ในมาตรฐานการบญัชี

ที่เกี่ยวข้องกบัเงินให้สนิเช่ือ หรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนมาประยุกต์ใช้แล้วแต่กรณ ี

 
การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัหลกัประกนั 

33 ผู้โอนต้องเปิดเผยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจาก

ผู้รับโอนและเง่ือนไขหรือข้อผูกมัดสาํคัญเกี่ยวกบัหลักประกนัน้ัน 

 

34 ผู้รับโอนต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี 

34.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกนัที่รับโอนมา 

34.2 เง่ือนไขที่ว่าผู้รับโอนสามารถนาํหลักประกนัน้ันไปขายหรือว่าเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

34.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกนัที่นาํไปขายหรือวางเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

34.4 เง่ือนไขหรือข้อผูกมัดสาํคัญเกี่ยวกบัหลักประกนั 

34.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

35 วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

35.1 วันถอืปฏบิตั ิ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นําไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏบิัติ 

35.2 การปฏบิัตใินช่วงเปล่ียนแปลง 

35.2.1 กจิการไม่ต้องปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินที่ได้มีการตัดรายการออกจากบัญชีแล้ว ณ วันแรกที่มีการปฏบิัติ

ตามแนวปฏบิัติทางการบัญชี 

35.2.2 ลูกหน้ีที่รับซ้ือหรือรับโอนมาก่อนวันถือปฏบิัติ และบันทกึเป็นเงินลงทุนในลูกหน้ีให้

คงการจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในลูกหน้ีต่อไปและนาํหลักเกณฑท์ี่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนมา

ประยุกต์ใช้ ทั้งน้ีให้กจิการเปิดเผยแนวปฏบิัติทางบัญชีที่แตกต่างกันของลูกหน้ีที่รับ

ซ้ือหรือรับโอนมาในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

 

การยกเลิกแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรบัการโอนและการรบัโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

36 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับการโอนและการรับโอน

สนิทรัพย์ทางการเงิน 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

การตัดรายการออกจาก

บัญชี 

การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ได้เคยบันทกึในบัญชี

ออกจากงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางในการนาํมาปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถอืเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏบิัติทางการบญัชีฉบับน้ี 
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การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ข1 แผนภมิูดังต่อไปน้ีแสดงการประเมินว่าสนิทรัพย์ทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบัญชีหรือไม่              

 

การจัดการซ่ึงทาํให้กิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระ

ผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กบัผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายย่อหน้าที่ 5.2 

ประเมินตามหลักการดังต่อไปน้ีสาํหรับส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของสนิทรัพย์  

(หรือส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์ทางการเงนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) (ย่อหน้าที่ 3) 

สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงนิสดจากสนิทรัพย์ได้หมดไป 

หรือไม่(ย่อหน้าที่ 4.1)  

 

ใช ่

รวมทุกบริษัทย่อย (รวมทั้งกจิการเฉพาะกจิ)  

(ย่อหน้าที่ 2) 

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้สนิทรัพย์ต่อไปตราบเทา่ที่กจิการยังมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง 

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ ไมใ่ช่ กจิการมีภาระผูกพันตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงนิสดจาก 

สนิทรัพย์ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 6 หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 5.2) 

กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงนิสดจาก 

สนิทรัพย์ทางการเงนิน้ันหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 5.1) 

กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ 

ทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญ หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 7.1) 

ไมใ่ช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

ไมใ่ช ่

ใช ่

กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ 

ทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 7.2) 

 

กจิการยังคงการควบคุมในสนิทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 7.3 ) 

 

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ 

ตัดรายการออกจากบัญชี ไมใ่ช ่

ใช ่

ใช ่
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ข2  เม่ือสถานการณ์ที่ระบุในย่อหน้าที่ 5.2 (เม่ือกิจการยังคงสทิธิในการรับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์

ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กบัผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย)

เกิดขึ้ น ตัวอย่างเช่น หากกิจการเป็นทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็น

สินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงซ่ึงตนเองเป็นเจ้าของและให้บริการสินทรัพย์ทางการเงินน้ันให้แก่ผู้

ลงทุน  ในกรณีดังกล่าว สินทรัพย์ทางการเงินน้ันถือว่าเข้าเง่ือนไขสาํหรับการตัดรายการออกจาก

บัญชีหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุย่อหน้าที่ 6 และ 7 

ข3  ในการนาํย่อหน้าที่ 6 มาปฏบิัติ  กจิการอาจเป็นผู้ออกสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือเป็นกลุ่มกจิการที่

รวมบริษัทย่อย ซ่ึงได้รับโอนสินทรัพย์ทางการเงินมาและส่งต่อกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทาง

การเงินน้ันให้กบัผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

การประเมินการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 7) 

ข4  ตัวอย่างในกรณีที่กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี

นัยสาํคัญ 

ข4.1 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินโดยไม่มีเง่ือนไข 

ข4.2 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกบัสทิธใินการซ้ือคืนสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวที่มูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน 

ข4.3 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกบัสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมาก เช่น 

สิทธิที่จะซ้ือหรือขายซ่ึงอยู่ในฐานะการขาดทุน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีกาํไรใน

อนาคต ก่อนที่สทิธดิังกล่าวจะหมดอายุ 

ข5  ตัวอย่างกรณทีี่กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี

นัยสาํคัญ 

ข5.1 รายการขายและซ้ือกลับคืน ซ่ึงราคาที่ซ้ือคืนคือราคาที่ถูกกาํหนดไว้ หรือ คือ ราคาขายบวก

ด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม 

 ข5.2 สญัญาการให้ยืมหลักทรัพย์ 

 ข5.3 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกบัธุรกรรมการแลกเปล่ียนผลตอบแทนรวมซ่ึงจะรับโอน

ความเสี่ยงด้านการตลาดกลับมาที่กจิการ 

ข5.4 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซ้ือหรือขายซ่ึงอยู่ในฐานะได้กาํไรอย่างมาก 

(เช่น สทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ในฐานะได้กาํไร และมีความเป็นไปได้สงูที่จะไม่เกดิขาดทุน

ก่อนหมดอายุ) 

ข5.5 การขายลูกหน้ีระยะสั้นซ่ึงกิจการคํา้ประกันการชดเชยให้กับผู้รับโอนในกรณีที่อาจมีขาดทุน

จากการให้สนิเช่ือเกดิขึ้น 
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ข6 หากกิจการพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้ นจากการโอนทาํให้กิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญของสินทรัพย์ที่โอน  กิจการไม่รับรู้สินทรัพย์ที่โอนอีกใน

อนาคต ยกเว้นกรณทีี่กจิการซ้ือสนิทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาโดยการทาํรายการใหม่ 

 

การประเมินการโอนการควบคุม 

ข7 กิจการไม่มีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขาย

สนิทรัพย์ที่โอน  กจิการยังคงมีการควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนไม่มีความสามารถในทาง

ปฏบิัติในการขายสนิทรัพย์ที่โอน  ผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏบิัติในการขายสินทรัพย์ที่โอน

หากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง เน่ืองจากผู้รับโอนสามารถซ้ือสินทรัพย์ที่

โอนกลับคืนมาได้จากตลาดหากผู้รับโอนจาํเป็นต้องส่งคืนสนิทรัพย์ให้กบักจิการ  ตัวอย่างเช่น  ผู้รับ

โอนอาจมีความสามารถในทางปฏบิัติในการขายสนิทรัพย์ที่โอนหากสนิทรัพย์ที่โอนอยู่ภายใต้สญัญา

สทิธิเลือกที่จะซ้ือหรือจะขายที่อนุญาตให้กจิการซ้ือสนิทรัพย์น้ันกลับคืนมา แต่ผู้รับโอนสามารถหา

สนิทรัพย์ที่โอนได้ทนัทจีากตลาด หากกจิการมีการใช้สทิธ ิ ผู้รับโอนไม่มีความสามารถในทางปฏบิัติ

ในการขายสนิทรัพย์ที่โอนหากกจิการยังคงมีสญัญาสทิธเิลือกที่จะซ้ือหรือจะขายดังกล่าวอยู่ และผู้รับ

โอนไม่สามารถหาสนิทรัพย์ที่โอนได้ทนัทจีากตลาด หากกจิการมีการใช้สทิธ ิ

ข8 ผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอนเฉพาะเมื่อผู้รับโอนสามารถขาย

สนิทรัพย์ที่โอนได้ทั้งจาํนวนให้กบับุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั และสามารถใช้สทิธิดังกล่าว

ได้โดยฝ่ายเดียวและโดยไม่มีการกาํหนดข้อจาํกดัเพ่ิมเติมในการโอน คาํถามที่สาํคัญคืออะไรที่ผู้รับ

โอนสามารถทาํได้ในทางปฏบิัติซ่ึงไม่ใช่สทิธติามสญัญาที่ผู้รับโอนจะต้องกงัวลว่าอะไรที่สามารถทาํได้

กบัสนิทรัพย์ที่โอน หรืออะไรคือข้อห้ามตามสญัญาโดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ข8.1 สทิธติามสญัญาในการจาํหน่ายสนิทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏบิัติเพียงเลก็น้อยหากไม่มี

ตลาดสาํหรับสนิทรัพย์ที่โอนและ 

ข8.2 ความสามารถในการจาํหน่ายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏบิัติเพียงเลก็น้อยหากไม่

สามารถใช้สทิธไิด้อย่างเป็นอสิระสาํหรับเหตุผลดังกล่าว 

ข8.2.1ความสามารถของผู้รับโอนในการจาํหน่ายสินทรัพย์ที่โอนจะต้องเป็นอิสระจากการ

จัดการของบุคคลอื่น (กล่าวคือ ต้องเป็นความสามารถโดยฝ่ายเดียว) และ 

ข8.2.2 ผู้รับโอนต้องสามารถจาํหน่ายสินทรัพย์ที่โอนโดยไม่มีความจาํเป็นที่จะมีการกาํหนด

ข้อจํากัดหรือเง่ือนไขในการโอน เช่น เง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการสินทรัพย์ที่ถูก

ให้ยืม หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่ให้กับผู้รับโอนในการซ้ือคืน

สนิทรัพย์ 
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ข9 การที่ ผู้รับโอนไม่อาจขายสินทรัพย์ที่โอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าผู้โอนยังคงมีการ

ควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอน อย่างไรกต็าม หากสทิธทิี่จะขายหรือการคํา้ประกนัจาํกดัผู้รับโอนจากการ

ขายสนิทรัพย์ที่โอน ส่งผลให้ผู้โอนยังคงมีการควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอน ตัวอย่างเช่น  หากสทิธทิี่จะ

ขายหรือการคํา้ประกันมีมูลค่าเพียงพอที่จะทาํให้ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ที่โอน เน่ืองจากในทาง

ปฏบิัติผู้รับโอนจะไม่สามารถขายสนิทรัพย์ที่โอนให้กบับุคคลที่สามได้โดยไม่มีเง่ือนไขหรือข้อจาํกดั

อื่นที่คล้ายคลึงกนั  ผู้รับโอนจึงถอืสนิทรัพย์ที่โอนไว้เพ่ือการรับชาํระภายใต้การคํา้ประกนัหรือสทิธทิี่

จะขาย  ภายใต้สถานการณน้ี์ผู้โอนยังคงมีการควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอน 

 

การโอนทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

ข10 กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ายดอกเบี้ ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยถือเป็น

ค่าตอบแทนในการให้บริการสนิทรัพย์เหล่าน้ัน  ส่วนของการจ่ายดอกเบี้ ยที่กจิการสละสทิธิ์เม่ือเลิก

สญัญา หรือโอนสญัญาให้บริการ  จะมีการปันส่วนไปยังสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกดิจากการให้บริการ  

ส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยที่กจิการไม่ได้สละสทิธิ์คือลูกหน้ีดอกเบี้ย (interest-only strip receivable)  

ตัวอย่างเช่น หากกิจการไม่ได้สละสิทธิ์ดอกเบี้ ยใดๆ เม่ือมีการเลิกสัญญาหรือโอนสัญญาการ

ให้บริการ ส่วนต่างของดอกเบี้ยทั้งหมดคือลูกหน้ีดอกเบี้ย (interest-only strip receivable)  เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการนาํย่อหน้าที่ 14 มาปฏบิัติ  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เกดิจากการให้บริการ

และลูกหน้ีดอกเบี้ย (interest-only strip receivable) จะมีการใช้ในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของ

ลูกหน้ีระหว่างส่วนของสนิทรัพย์ที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีและส่วนที่ยังคงรับรู้อยู่ในบัญชี  หาก

ไม่มีการระบุค่าธรรมเนียมในการให้บริการหรือค่าธรรมเนียมที่จะได้รับและคาดว่าจะไม่สามารถ

ชดเชยการให้บริการได้อย่างเพียงพอน้ัน  ให้รับรู้หน้ีสนิจากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข11 เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่ยังคงรับรู้และส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการนาํย่อหน้าที่ 14 มาปฏิบัติ  กิจการต้องนาํข้อกาํหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม  

มาปฏบิัติเพ่ิมเติมจากย่อหน้าที่ 15 

 

การโอนทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

ข12  ต่อไปน้ีคือการนาํหลักการตามย่อหน้าที่ 16 มาปฏบิัติหากกจิการมีการคํา้ประกนัผลขาดทุนจากการ

ไม่ได้รับชาํระเงินจากสนิทรัพย์ที่โอน ทาํให้สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้  

เน่ืองจากกจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาํคัญของ

สินทรัพย์ที่โอน  สินทรัพย์ที่โอนยังคงต้องถูกรับรู้ทั้งจาํนวนและสิ่งตอบแทนที่ได้รับจะต้องถูกรับรู้

เป็นหน้ีสนิ 
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ความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน  

ข13  ต่อไปนี้ คือตวัอย่างของการวดัมูลค่าสินทรพัยที์โ่อนและหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งภายใตย่้อหนา้ที ่17 

สินทรพัยทุ์กชนดิ 

หากกิจการคํ้าประกันในการจ่ายชําระผลขาดทุนจากการไม่ได้รับชําระเงินจากสินทรัพย์ที่โอน ทาํให้

สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง ณ วันที่

มีการโอน สนิทรัพย์ที่โอนต้องถูกวัดมูลค่าด้วยจาํนวนที่ตํ่ากว่าของ (1) มูลค่าตามบัญชี และ (2) จาํนวน

เงินสูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้รับซ่ึงกิจการอาจถูกเรียกให้ชําระคืน (จาํนวนเงินที่คํา้ประกัน) หน้ีสินที่

เกี่ยวข้องจะมีการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนเงินที่คํา้ประกันบวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของการคํา้ประกัน 

(ซ่ึงโดยทั่วไปคือสิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับการคํา้ประกนั)  หลังจากน้ัน มูลค่ายุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกของ

การคํา้ประกัน จะมีการรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเข้าตามหลักภาระผูกพัน (ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญากบัลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้)) และมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์จะมีการลดลงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า 

 


