
-ร่าง- ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรื่อง การปฏิบติัในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมส าหรบัการจัดประเภทรายการของหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุน 

๑ 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

ที่ XXX/๒๕๖๒ 

เรื่อง การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมส าหรบัการจัดประเภทรายการของ 

หุน้กูที้่มีลกัษณะคลา้ยทุน  

 

 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่

ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่ อให้เป็นมาตรฐาน

ในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่ น ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะใช้

บังคับได้ เพื่ อเป็นการบรรเทาภาระในการจัดประเภทรายการใหม่ของหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุนของกิจการที่ มี

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และท าความเข้าใจเกี่ ยวกับการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  ๓๒ เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ งมีหลักการที่

อธิบายเกี่ ยวกับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุนเป็นหนี้ สินทางการเงิน ทั้งนี้  โดยทั่วไป

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ จะระบุประเภทของหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุน คือ หุ้นกู้ (ด้อย

สิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ที่ มีลักษณะคล้ายทุนช าระคืนเงินต้นเพียงคร้ังเดียวเมื่ อเลิกบริษัท หรือเมื่ อผู้ออกหุ้นกู้  

ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเล่ือนการช าระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไป

ช าระในวันใดๆ กไ็ด้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและจ านวนคร้ัง ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่

เพียงผู้เดียว (“หุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุน”) สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก ากับดูแล

การประกอบวิชาชีพบัญชี ในการประชุม คร้ังที่  ๕๙ (๕/๒๕๖๒๗ เมื่ อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

จึงออกประกาศส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏบิัติในช่วงการเปล่ียนแปลงเพิ่ มเติมจากย่อหน้าที่  ๙๗ ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  ๓๒ เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ดังต่อไปนี้  

ขอ้ ๑. ความเป็นมา  

 สืบเนื่ องจากปัจจุบันกิจการที่ มีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุน จัดประเภทตราสารดังกล่าวเป็น

ทุนในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนวันที่  ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ในเอกสาร “ขอ้ก ำหนด

ว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กู ้(“ขอ้ก ำหนดสิทธิ”)” มักมีข้อก าหนดที่ อาจตีความได้ว่า 

ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับช าระภาระผูกพันก่อนการช าระบัญชีเป็นเหตุให้กิจการต้องจัดประเภทรายการของตรา

สารดังกล่าวเป็นหนี้ สินทางการเงิน ตามย่อหน้าที่  ๒๕ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  ๓๒ เร่ือง การแสดง



-ร่าง- ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรื่อง การปฏิบติัในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมส าหรบัการจัดประเภทรายการของหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุน 

๒ 

 

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน ได้อธิบายเกี่ ยวกับกรณีที่ เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหนี้ สินทางการเงิน เว้นแต่ 

“๒๕.๒ ผู้ออกต้องช าระภาระผูกพันด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่ น (หรือวิธีอื่ นใดซึ่ งท าให้เคร่ืองมือ

ทางการเงินนี้ เป็นหนี้สนิทางการเงิน) เฉพาะเมื่ อมีการช าระบัญชีของผู้ออก”  

ขอ้ ๒. ขอบเขต 

 เพื่ อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการที่ มีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุนในลักษณะที่ กล่าว

ข้างต้น และได้รับช าระค่าหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวจากผู้ถือก่อนวันที่  ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สามารถเลือกถือปฏบิัติตามประกาศฉบับนี้  เพื่ อเป็นการปฏบิัติในช่วงการเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติม 

 ทั้งนี้หากกจิการไม่เลือกถือปฏบิัติตามประกาศฉบับนี้  กจิการต้องถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่  ๓๒ เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

ขอ้ ๓. การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลงเพิ่มเติม 

๓.๑ ณ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจการอาจเลือกจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้าย

ทุน ในลักษณะที่ กล่าวข้างต้น ที่ กิจการมีการเสนอขายและได้รับช าระค่าหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวจาก 

ผู้ถือก่อนวันที่  ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นส่วนหนึ่ งของส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงิน ภายในระยะเวลา

ไม่เกนิ ๓ ปี นับจากวันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓.๒ กิจการต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับข้อเทจ็จริงในการถือปฎิบัติตาม

ทางเลือกดังกล่าว และผลกระทบต่องบการเงินทุกรายการ หากมีการจัดประเภทรายการหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้าย

ทุนดังกล่าวเป็นหนี้สนิทางการเงิน  

 ๓.๓ เมื่ อมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวเป็นคร้ังแรก

ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ในข้อ ๓.๑ หากกจิการยังคงมีหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุน คงเหลืออยู่ในงบ

การเงิน ให้กจิการดังกล่าวปฏบิัติ ณ วันต้นงวดบัญชีถัดมา (“ณ วันที่ เปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ”) ดังนี้  

๓.๓.๑ กจิการต้องจัดประเภทรายการหุ้นกู้ที่ มีลักษณะคล้ายทุนและรายการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับ

ตราสารดังกล่าว (เช่น ดอกเบี้ยค้างจ่าย) ใหม่เป็น “หนี้สินทางการเงิน” ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่   ๓๒ เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ คงเหลืออยู่ ณ วันที่

เปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ และค านวณดอกเบี้ยตามวิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริง ณ วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ โดยกจิการมีทางเลือกดังนี้   



-ร่าง- ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรื่อง การปฏิบติัในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมส าหรบัการจัดประเภทรายการของหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุน 

๓ 

 

๓.๓.๑.๑ หากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ในการปรับย้อนหลังตามวิธี

ดอกเบี้ ยที่ แท้จริง (ตามที่ ได้นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  ๘ 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด) กจิการต้องปฏบิัติดังนี้  

ก) ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเ งิน ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานแต่ละรอบที่ น ามาเปรียบเทียบเป็นมูลค่าตาม

บัญชีขั้นต้นของราคาทุนตัดจ าหน่ายของหนี้ สินทางการเงิน 

ถ้ากจิการปรับปรุงรายการในงวดก่อน และ 

ข)  ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่ เปลี่ ยนแปลง

การจัดประเภทรายการเป็นมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ของราคาทุน

ตัดจ าหน่ายของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่ ต้นงวดบัญชีถัดมา

ภายหลังสิ้นสดุระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ในข้อ ๓.๑  

๓.๓.๑.๒    กจิการสามารถค านวณอตัราดอกเบี้ยที่ แท้จริงจากกระแสเงินสดคงเหลือ

นับตั้งแต่วันที่ ต้นงวดบัญชีถัดมา ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ ก าหนดไว้

ในข้อ ๓.๑ 

๓.๓.๒ ส าหรับกิจการที่ เลือกถือปฏิบัติตามการปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงเพิ่ มเติม จาก

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบัติใช้ ณ วันที่ เปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ ดังกล่าวข้างต้น 

นั้นไม่ต้องปรับข้อมูลเปรียบเทยีบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน าประกาศสภาวิชาชีพฉบับนี้มาถือ

ปฏิบัติ โดยการปรับปรุงผลแตกต่างกับก าไรสะสม ณ วันที่ เปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ พร้อมทั้ง

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

๓.๓.๓ ภายหลังการจัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้องถือปฏิบัติส าหรับตราสารและ

รายการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับตราสารดังกล่าว (เช่น ดอกเบี้ ยจ่าย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่ นๆ  

ที่ เกี่ ยวข้อง 

ทั้งนี้  ทางเลือกในการปฎิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงเพิ่ มเติมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงที่ ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  ๙ เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  ๓๒ เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

  



-ร่าง- ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรื่อง การปฏิบติัในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมส าหรบัการจัดประเภทรายการของหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุน 

๔ 

 

ขอ้ ๔. วนัที่มีผลบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่   

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 

            ประกาศ ณ วันที่   XX พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 

 นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

 

 


