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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32  

เรือ่ง 

การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

 

 

ค าน า   

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IAS 32: Financial Instruments: Presentation 

(Bound volume 2019 Consolidated without early application))     

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงภาคผนวกย่อหน้าที่ 9 

และ 10 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 97ถ และ 97ท และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

อื่น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสามารถสรุปเหตุผลส าหรับการออกมาตรฐานการบัญชี และลักษณะ

ส าคัญของมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  
 

1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ใช้แทนมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการบัญ ชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรกต็าม หากกิจการใด 

จะถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กส็ามารถกระท าได้  

 

ลกัษณะทีส่ าคญั 

 

 ขอบเขต 

  

2 ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

ได้รับการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องอย่างเหมาะสมกับขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน 
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 หลกัการ 

 

3 โดยสรุป การที่ ผู้ออกจะพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือ 

ตราสารทุน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถือเป็นตราสารทุนกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทั้ง 

(1) และ (2) เทา่นั้น    

(1) เคร่ืองมือทางการเงินนั้นไม่มีภาระผูกพันตามสญัญา  

(1.1) ในการส่งมอบเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบักจิการอื่น หรือ 

(1.2) ในการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับกิจการ

อื่นภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้ผู้ออกเสยีประโยชน์ 

(2)  หากกิจการจะช าระหรืออาจจะช าระเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วยตราสารทุน 

ที่กจิการเป็นผู้ออกน้ัน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็น 

(2.1) รายการที่ไม่ใช่อนุพันธ์ ซ่ึงผู้ออกไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการ 

ส่งมอบตราสารทุนของผู้ออกเองในจ านวนหุ้นที่ผันแปร หรือ 

(2.2) อนุพันธ์ที่ผู้ออกจะช าระโดยการแลกเปล่ียนระหว่างเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่มีจ านวนเงินคงที่ กบัตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนหุ้น 

ที่คงที่ ในการออกตราสารทุนเพ่ือวัตถุประสงค์น้ี ตราสารทุนที่กิจการเป็น 

ผู้ออกน้ันไม่รวมถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่มีข้อตกลงตามสัญญาที่จะได้รับ

หรือส่งมอบตราสารทุนของผู้ออกในอนาคต 

4 นอกจากน้ีเมื่อกจิการผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินมีภาระผูกพันตามสญัญาในการซ้ือหุ้นของกิจการ

เองโดยใช้เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ถือว่ากิจการมีภาระหน้ีสินตามจ านวนเงินที่ 

ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระ 

5 ค านิยามของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินและค าอธิบายของตราสารทุนได้รับ  

การปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการน้ี 

 

 การจดัประเภทของสญัญาทีจ่ะตอ้งช าระดว้ยตราสารทุนของกิจการ 

 

6 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทของอนุพันธ์และสัญญา 

ที่ไม่ใช่อนุพันธท์ี่ได้รับการอ้างองิหรือจ่ายช าระด้วยตราสารทุนของกิจการ ตามหลักการที่กล่าว

ไว้ในข้อ 3 ข้างต้น โดยเฉพาะในกรณีที่กจิการใช้ตราสารทุนของกจิการเองเสมือนเป็นสกุลเงิน

ในข้อตกลงในการรับหรือส่งมอบจ านวนหุ้นผันแปรซ่ึงมีมูลค่าเทยีบเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน

หรือมีมูลค่าเทา่กบัจ านวนเงินที่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอ้างองิ (เช่น ราคาสนิค้า

โภคภัณฑ์) ซ่ึงในกรณีเช่นว่าน้ี สัญญาดังกล่าวจะไม่ถือเป็นตราสารทุนแต่ถือเป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิทางการเงิน 
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 เครือ่งมือทางการเงินทีมี่สิทธิจะขาย 

  

7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้รวมเอาแนวปฏบัิติที่เคยเสนอไว้ในการตีความมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 34 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน—เครื่องมือทางการเงินหรือสิทธิที ่

จะไถ่ถอนของผูถื้อครอง ผลคือเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธิแก่ผู้ถือครองในการจะขายให้กับ

ผู้ออกเพ่ือได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย) 

ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินของผู้ออก เพ่ือเป็นการตอบสนองกับข้อคิดเหน็ที่ได้รับต่อฉบับร่าง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงเพ่ิมแนวปฏิบัติและตัวอย่างให้กับกิจการที่ไม่มีส่วนทุนหรือทุน

เรือนหุ้นไม่ถือเป็นส่วนทุนตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

 เงือ่นไขการจา่ยช าระทีอ่าจเกิดขึ้น 

 

8 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้รวมผลสรุปของการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ฉบับที่  5 เร่ือง ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน-เงื่อนไขการจ่ายช าระที่อาจเกิดขึ้ น โดย

เคร่ืองมือทางการเงินถือเป็นหน้ีสินทางการเงินเมื่อลักษณะการจ่ายช าระขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน

อนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ น หรือผลของเหตุการณ์ที่ยังมี

ความไม่แน่นอนซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ออกและผู้ถือครอง จะไม่มีการพิจารณา

เง่ือนไขการจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนเฉพาะในกรณีที่การช าระบัญชีของผู้ออกหรือเหตุการณ์

ดังกล่าวไม่ใช่ธุรกรรมที่จะเกดิขึ้นจริง 

  

 สิทธิเลือกช าระ 

 

9 ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน อนุพันธ์

เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเมื่อท าให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีทางเลือก

ในวิธกีารจ่ายช าระ เว้นแต่ทางเลือกในการจ่ายช าระทั้งหมดส่งผลให้เป็นตราสารทุน 

 

การวดัมูลค่าของส่วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมในการรบัรู ้รายการเมือ่

เริม่แรก 

 

10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ปรับปรุงโดยตัดทางเลือกในการวัดมูลค่าส่วนประกอบที่เป็น

หน้ีสนิของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกที่มาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 32 เดิมเคยให้ไว้  ซ่ึงได้แก่วิธมูีลค่าส่วนที่เหลือหลังจากแยกส่วนของ

เจ้าของและวิธี วัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกี่ ยวเน่ือง (relative-fair-value method) ดังน้ัน

ส่วนประกอบที่เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสินจะถูกแยกออกก่อน และมูลค่าส่วนที่เหลือจึงเป็นส่วน

ของเจ้าของ ข้อก าหนดในการแยกส่วนองค์ประกอบของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของของ

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมน้ันเป็นไปตามค านิยามของตราสารทุนที่เป็นมูลค่าส่วนที่เหลือ
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และเป็นไปตามข้อก าหนดการวัดมูลค่าของตราสารทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 

 หุน้ทุนซ้ือคืน 
 

11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ได้รวมผลสรุป

ของการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เร่ือง หุ้นทุน—การซ้ือคืน 

ตราสารทุนของกิจการ (หุน้ทุนซ้ือคืน) ที่การซ้ือคืนหรือการขายออกไปภายหลังของตราสารทุน

ของกิจการเองไม่เป็นผลท าให้เกิดผลก าไรหรือผลขาดทุนแก่กิจการ แต่เป็นการแสดงให้เหน็

การโอนระหว่างผู้ถือครองตราสารทุนที่ยอมสละส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของและผู้ที่ยังคงถือ

ครองตราสารทุนต่อไป 

 

 ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลขาดทุนและก าไร 

 

12  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ได้รวมแนว

ปฏิบัติเดิมในการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  17 เร่ือง ส่วนของ

เจา้ของ- ตน้ทนุของธุรกรรมเกีย่วกบัส่วนของเจา้ของ ต้นทุนการท ารายการที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก

เป็นส่วนจ าเป็นในการท าให้ธุรกรรมเกี่ยวกบัส่วนของเจ้าของให้ส าเรจ็ให้รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

ธุรกรรมดังกล่าว และหักออกจากส่วนของเจ้าของ 

  

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อการเสนอร่าง 
 

13  การปรับปรุงน้ีได้พิจารณาประเดน็การจัดประเภทของบางรายการต่อไปนี้  

(1)  เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธจิะขาย 

(2) เคร่ืองมือทางการเงิน หรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินที่ก  าหนดให้

กิจการมีภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้กิจการ

อื่นเฉพาะเมื่อมีการช าระบัญชี 

14 วัตถุประสงค์ คือ การปรับปรุงในระยะสั้นและเป็นการปรับปรุงที่ มีขอบเขตจ ากัดเพ่ือ

พัฒนาการรายงานทางการเงินของเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทที่เข้าค านิยามของหน้ีสิน

ทางการเงินแต่เน้ือหาเป็นส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์สุทธขิองกจิการ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32  

เรือ่ง 

การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 
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สารบญั 

 

     จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์    2 

ขอบเขต  4 

ค านยิาม (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่3 ถงึ 23)  11 

การแสดงรายการ   15 

หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่13 ถงึ 14ญ และ 25 ถึง 29ก) 15 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่30 ถึง 35) 28 

หุน้ทุนซ้ือคืน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่36) 33 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลขาดทุนและก าไร (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่37)   35 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่ 

38ก ถงึ 38ฉ และ 39) 

42 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 96 

การยกเลิกประกาศอ่ืนๆ 98 

ภาคผนวก  

แนวทางปฏิบติั 

 

 

 

 

 

  



มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 32   

 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 7 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 2 ถึง 

100 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและ

การใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด   

 

มาตรฐานบญัชี ฉบบัที ่32  

เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

วตัถุประสงค ์

 

1 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดหลักการเกี่ยวกับการแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินกับ

หน้ีสนิทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้กบัการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของ

ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และตราสารทุน 

รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่ท  า

ให้สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินต้องหักกลบกนั 

3  หลักการในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเสริมกับหลักการในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน  

 

ขอบเขต 
 

4  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัทุกกิจการส าหรบัเครื่องมือทางการเงินทุก

ประเภท ยกเวน้รายการต่อไปนี้  

4.1 ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 27 เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28  

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 หรือมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28 ก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ส าหรบัส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 

บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ซ่ึงในกรณีดังกล่าวกิจการยังคงต้องถือปฏิบัติ 
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ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  นอกจากนี้  กิจการตอ้ง

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มาถือปฏิบติักบัอนุพนัธ์ทั้ งหมดที่

เชื่อมโยงกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ 

4.2 สิทธิและภาระผูกพนัของนายจ้างที่เกิดจากแผนสิทธิประโยชนข์องพนกังาน ที่ถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงำน  

4.3 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

4.4 สญัญาประกนัภัยตามค านิยามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที ่4 เรื่อง สัญญำประกันภยั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ ให้ถือปฏิบติักบัอนุพนัธ์ที่แฝงอยู่ในสญัญาประกนัภยั หากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 ก าหนดใหก้ิจการแยกอนุพนัธที์่แฝงอยู่ในสญัญา

ประกนัภยัออกมา นอกจากนี้  ผูอ้อกสญัญาค ้ าประกนัทางการเงินตอ้งถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  หากผูอ้อกสญัญารบัรูร้ายการและ 

วดัมูลค่าสัญญาดงักล่าวตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 9 แต่ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 หาก 

ผูอ้อกสัญญาเลือกรับรูร้ายการและวัดมูลค่าสัญญาดังกล่าวตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 ซ่ึงเป็นไปตามย่อหนา้ที่ 4.4 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4   

4.5 เครื่องมือทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับ ที่  4 เนื่องจากเค รื่องมือทางการเงินดังก ล่าวมีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชนต์ามดุลยพินิจ ผูอ้อกเครื่องมือทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการยกเวน้

จากการปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 15 ถึง 32 และ ภาคผนวกย่อหนา้ที่ 25 ถึง 35 ของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ในเรื่องความแตกต่างระหว่างหนี้ สินทางการเงินและ 

ตราสารทุน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการเงินเหล่านั้ นยังคงต้องปฏิบัติ 

ตามข้อก าหนดอื่นทั้ งหมดในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  นอกจากนี้  มาตรฐาน 

การบญัชีฉบบันี้ ให้ถือปฏิบติักบัอนุพนัธ์แฝงที่รวมอยู่ในเครื่องมือทางการเงิน

เหล่านั้นดว้ย(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9) 

4.6 เครื่องมือทางการเงิน สญัญา และภาระผูกพนัภายใตก้ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำยโดย

ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ยกเวน้  

4.6.1 สญัญาภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที่ 8 ถึง 10 ของมาตรฐานการบญัชี

ฉบบันี้  ทีต่อ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

4.6.2 ย่อหนา้ที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  โดยตอ้งถือปฏิบติั

กบัหุน้ทุนซ้ือคืนที่ซ้ือ ขาย ออก หรือยกเลิกตามโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้

แก่พนกังานและขอ้ตกลงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑอื์่นๆ 
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5 - 7    (ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้) 

8 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัสญัญาจะซ้ือหรือสญัญาจะขายรายการที่ไม่ใช่

รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถช าระสัญญาดว้ยจ านวนสุทธิเป็นเงินสดหรือเครื่องมือ 

ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลีย่นเครื่องมือทางการเงิน เสมือนว่าสญัญาดงักล่าวเป็น

เครื่องมือทางการเงินประเภทหนึง่ ยกเวน้สญัญาซ่ึงท าข้ึนและถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่

รบัหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซ้ือ การขาย 

หรือการใชที้ค่าดว่าจะเกิดของกิจการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติั

กบัสญัญาซ่ึงกิจการก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่

ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 2.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทำงกำรเงิน  

9 มีหลายวิธทีี่สัญญาจะซ้ือหรือสญัญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินสามารถช าระสญัญา

ด้วยจ านวนสุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น  หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงกรณีต่อไปนี้  

9.1 เมื่อเง่ือนไขในสัญญายอมให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ช าระสัญญาด้วยจ านวนสุทธิเป็น 

เงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.2 เมื่อไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาว่ากิจการสามารถช าระสัญญาด้วยจ านวน

สุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น  หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือ

ทางการเงินแต่ในทางปฏิบัติกิจการช าระสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วยจ านวน

สุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น  หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (ไม่ว่าจะด้วยการเข้าท ารายการกับคู่สัญญาโดยการท าสัญญาหักกลบหรือ

โดยการขายสญัญาก่อนที่จะมีการใช้สทิธติามสญัญาน้ันหรือก่อนสญัญาหมดอายุ) 

9.3 เม่ือกิจการมีวิธีปฏิบัติส าหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการรับมอบรายการ

อ้างอิงและขายรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังการรับมอบเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการท าก าไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของ

ผู้ค้า 

 9.4 เม่ือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามสญัญาสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัท ี

สัญญาซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 9.2 หรือ 9.3 ไม่ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบ

รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือ การขาย หรือการใช้ที่คาดว่าจะ

เกิดของกิจการจึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สัญญาอื่นๆ ตามย่อหน้าที่ 8  

ต้องประเมินก่อนว่าสัญญาดังกล่าวจัดท าขึ้ นและถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบ

รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือ การขาย หรือการใช้ที่คาดว่าจะ

เกิดของกิจการหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีหรือไม่ 

10 สิทธิเลือกซ่ึงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะซ้ือหรือจะขายรายการที่ ไม่ใช่รายการทางการเงิน 

ซ่ึงสามารถช าระสัญญาด้วยจ านวนสุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการ
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แลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ตามย่อหน้าที่ 9.1 หรือ 9.4 อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี สัญญาดังกล่าวต้องไม่เป็นสัญญาที่จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่ง

มอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือ การขาย หรือการใช้ที่คาด

ว่าจะเกดิของกจิการ 

  

ค านยิาม (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่3 ถงึ 23)  
  

11 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน หมายถึง สญัญาใดๆ ทีท่ าใหก้ิจการหนึง่มีสินทรพัยท์างการเงินและ

อีกกิจการหนีง่มีหนี้ สินทางการเงินหรือตราสารทุน 

   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมายถึง สินทรพัยด์งัต่อไปนี้  

1) เงินสด 

2) ตราสารทุนของกิจการอื่น 

3) สิทธิตามสญัญา 

3.1) ทีจ่ะรบัเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่นจาก

กิจการอื่น หรือ 

3.2) ที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หนี้ สินทางการเงินกบักิจการอื่นภายใตเ้งือ่นไข

ทีน่่าจะเป็นประโยชนต่์อกิจการ หรือ 

4)  สญัญาที่จะหรืออาจจะช าระสญัญาดว้ยตราสารทุน

ของกิจการเองและเป็น 

4.1) รายการที่ไม่ใช่อนุพนัธ ์ซ่ึงกิจการมีหรืออาจจะ

มีภาระผูกพนัในการรบัตราสารทุนของกิจการ

เองเป็นจ านวนทีผ่นัแปร หรือ 

4.2) รายการที่เป็นอนุพันธ์ที่จะหรืออาจจะช าระ

สญัญาเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปลีย่นเงินสด

หรือสินทรพัยท์างการเงินอื่นในจ านวนเงินที่

คงที่ กบัตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนที่

คงที่ เพือ่วตัถุประสงคน์ี้ ตราสารทุนของกิจการ

ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินต่อไปนี้  เครื่องมือ

ทางการเงินที่มีสิทธิจะขายซ่ึงจัดประเภทเป็น

ตราสารทุนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 16ก และ 

16ข เครื่องมือทางการเงินที่ท าให้กิจการมี
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ภาระผูกพนัในการส่งมอบสินทรพัยสุ์ทธิของ

กิจการตามสดัส่วนให้กิจการอื่นเฉพาะเมื่อมี

การช าระบญัชีและจัดประเภทเป็นตราสารทุน

ตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 16ค และ 16ง หรือ

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นสญัญาเพื่อการรบั

หรือส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองใน

อนาคต  

     

หน้ีสินทำงกำรเงิน หมายถงึ หนี้ สินดงัต่อไปนี้   

1) ภาระผูกพนัตามสญัญา 

1.1) ที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงิน

อื่นใหก้ิจการอื่น หรือ 

1.2) ที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หนี้ สินทางการเงินกบักิจการอื่นภายใตเ้งือ่นไข

ทีน่่าจะท าใหก้ิจการเสียประโยชน ์หรือ 

2)  สญัญาที่จะหรืออาจจะช าระสญัญาดว้ยตราสารทุน

ของกิจการเองและเป็น 

2.1) รายการที่ไม่ใช่อนุพนัธ ์ซ่ึงกิจการมีหรืออาจจะ

มีภาระผูกพนัในการส่งมอบตราสารทุนของ

กิจการเองเป็นจ านวนทีผ่นัแปร หรือ 

2.2) รายการที่เป็นอนุพันธ์ที่จะหรืออาจจะช าระ

สญัญาเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปลีย่นเงินสด

หรือสินทรพัยท์างการเงินอื่นในจ านวนเงินที่

คงที่ กบัตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนที่

คงที่  เพือ่วตัถุประสงคน์ี้  สิทธิ สิทธิเลือก หรือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงตราสารทุน

ของกิจการเองในจ านวนที่คงที่ เพือ่แลกกบัเงิน

ในจ านวนทีค่งที่ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใด  ๆจะถือว่า

เป็ นตราสารทุ น  ห าก กิ จ ก าร เส น อ สิ ท ธิ  

สิทธิเลือก หรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ให้แก่เจ้าของตราสารทุนที่ไม่ใช่อนุพันธ์ใน

ล าดบัชั้นเดียวกนัในปัจจุบนัทุกคนตามสดัส่วน 

นอกจากนี้ เพื่อวตัถุประสงคน์ี้ ตราสารทุนของ

กิจการไม่รวมเครื่องมือทางการเงินต่อไปนี้  
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เค รื่องมื อทางการเงิน ที่ มี สิ ท ธิ จะขาย ซ่ึ ง 

จัดประเภทเป็นตราสารทุนตามที่กล่าวใน 

ย่อหนา้ที่ 16ก และ 16ข เครื่องมือทางการเงิน 

ที่ท าให้กิจการมีภาระผูกพันในการส่งมอบ

สินทรพัยสุ์ทธิของกิจการตามสดัส่วนใหก้ิจการ

อื่นเฉพาะเมื่อมีการช าระบญัชีและจัดประเภท

เป็นตราสารทุนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 16ค 

และ 16ง หรือเครื่องมือทางการเงินที่ เป็น

สญัญาเพือ่การรบัหรือส่งมอบตราสารทุนของ

กิจการเองในอนาคต 

โดยมีข้อยกเวน้คือ เครื่องมือทางการเงินที่เป็นไป

ตามค านิยามของหนี้ สินทางการเงินให้จัดประเภท

เป็นตราสารทุน หากเครื่องมือทางการเงินนั้ นมี

ลกัษณะดงักล่าวทั้งหมดและเขา้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้

ในย่อหนา้ที่ 16ก และ 16ข หรือ ย่อหนา้ที่ 16ค และ 

16ง 
   

 

ตรำสำรทุน หมายถึง สญัญาใดๆ ที่แสดงใหเ้ห็นถึงส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรพัย์

ของกิจการภายหลงัหกัหนี้ สินทั้งหมดของกิจการ 

   

มลูค่ำยุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่โอน

หนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด 

ณ วันที่ว ัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที ่13 เรือ่ง กำรวัดมลูค่ำยุติธรรม) 
   

เคร่ืองมอืทำงกำรเงินที่มี

สิทธิจะขำย 

หมายถงึ เครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิแก่ผูถ้ือครองในการขาย

เครื่องมือทางการเงินคืนใหก้บัผูอ้อกเพื่อแลกกบัเงินสด

หรือสินทรพัยท์างการเงินอื่น หรือเครื่องมือทางการเงิน 

ที่ขายคืนให้ผูอ้อกเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อเหตุการณ ์

ในอนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึน หรือเมือ่ผูถ้ือครอง

เสียชีวิตหรือเกษียณอายุ 

   

12 ค าศัพท์ต่อไปน้ีให้มีความหมายตามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และสามารถน ามาใช้ได้กับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ีตามความหมายโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
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  ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

  การตัดรายการ 

  อนุพันธ ์

  วิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง 

  สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน  

  หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

  สญัญาผูกมัด 

  รายการที่คาดการณ์ 

  ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยง 

  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

  เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

  ถือไว้เพ่ือค้า 

  การซ้ือหรือขายตามวิธปีกติ 

  ต้นทุนการท ารายการ 

13 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ค าว่า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างสอง

ฝ่ายข้ึนไปที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจน ซ่ึงไม่อาจหลีกเล่ียงได้โดยง่าย เน่ืองจากโดยปกติ

ข้อตกลงมีผลบังคับตามกฎหมาย สัญญารวมทั้งเคร่ืองมือทางการเงินอาจมีหลายรูปแบบและไม่

จ าเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อกัษร 

14 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีค าว่า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ และ

หน่วยงานภาครัฐ 

 

การแสดงรายการ 
 

หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่13 ถงึ 14ญ และ 25 ถงึ 29ก) 

 

15  ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก กิจการทีอ่อกเครื่องมือทางการเงินตอ้งจดัประเภทเครือ่งมือ

ทางการเงินหรือส่วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้ สินทางการเงิน สินทรพัย์ 

ทางการเงิน หรือตราสารทุนตามเนื้ อหาของข้อตกลงตามสัญญาและค านิยามของ 

หนี้ สินทางการเงิน สินทรพัยท์างการเงินและตราสารทุน 

16  เมื่อผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินถือปฏบัิติตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 เพ่ือพิจารณา

ว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นตราสารทุนแทนที่จะเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือไม่ เคร่ืองมือ 

ทางการเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นตราสารทุนกต่็อเมื่อเข้าเง่ือนไขทั้งย่อหน้าที่ 16.1 และ 16.2 

ต่อไปนี้  

16.1 เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาดังต่อไปนี้  

16.1.1 ในการส่งมอบเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบักจิการอื่น หรือ 
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16.1.2  ในการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับกิจการอื่น

ภายใต้เง่ือนไขที่น่าจะท าให้ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินเสยีประโยชน์ 

16.2 ถ้าเคร่ืองมือทางการเงิน น้ันจะหรืออาจจะช าระด้วยตราสารทุนของกิจการเอง 

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวต้อง  

16.2.1  เป็นรายการที่ไม่ใช่อนุพันธ์ ซ่ึงกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะส่ง

มอบตราสารทุนของกจิการเองในจ านวนที่ผันแปร หรือ 

16.2.2   เป็นอนุพันธ์ที่จะช าระโดยผู้ออกด้วยการแลกเปล่ียนเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ทางการเงินอื่นในจ านวนเงินที่คงที่ กบัตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนที่

คงที่เท่าน้ัน ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว สิทธิ สิทธิเลือก หรือใบส าคัญ

แสดงสทิธใินการได้มาซ่ึงตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนที่คงที่ เพ่ือแลก

กับจ านวนเงินที่คงที่  ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดๆ จะถือว่าเป็นตราสารทุน  

หากกิจการเสนอสิทธิ สิทธิเลือก หรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในล าดับ

ช้ันเดียวกันในปัจจุบันทุกคนตามสัดส่วนตราสารทุนที่ไม่เป็นอนุพันธ์ของ

กิจการเอง นอกจากน้ีส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตราสารทุนของกิจการ

เองที่กิจการเป็นผู้ออกไม่ให้รวมเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะทั้งหมด

และเข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 

16ง หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ เป็นสัญญาที่ จะมีการรับหรือส่งมอบ 

ตราสารทุนของกจิการเองที่กจิการเป็นผู้ออกในอนาคต 

ภาระผูกพันตามสัญญารวมทั้งภาระผูกพันตามสัญญาที่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ ์

ทางการเงินที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดการรับหรือส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองที่

กิจการเป็นผู้ออกในอนาคต แต่ไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 16.1 และ 16.2 ข้างต้น 

ไม่ถือเป็นตราสารทุน ทั้งน้ีมีข้อยกเว้นว่าเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นไปตามค านิยาม

ของหน้ีสนิทางการเงินจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน หากเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว

มี ลักษณะทั้ งหมดและเข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ตามย่อหน้าที่  16ก และ 16ข หรือ 

ย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง 

 

เครือ่งมือทางการเงินทีมี่สิทธิจะขาย  

 

16ก   เคร่ืองมือทางการเงินที่ มีสิทธิจะขายรวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาส าหรับผู้ออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินในการซ้ือคืนหรือไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงินด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

อื่นเมื่ อมีการใช้สิทธิจะขาย ตามข้อยกเว้นในค านิยามของหน้ีสินทางการเงิน เคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่มีภาระผูกพันดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุนได้หากเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน

มีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้  

16ก.1 เคร่ืองมือทางการเงินนี้ ให้สิทธิผู้ถือครองในสนิทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนเมื่อมี

การช าระบัญชีของกิจการ สินทรัพย์สุทธิของกิจการน้ัน คือ สินทรัพย์คงเหลือ 
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หลังหักสิทธิเรียกร้องอื่นทั้งหมดเหนือสินทรัพย์ของกิจการ การก าหนดสัดส่วนของ

สนิทรัพย์สทุธคิ านวณโดย 

16ก.1.1  แบ่งสินทรัพย์สุทธิของกิจการเมื่ อช าระบัญชีออกเป็นหน่วยที่ มีจ านวนเงิน 

เทา่  ๆกนั และ 

16ก.1.2  คูณจ านวนเงินข้างต้นด้วยจ านวนหน่วยที่ถือครองโดยผู้ถือครองเคร่ืองมือ 

ทางการเงินนั้น 

16ก.2 เคร่ืองมือทางการเงิน น้ีอยู่ในประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ด้อยสิทธิกว่า

เคร่ืองมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด จะเป็นเช่นนั้นได้เมื่อ 

16ก.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินน้ีไม่มีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิเรียกร้องอื่นในสินทรัพย์

ของกจิการ ณ วันช าระบัญชี และ 

16ก.2.2  เคร่ืองมือทางการเงินน้ีไม่จ าเป็นต้องแปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน

อื่น ก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ีจะอยู่ในประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่ด้อยสทิธกิว่าเคร่ืองมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด   

16ก.3 เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเคร่ืองมือทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่า

เค ร่ืองมือทางการเงินประเภทอื่ นทั้ งหมดต้องมี ลักษณะเหมือนกันทุกประการ  

เช่น เคร่ืองมือทางการเงินต้องมีสิทธิจะขายเหมือนกันและมีสูตรหรือวิธีอื่นที่ใช้ในการ

ค านวณราคาซ้ือคืนหรือราคาไถ่ถอนเหมือนกันส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดใน

ประเภทเดียวกนั 

16ก.4 นอกเหนือจากภาระผูกพันตามสัญญาส าหรับผู้ออกในการซ้ือคืนหรือไถ่ถอนเคร่ืองมือ 

ทางการเงินดังกล่าวด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นแล้ว เคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวไม่รวมภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 

ให้กิจการอื่น หรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับกิจการ

อื่นภายใต้เง่ือนไขที่น่าจะท าให้กจิการเสยีประโยชน์ นอกจากน้ี เคร่ืองมือทางการเงินน้ี

ไม่เป็นสญัญาที่จะหรืออาจจะช าระด้วยตราสารทุนของกจิการเองตามที่ได้กล่าวไว้ในย่อ

หน้าที่ 11 ข้อ 2 ของค านิยามของหน้ีสนิทางการเงิน  

16ก.5 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกดิข้ึนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงินเกือบทั้งหมดขึ้ นอยู่กับก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลง 

ในสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้หรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิที่

รับรู้และที่ไม่รับรู้ของกิจการตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (ไม่รวมถึง

ผลกระทบใดๆ ของเคร่ืองมือทางการเงิน)  

16ข  นอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทให้เป็นตราสารทุนตามคุณสมบัติที่กล่าว

มาแล้วทั้งหมดข้างต้น ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินจะต้องไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินหรือสัญญา

อื่นที่มี 

16ข.1 กระแสเงินสดรวมเกอืบทั้งหมดข้ึนอยู่กับก าไรหรือขาดทุน หรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 

ของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้ หรือการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิที่
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รับรู้และที่ไม่รับรู้ของกิจการ (ไม่รวมถึงผลกระทบใดๆ ของเคร่ืองมือทางการเงินหรือ

สญัญาน้ัน) และ 

16ข.2 ผลกระทบอย่างมากของการจ ากัดหรือการก าหนดจ านวนที่คงที่ของผลตอบแทน 

ส่วนที่เหลือของผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธจิะขาย 

  ส าหรับวัตถุประสงค์ในการน าเง่ือนไขน้ีมาถือปฏบัิติ กิจการต้องไม่ค านึงถึงสัญญาที่ไม่ใช่สัญญา

ทางการเงินที่มีผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินดังที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก ที่มีข้อก าหนดและเง่ือนไข 

ตามสัญญาที่คล้ายคลึงกับข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาของสัญญาที่เทียบเท่าที่อาจจะ

เกิดขึ้ นระหว่างผู้ถือรายการที่ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินกับกิจการที่เป็นผู้ออก หากกิจการไม่

สามารถก าหนดได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขน้ี กิจการต้องไม่จัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

สทิธจิะขายเป็นตราสารทุน 

 

เครือ่งมือทางการเงินหรือส่วนประกอบของเครือ่งมือทางการเงินที่ท าใหก้ิจการมีภาระผูกพนั 

ทีต่อ้งส่งมอบสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการตามสดัส่วนใหก้ิจการอื่นเฉพาะเมือ่มีการช าระบญัชี 
 

16ค  เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ผู้ออกจะต้องส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของ

กจิการตามสัดส่วนให้กิจการอื่นเฉพาะเมื่อมีการช าระบัญชี ภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจาก

การช าระบัญชีน้ันเป็นได้ทั้งกรณีมีความแน่นอนที่จะเกิดข้ึนและกิจการไม่สามารถควบคุมได้  

(เช่น กิจการที่ มีอายุจ ากัด) หรือมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึน แต่เป็นทางเลือกของผู้ถือ

เคร่ืองมือทางการเงิน ตามข้อยกเว้นในค านิยามของหน้ีสินทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินที่มี

ภาระผูกพันดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุนได้ หากเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีลักษณะทุก

ข้อดังน้ี 

16ค.1 ผู้ถือครองมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วน ในกรณีที่มีการช าระบัญชี 

สินทรัพย์สุทธิของกิจการน้ัน คือ สินทรัพย์คงเหลือหลังหักสิทธิเรียกร้องอื่นทั้งหมด

เหนือสนิทรัพย์ของกจิการ การก าหนดสดัส่วนของสนิทรัพย์สทุธคิ านวณโดย 

16ค.1.1  แบ่งสินทรัพย์สุทธิของกิจการเม่ือช าระบัญชีออกเป็นหน่วยที่มีจ านวนเงิน 

เทา่ๆ กนั และ 

16ค.1.2  คูณจ านวนเงินข้างต้นด้วยจ านวนหน่วยที่ถือครองโดยผู้ถือครองเคร่ืองมือ 

ทางการเงินนั้น 

16ค.2 เคร่ืองมือทางการเงินน้ีอยู่ในประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่ ด้อยสิทธิกว่า

เคร่ืองมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด จะเป็นเช่นนั้นได้เมื่อ 

16ค.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินน้ีไม่มีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิเรียกร้องอื่นในสินทรัพย์

ของกจิการ ณ วันช าระบัญชี และ 

16ค.2.2  เคร่ืองมือทางการเงินน้ีไม่จ าเป็นต้องแปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน

อื่น ก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ีจะอยู่ในประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่ด้อยสทิธกิว่าเคร่ืองมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด   
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16ค.3 เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเคร่ืองมือทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่า

เคร่ืองมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมดต้องมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหมือนกัน 

ทุกประการเพ่ือให้กิจการที่เป็นผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของ

กจิการตามสดัส่วนให้กจิการอื่นเมื่อช าระบัญชี 

16ง  นอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทให้เป็นตราสารทุนตามคุณสมบัติที่กล่าว

มาแล้วทั้งหมดข้างต้น ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินจะต้องไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินหรือ 

สญัญาอื่นที่มี 

16ง.1 กระแสเงินสดรวมเกอืบทั้งหมดข้ึนอยู่กับก าไรหรือขาดทุน หรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 

ของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้ หรือการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิที่

รับรู้และที่ไม่รับรู้ของกิจการ (ไม่รวมถึงผลกระทบใดๆ ของเคร่ืองมือทางการเงินหรือ

สญัญาน้ัน) และ 

16ง.2 ผลกระทบอย่างมากของการจ ากัดหรือการก าหนดจ านวนที่คงที่ของผลตอบแทน 

ส่วนที่เหลือของผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงิน 

  ส าหรับวัตถุประสงค์ในการน าเง่ือนไขน้ีมาถือปฏบัิติ กิจการต้องไม่ค านึงถึงสัญญาที่ไม่ใช่สัญญา

ทางการเงินที่มีผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินดังที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ค ที่มีข้อก าหนดและเง่ือนไข

ตามสัญญาที่คล้ายคลึงกับข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาของสัญญาที่เทียบเท่าที่อาจจะ

เกิดข้ึนระหว่างผู้ถือรายการที่ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินกับกิจการที่เป็นผู้ออก หากกิจการไม่

สามารถก าหนดได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขน้ี กิจการต้องไม่จัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็น

ตราสารทุน 

 

การจัดประเภทรายการใหม่ของเครื่องมือทางการเงินที่มี สิทธิจะขายและเครื่องมือ 

ทางการเงินที่ท าใหก้ิจการมีภาระผูกพนัที่ตอ้งส่งมอบสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการตามสดัส่วน

ใหก้ิจการอื่นเฉพาะเมือ่มีการช าระบญัชี 

 

16จ กิจการต้องจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็นตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือ 

ย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ตั้งแต่วันที่เคร่ืองมือทางการเงินมีลักษณะทั้งหมดและเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนดตามย่อหน้าดังกล่าว กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่ส าหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน ตั้งแต่วันที่เคร่ืองมือทางการเงินขาดลักษณะหรือเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงตาม

ข้อก าหนดย่อหน้าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากกจิการผู้ออกไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีสทิธิ

จะขายทั้งหมด และเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายใดๆ ที่เหลืออยู่มีลักษณะทั้งหมดและ

เป็นไปตามเง่ือนไขทั้งหมดตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายน้ันเป็นตราสารทุนนับจากวันที่กิจการไถ่ถอน

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีสทิธจิะขาย 

16ฉ กิจการต้องถือปฏิบัติส าหรับการจัดประเภทรายการใหม่ของเคร่ืองมือทางการเงินตามย่อหน้าที่ 

16จ ดังน้ี 
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16ฉ.1  กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่จากตราสารทุนเป็นหน้ีสินทางการเงินตั้งแต่วันที่

เคร่ืองมือทางการเงินขาดลักษณะหรือเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ก  าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือ ย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง และต้องวัดมูลค่ายุติธรรม

ของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีของตราสารทุนและมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินในส่วนของ

เจ้าของ ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

16ฉ.2  กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่จากหน้ีสินทางการเงินเป็นตราสารทุนตั้งแต่วันที่

เคร่ืองมือทางการเงินมีลักษณะทั้งหมดและเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 

16ก และ 16ข หรือ ย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง และต้องวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่า

ตามบัญชีของหน้ีสนิทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

 

การไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น  

(ย่อหนา้ที ่16.1) 

 

17    นอกเหนือจากสถานการณ์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง 

ลักษณะส าคัญที่ท  าให้หน้ีสินทางการเงินแตกต่างจากตราสารทุน คือหน้ีสินทางการเงินมีภาระ

ผูกพันตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (ผู้ออก) ในการส่งมอบเงิน

สดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผู้ถือครอง) หรือในการแลกเปล่ียน

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับผู้ถือครองภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้ผู้ออก 

เสยีประโยชน์ แม้ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมีสิทธใินการได้รับเงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่น

ตามสัดส่วน แต่ผู้ออกไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการจ่ายการแบ่งปันส่วนทุนดังกล่าว

เน่ืองจากไม่มี ข้อก าหนดให้ ผู้ออกต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ท างการเงินอื่ นให้ 

คู่สญัญาอกีฝ่าย 

18 กจิการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

โดยค านึงถึงเน้ือหามากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย เน้ือหากับรูปแบบทางกฎหมายมักจะ

สอดคล้องกันแต่มีบางกรณีที่ไม่เป็นเช่นน้ัน เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดมีรูปแบบทางกฎหมาย

เป็นส่วนของเจ้าของแต่เน้ือหาเป็นหน้ีสิน เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดมีลักษณะผสมระหว่าง

ตราสารทุนและหน้ีสนิทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

18.1 หุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ออกต้องไถ่ถอนด้วยจ านวนเงินที่คงที่หรือที่สามารถทราบได้ ณ วันที่ 

ในอนาคตที่ก  าหนดไว้หรือที่สามารถทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิแก่ผู้ถือใน

การเรียกร้องให้ผู้ออกไถ่ถอน ณ วันใดวันหน่ึงหรือหลังจากวันน้ัน ด้วยจ านวนเงินที่

คงที่หรือที่สามารถทราบได้ หุ้นบุริมสทิธน้ัินถือเป็นหน้ีสนิทางการเงิน 

18.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการขายคืนให้กับผู้ออก โดยให้ช าระเป็นเงิน

สดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย) เป็นหน้ีสิน 

ทางการเงิน ยกเว้นเคร่ืองมือทางการเงินที่ ถูกจัดประเภทให้เป็นตราสารทุนตาม 
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ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง เคร่ืองมือทางการเงินน้ันยังคง

จัดเป็นหน้ีสินทางการเงิน แม้ว่าจ านวนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่าย

ช าระก าหนดจากดัชนีหรือรายการอื่นที่อาจมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง การที่ผู้ถือครองมี

สิทธิที่จะขายคืนให้กับผู้ออกโดยให้ช าระเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

หมายความว่าเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายน้ันเป็นไปตามค านิยามของหน้ีสิน

ทางการเงิน  ยกเว้น เค ร่ืองมือทางการเงินที่ จัดประเภทเป็นตราสารทุนตาม 

ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ตัวอย่างเช่น กองทุนที่ไม่มี

ก าหนดอายุ หน่วยลงทุน ห้างหุ้นส่วน และสหกรณ์บางประเภท อาจให้สิทธิแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนหรือสมาชิกในการถอนส่วนได้เสียของตนในผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงิน

เป็นเงินสดเมื่อใดกไ็ด้ จะท าให้ส่วนได้เสยีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือสมาชิกจัดประเภท

เป็นหน้ีสินทางการเงิน ยกเว้นเคร่ืองมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็นตราสารทุนตาม

ย่อหน้าที่ 16ก และ16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง อย่างไรกต็าม การจัดประเภท

เป็นหน้ีสินทางการเงินมิได้ห้ามให้กิจการใช้ช่ือรายการ เช่น “มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่

เป็นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “การเปล่ียนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เป็น

ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน” ในงบการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนของทุน (เช่น กองทุน

รวมและหน่วยลงทุน) หรือ มิได้ห้ามให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่แสดงว่ายอด

รวมของส่วนได้เสียของสมาชิกประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น ส ารองที่เป็นไปตาม 

ค านิยามของส่วนของเจ้าของ และเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายที่ไม่เป็นไปตาม

ค านิยามของส่วนของเจ้าของ 

19 หากกจิการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขที่จะหลีกเล่ียงการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

อื่นเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันตามสัญญา ภาระผูกพันน้ัน เป็นไปตามค านิยามของหน้ีสิน 

ทางการเงิน ยกเว้นเคร่ืองมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็นตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 16ก และ 

16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ตัวอย่างเช่น 

19.1 ข้อจ ากดัเกี่ยวกบัความสามารถของกิจการที่จะปฏบัิติตามภาระผูกพันตามสัญญา ไม่ได้ลบ

ล้างภาระผูกพันของกิจการหรือสิทธิตามสัญญาของผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

ตัวอย่างของข้อจ ากัดดังกล่าว เช่น การไม่สามารถเข้าถึงเงินตราต่างประเทศหรือความ

จ าเป็นในการได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจากหน่วยงานก ากบัดูแล 

19.2 ภาระผูกพันตามสัญญาซ่ึงขึ้ นอยู่กับการใช้สิทธิไถ่ถอนของคู่สัญญาถือเป็นหน้ีสิน 

ทางการเงิน เน่ืองจากกิจการไม่มีสทิธิอันปราศจากเง่ือนไขในการหลีกเล่ียงการส่งมอบ 

เงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

20 เคร่ืองมือทางการเงินถึงแม้ไม่ระบุภาระผูกพันตามสัญญาอย่างชัดเจนว่าให้ส่งมอบเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เคร่ืองมือทางการเงินอาจระบุภาระผูกพันโดยทางอ้อมผ่านข้อก าหนด

และเงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ตัวอย่างเช่น 

20.1 เคร่ืองมือทางการเงินอาจมีภาระผูกพันที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงต้องช าระภาระ

ผูกพันดังกล่าวกต่็อเมื่อกิจการไม่สามารถจ่ายช าระหรือไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงิน 
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หากกิจการสามารถหลีกเล่ียงการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นได้เพียงแค่

ช าระภาระผูกพันที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินน้ันถือเป็นหน้ีสิน 

ทางการเงิน 

20.2 เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงิน หากก าหนดให้กิจการส่งมอบรายการใด

รายการหน่ึงดังต่อไปนี้ เพ่ือการจ่ายช าระ 

20.2.1 เงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือ 

20.2.2 หุ้นของกิจการเอง ในกรณีที่มีมูลค่าของหุ้นเกินกว่ามูลค่าเกือบทั้งหมดของ 

เงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

แม้ว่ากจิการจะไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนที่จะส่งมอบเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น แต่มูลค่าของหุ้นที่ใช้ช าระตามทางเลือกในการจ่ายช าระน้ัน

เทียบเท่าได้กับการจ่ายช าระเป็นเงินสด ไม่ว่าในกรณีใดกต็ามถือว่าผู้ถือเคร่ืองมือ 

ทางการเงินได้รับการค า้ประกันว่าจะได้รับจ านวนเงินอย่างน้อยเท่ากับการจ่ายช าระ 

เป็นเงินสด (ดูย่อหน้าที่ 21)  

 

การช าระดว้ยตราสารทุนของกิจการเอง (ย่อหนา้ที ่16.2) 

 

21  สัญญาไม่เป็นตราสารทุนเพียงเพราะสัญญาน้ันอาจมีผลให้เกิดการรับมอบหรือส่งมอบ 

ตราสารทุนของกิจการเอง กิจการอาจมีสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะรับหรือส่งมอบหุ้น

หรือตราสารทุนอื่นของกิจการเองในจ านวนที่ผันแปรเพ่ือที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของ

กจิการเองที่จะได้รับหรือส่งมอบเทา่กับจ านวนเงินของสทิธิหรือภาระผูกพันตามสญัญา สทิธหิรือ

ภาระผูกพันตามสญัญาดังกล่าวอาจจะมีจ านวนเงินคงที่หรือจ านวนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผัน

ผวน ตามการเปล่ียนแปลงในตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาดของตราสารทุนของกิจการเอง  

(เช่น อัตราดอกเบ้ีย ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์  หรือ ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน) 

ตัวอย่างเช่น (1) สัญญาที่จะส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนหุ้นที่ มี มูลค่า 

เท่ากบั 100 บาท หรือ (2) สัญญาที่จะส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนหุ้นที่มีมูลค่า

เท่ากับราคาทอง 100 ออนซ์ สัญญาเหล่าน้ีเป็นหน้ีสินทางการเงินของกิจการ แม้ว่ากิจการต้อง

หรือสามารถช าระโดยการส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองกต็าม สัญญาน้ีไม่เป็นตราสารทุน

เน่ืองจากกิจการช าระด้วยตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนที่ผันแปร ดังน้ันสญัญาดังกล่าวจึง

ไม่มีลักษณะเป็นส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ของกจิการหลังหักหน้ีสนิทั้งหมดแล้ว  

22 ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 22ก สัญญาที่กิจการจะช าระด้วยการ (รับหรือ) ส่งมอบ 

ตราสารทุนของกจิการเองในจ านวนที่คงที่เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น

ที่ มีจ านวนเงินที่คงที่ถือเป็นตราสารทุน ตัวอย่างเช่น การออกสิทธิ เลือกซ้ือหุ้นที่ ให้สิทธ ิ

แก่คู่สัญญาในการซ้ือหุ้นของกิจการในจ านวนที่คงที่และเป็นราคาที่คงที่ หรือซ้ือหุ้นกู้ของกจิการ

ในจ านวนเงินต้นที่ตราไว้ที่คงที่ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาที่เกิดข้ึนจากการ

เป ล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อจ านวน เงินของเงินสดหรือ 
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สนิทรัพย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่ายหรือได้รับเมื่อมีการช าระตามสญัญา หรือจ านวนของตราสารทุน

ของกิจการเองซ่ึงจะได้รับหรือส่งมอบเมื่อมีการช าระตามสัญญา ไม่มีผลท าให้สัญญาดังกล่าวไม่

เป็นตราสารทุน สิ่งตอบแทนที่ได้รับใดๆ (เช่น ค่าพรีเมียมที่ได้รับจากสิทธิเลือกที่กิจการออก

ส าหรับหุ้นของกิจการเองหรือใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับหุ้นของกิจการเอง) ให้เพ่ิมไว้ใน 

ส่วนของเจ้าของโดยตรง สิ่งตอบแทนที่จ่ายใดๆ (เช่น ค่าพรีเมียมที่จ่ายส าหรับสิทธิเลือกที่

กจิการซ้ือ) ให้หักจากส่วนของเจ้าของโดยตรง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

จะไม่รับรู้ในงบการเงิน 

22ก  หากตราสารทุนของกิจการที่จะได้รับหรือส่งมอบตามสัญญา ณ วันช าระสัญญาเป็นเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย ซ่ึงมีลักษณะทั้งหมดและเป็นไปตามเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 16ก และ 

16ข หรือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  าให้กิจการมีภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของ

กิจการตามสัดส่วนให้แก่กิจการอื่นเฉพาะเมื่อมีการช าระบัญชี ซ่ึงมีลักษณะทั้งหมดและเป็นไป

ตามเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง สัญญาน้ันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงิน ทั้งน้ีรวมถึงสัญญาที่จะช าระโดยการที่กิจการได้รับหรือส่งมอบเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ันในจ านวนที่คงที่เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจ านวนเงิน 

ที่คงที่ 

23  นอกเหนือจากสถานการณ์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง 

สัญญาที่ มีภาระผูกพันให้กิจการซ้ือตราสารทุนของกิจการเองด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ทางการเงินอื่ น ก่อให้เกิดหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ ไถ่ถอน 

(ตัวอย่างเช่น มูลค่าปัจจุบันของราคาซ้ือคืนล่วงหน้า ราคาใช้สิทธิของสิทธเิลือก หรือ จ านวนเงิน

ที่ไถ่ถอนอื่น) แม้ว่าตัวของสัญญาเองเป็นตราสารทุน อีกตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันของกิจการ

ภายใต้สัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะซ้ือตราสารทุนของกิจการเองด้วยเงินสด หน้ีสินทางการเงินน้ีจะรับรู้

เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ไถ่ถอน และจัดประเภทรายการใหม่ออกจากส่วน

ของเจ้าของ หลังจากน้ัน ให้วัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงาน  

ทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หากสัญญาดังกล่าวหมดอายุโดยมิได้ 

มีการส่งมอบ มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน ณ ขณะน้ันจะจัดประเภทรายการใหม่ไป

เป็นส่วนของเจ้าของ ภาระผูกพันตามสัญญาของกิจการที่จะซ้ือตราสารทุนของกิจการเอง

ก่อให้เกิดหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ไถ่ถอนแม้ว่าภาระผูกพันที่จะซ้ือ

ข้ึนอยู่กับการใช้สิทธทิี่จะไถ่ถอนของคู่สัญญา (เช่น สิทธิเลือกที่จะขายที่กิจการออกซ่ึงให้สิทธิแก่

คู่สญัญาที่จะขายคืนตราสารทุนของกจิการเองด้วยราคาคงที่) 

24 สัญญาที่จะช าระโดยการที่กิจการส่งมอบหรือรับมอบตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนที่คงที่

เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจ านวนเงินที่ผันแปร ถือเป็นสนิทรัพย์ 

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สญัญาที่กจิการจะส่งมอบตราสารทุนของกิจการ

เองเป็นจ านวน 100 หน่วยเพ่ือแลกกบัจ านวนเงินของเงินสดที่ค านวณแล้วมีค่าเท่ากับมูลค่าของ

ทอง 100 ออนซ์  
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เงือ่นไขการจ่ายช าระทีอ่าจเกิดข้ึน  

 

25 เคร่ืองมือทางการเงินอาจก าหนดให้กิจการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นหรือช าระ

ด้วยวิธีอื่นใดซ่ึงท าให้เคร่ืองมือทางการเงินนี้ เป็นหน้ีสินทางการเงิน เมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงมี

ความไม่แน่นอนเกดิขึ้นหรือเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกดิขึ้น (หรือจากผลลัพธข์องสถานการณ์ที่

มีความไม่แน่นอน) ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ออกและผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น  

การเปล่ียนแปลงในดัชนีตลาดหุ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบ้ียหรือข้อก าหนดด้านภาษี 

หรือ รายได้ในอนาคต ก าไรสุทธิ หรืออัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของของผู้ออก ผู้ออก

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะหลีกเล่ียงการส่งมอบเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือการช าระด้วยวิธีอื่นใดซ่ึงท าให้เคร่ืองมือทางการเงินน้ีเป็นหน้ีสิน

ทางการเงิน)  ดังน้ัน เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสนิทางการเงินของผู้ออก เว้นแต่ 

25.1    ส่วนหน่ึงของเง่ือนไขการช าระที่อาจเกิดข้ึนก าหนดให้กิจการช าระด้วยเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือวิธีอื่นใดซ่ึงท าให้เคร่ืองมือทางการเงินน้ีเป็นหน้ีสิน 

ทางการเงิน) ไม่เป็นธุรกรรมที่เกดิขึ้นจริง   

25.2    ผู้ออกต้องช าระภาระผูกพันด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือวิธีอื่นใด 

ซ่ึงท าให้เคร่ืองมือทางการเงินน้ีเป็นหน้ีสินทางการเงิน) เฉพาะเมื่อมีการช าระบัญชี 

ของผู้ออก หรือ 

25.3  เคร่ืองมือทางการเงิน น้ันมี ลักษณะทั้ งหมดและเป็นตามเง่ือนไขตามที่ ระบุใน 

ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข  

 

สิทธิเลือกช าระ   

 

26 เมื่อตราสารอนุพนัธท์างการเงินใหคู่้สญัญาฝ่ายหนึง่สามารถเลือกวิธีการช าระ (เช่น ผูอ้อก

หรือผูถ้ือสามารถเลือกการช าระดว้ยจ านวนสุทธิเป็นเงินสดหรือโดยการแลกเปลี่ยนหุน้กบั

เงินสด) ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินนี้ เป็นสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน  

เวน้แต่ว่าทางเลือกทั้ งหมดในการช าระมีผลท าให้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนี้ เป็น 

ตราสารทุน 

27 ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีสิทธิเลือกช าระซ่ึงเป็นหน้ีสินทางการเงิน ได้แก่ สิทธิ

เลือกที่ จะ ซ้ือหรือขายหุ้นที่ ผู้ออกสามารถตัดสินใจได้ ว่าจะช าระสุทธิด้วยเงินสดหรือ 

การแลกเปล่ียนหุ้นของกิจการเองกับเงินสด ในท านองเดียวกัน สัญญาบางสัญญาที่จะซ้ือหรือ

ขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน เพ่ือแลกเปล่ียนกับตราสารทุนของกิจการเองอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เน่ืองจากสามารถช าระได้ด้วยการส่งมอบรายการที่ไม่ใช่

รายการทางการเงินหรือช าระสุทธิด้วยเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น (ดูย่อหน้าที่ 8 ถึง 

10) สญัญาเหล่านี้ เป็นสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน แต่ไม่เป็นตราสารทุน 
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เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที่ 30 ถงึ 35) 

 

28  กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินต้องประเมิน

ขอ้ก าหนดของเครื่องมือทางการเงินเพือ่ก าหนดว่าเครือ่งมือทางการเงินมีองคป์ระกอบของ

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของหรือไม่ ซ่ึงองค์ประกอบดงักล่าวจะตอ้งจัดประเภทแยกเป็น

หนี้ สินทางการเงิน สินทรพัยท์างการเงินและตราสารทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่15 

29 กิจการรับรู้องค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินแยกจากกัน  ส าหรับองค์ประกอบที่ ก) 

ก่อให้เกดิหน้ีสนิทางการเงินของกจิการ และ ข) ให้สทิธเิลือกแก่ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินในการ

แปลงสภาพเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นตราสารทุนของกิจการ ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ

หรือเคร่ืองมือทางการเงินคล้ายคลึงที่มีสิทธิแปลงสภาพซ่ึงผู้ถือสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามัญของกิจการในจ านวนหุ้นที่คงที่ ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม จากมุมมองของ

กจิการ เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน คือ หนี้ สินทางการเงิน 

(ข้อตกลงตามสัญญาที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์การเงินอื่น) และตราสารทุน (สิทธิเลือก

ซ้ือที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหุ้นสามัญของกิจการในจ านวน

หุ้นที่คงที่ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด) การออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่เช่นเดียวกันกับการออกตราสารหน้ีที่มีเง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนก าหนด

พร้อมใบส าคัญแสดงสทิธิซ้ือหุ้นสามัญ หรือการออกตราสารหน้ีพร้อมใบส าคัญแสดงสทิธิซ้ือหุ้น

สามัญ ดังน้ัน ไม่ว่ากรณีใดๆ กิจการแสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิแยกจากองค์ประกอบที่เป็น

ส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

30 การจัดประเภทรายการองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและส่วนของเจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงิน 

แปลงสภาพ จะไม่ปรับเปล่ียนด้วยเหตุผลที่ว่ามีการเปล่ียนแปลงความเป็นไปได้ที่ผู้ถือจะใช้สิทธิ

แปลงสภาพ แม้ว่าเมื่อมีการใช้สิทธิเลือกแปลงสภาพแล้วจะท าให้ผู้ถือบางรายได้เปรียบเชิง

เศรษฐกิจเหนือผู้ถืออื่น ผู้ถืออาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่คาดการณ์เสมอไปด้วยเหตุผล  

เช่น ผลกระทบทางภาษีอันเป็นผลมาจากการแปลงสภาพอาจแตกต่างกันไประหว่างผู้ถือราย

ต่างๆ นอกจากน้ี ความเป็นไปได้ในการแปลงสภาพจะเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา ภาระผูกพัน

ของกจิการในการจ่ายช าระในอนาคตยังคงมีอยู่จนกว่าภาระผูกพันจะหมดไปโดยการแปลงสภาพ 

การครบก าหนดอายุ หรือโดยวิธกีารอื่น  

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ระบุ เกี่ ยวกับ 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ตราสารทุนเป็นเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่แสดงถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหน้ีสินทั้งหมดของ

กิจการ ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะปันส่วน เป็น

องค์ประกอบที่ป็นส่วนของเจ้าของและหน้ีสิน โดยองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของจะเท่ากับ

ส่วนคงเหลือหลังจากหักมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมทั้งหมดด้วยจ านวน

เงินที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน มูลค่าของลักษณะที่เป็นอนุพันธ์ใดๆ (เช่น สิทธิเลือกซ้ือ)  

ที่แฝงรวมอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม นอกเหนือจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของ
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เจ้าของ (เช่น สิทธิเลือกแปลงสภาพเป็นทุน) ให้รวมเป็นองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน ผลรวมของ 

มูลค่าตามบัญชีขององค์ประกอบที่ เป็นหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ รับ รู้รายการ 

เมื่ อเร่ิมแรก ต้องเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ พิจารณาแล้วว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินแบบผสมทั้งหมด ทั้งน้ีการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมโดย

การแยกองค์ประกอบจะไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนเกดิขึ้น  

32 ภายใต้วิธีการที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 กิจการที่ออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  

จะก าหนดมูลค่าตามบัญชีขององค์ประกอบที่ เป็นหน้ีสินเป็นอันดับแรก โดยวัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (รวมถึงลักษณะที่ เป็นอนุพันธ์ที่ไม่ใช่ 

ตราสารทุนที่แฝงอยู่) ที่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง มูลค่าตามบัญชีของ

ตราสารทุนซ่ึงในที่ น้ี คือ สิทธิเลือกในการแปลงสภาพเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหุ้นสามัญ  

จะก าหนดโดยการหักมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินจากมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินแบบผสมทั้งหมด 

  

หุน้ทุนซ้ือคืน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่36)  

 

33 หากกิจการซ้ือคืนตราสารทุนของกิจการเอง ตราสารทุนดงักล่าว (หุน้ทุนซ้ือคืน) ตอ้งหัก

ออกจากส่วนของเจ้าของ กิจการตอ้งไม่รบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือ ขาย ออก หรือ

ยกเลิกตราสารทุนของกิจการเอง หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวอาจซ้ือคืนและถือโดยกิจการเองหรือ

ถือโดยกิจการอื่นในกลุ่มกิจการรวม สิ่งตอบแทนที่จ่ายหรือสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัตอ้งรบัรู ้

โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

34 จ านวนเงินของหุ้นทุนซ้ือคืนที่ถือให้เปิดเผยแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

หากกิจการซ้ือตราสารทุนของกิจการเองคืนจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ให้เปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลขาดทุน และผลก าไร (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่37)  

 

35  ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลขาดทุน และผลก าไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินหรือ

องคป์ระกอบของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นหนี้ สินทางการเงินตอ้งรบัรูเ้ป็นรายไดห้รือ

ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือตราสารทุนตอ้งรบัรูโ้ดยตรงใน

ส่วนของเจ้าของ ตน้ทุนการท ารายการของรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัทุนตอ้งหักจากส่วนของ

เจา้ของ 

35ก ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัการแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือตราสารทุน และต้นทุนการท ารายการของ

รายการที่เกี่ยวข้องกบัทุนต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

36 การจัดประเภทรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนเป็นการ

ก าหนดว่า ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลขาดทุน และผลก าไรที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะ
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รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ ดังน้ัน การจ่ายปันผลของหุ้นที่รับรู้ 

เป็นหน้ีสินทั้งจ านวนให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับดอกเบ้ียของหุ้นกู้ ในท านอง

เดียวกัน ผลก าไรและขาดทุนที่เกี่ยวกับการไถ่ถอนหรือการก่อหน้ีสนิใหม่แทนหน้ีสินเดิมให้รับรู้

ในก าไรหรือขาดทุน ในขณะที่ผลก าไรและขาดทุนที่เกี่ยวกับการไถ่ถอนหรือการก่อหน้ีสินใหม่

แทนหน้ีสินเดิมให้ รับ รู้เป็นการเป ล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ การเป ล่ียนแปลงใน 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจะไม่ให้รับรู้ในงบการเงิน 

37 โดยปกติกิจการจะมีต้นทุนต่างๆ ในการออกหรือการได้มาซ่ึงตราสารทุนของกิจการเอง ต้นทุนดังกล่าว 

อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นของหน่วยงานก ากับดูแล  

ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชีและด้านวิชาชีพอื่นๆ ต้นทุนการพิมพ์และอากรแสตมป์ 

ต้นทุนการท ารายการของรายการที่เกี่ยวข้องกับทุนให้หักออกจากส่วนของเจ้าของ หากต้นทุน

การท ารายการดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการที่เกี่ยวข้องกับทุนซ่ึง

หลีกเล่ียงได้หากไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับทุนดังกล่าว ต้นทุนของรายการที่เกี่ยวข้องกับทุนที่

ด าเนินการไม่ส าเรจ็ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

38 ต้นทุนการท ารายการที่เกี่ยวข้องกับการออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมให้ปันส่วนเป็น

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว ตามสัดส่วนของ 

การปันส่วนของเงิน รับ ต้นทุนการท ารายการที่ เกี่ ยวข้องมากกว่าหน่ึงรายการร่วมกัน 

(ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการเสนอขายพร้อมกันของหุ้นรายการหน่ึงและหุ้นที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์อีกรายการหน่ึง) ให้ปันส่วนให้กับรายการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและ

สม ่าเสมอเช่นเดียวกบัรายการอื่นที่คล้ายคลึงกนั 

39 จ านวนเงินของต้นทุนการท ารายการที่หักจากส่วนของเจ้าของในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

ให้เปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนอ 

งบการเงิน  

40 เงินปันผลที่ จัดประเภทรายการเป็นค่าใช้จ่ายอาจแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมกับดอกเบ้ียของหน้ีสินอื่นหรือแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหาก นอกเหนือจากข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี การเปิดเผยข้อมูลของดอกเบ้ีย

และเงินปันผลให้ขึ้ นอยู่กับข้อก าหนดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน ในบางสถานการณ์ เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างดอกเบ้ียและเงินปันผล

ที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการหักภาษี จึงควรเปิดเผยรายการดังกล่าวแยกจากกนัในงบก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปิดเผยข้อมูลของผลกระทบทางภาษีให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

41 ผลก าไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินให้

รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน แม้ว่าผลก าไรและขาดทุนจะเกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่รวมสิทธใินส่วนได้เสยีคงเหลือในสินทรัพย์ของกจิการเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (ดูย่อหน้าที่ 18.2) ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
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เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ให้กิจการแสดงผลก าไรหรือขาดทุนใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการวัดมูลค่าใหม่

ของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

เมื่อการเปิดเผยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการอธบิายถึงผลการด าเนินงานของกจิการ 

 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที่ 38ก ถึง 38ฉ 

และ 39)   

 

42  สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินต้องหักกลบกันและแสดงจ านวนสุทธิใน 

งบแสดงฐานะการเงินไดก้็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

42.1 กิจการมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินทีร่บัรู ้และ 

42.2 กิจการตั้ งใจที่จะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้ งใจที่จะรบัสินทรพัยแ์ละช าระ

หนี้ สินพรอ้มกนั 

 
ส าหรับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กิจการต้อง 

ไม่หกักลบรายการสินทรพัยที์่โอนดงักล่าวและหนี้ สินที่เกี่ยวขอ้ง (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน ย่อหนา้ที ่3.2.22) 

 

43    มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

ด้วยจ านวนเงินสุทธิเมื่อการแสดงด้วยจ านวนเงินสุทธิสะท้อนให้เหน็ถึงกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่คาดการณ์ไว้ของกิจการจากการช าระเคร่ืองมือทางการเงินตั้งแต่สองเคร่ืองมือทางการเงินเป็นต้น

ไป กรณีที่กจิการมีสิทธแิละต้ังใจที่จะรับหรือจ่ายด้วยจ านวนเงินสทุธจิ านวนเดียว แสดงว่ากิจการ 

มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเพียงรายการเดียว ในสถานการณ์อื่นกิจการต้อง

แยกแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามลักษณะของการเป็นทรัพยากรหรือ

ภาระผูกพันของกิจการอย่างสม ่าเสมอ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ข 

ถึง 13จ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้และอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

44   การหักกลบสนิทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้และการแสดงด้วยจ านวนเงิน

สุทธิมีความแตกต่างจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน แม้ว่าการ

หักกลบไม่ก่อให้เกิดการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน แต่การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ไม่เพียงแต่มีผลให้ต้องตัดรายการที่เคยรับรู้ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยังอาจมีผลให้

กจิการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนด้วย 

45   สิทธิในการหักกลบ คือ สิทธิตามกฎหมายของลูกหน้ีไม่ว่าจะระบุในสัญญาหรือไม่ก็ตาม  

ที่จะช าระหรือลบล้างจ านวนเงินค้างช าระต่อเจ้าหน้ีทั้งจ านวนหรือบางส่วนด้วยจ านวนเงิน 

ที่เจ้าหน้ีค้างช าระกิจการ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ลูกหน้ีอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าจ านวน

เงินที่ บุคคลที่สามค้างช าระกิจการมาหักกลบกับจ านวนเงินที่กิจการค้างช าระต่อเจ้าหน้ี  
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หากทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะให้สิทธิในการหักกลบแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากสิทธิในการหักกลบ

เป็นสิทธิตามกฎหมาย เง่ือนไขที่สนับสนุนสิทธิดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และ

กจิการต้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างคู่สญัญาด้วย  

46    การมีอยู่ของสิทธิบังคับใช้เพ่ือหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีผลกระทบ

ต่อสิทธแิละภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกบัสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินนั้น และอาจมี

ผลกระทบต่อฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการ  

อย่างไรกต็าม การมีอยู่ของสิทธิดังกล่าวเพียงล าพังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีการหักกลบ ในกรณีที่

กจิการไม่มีความต้ังใจที่จะใช้สทิธิหรือช าระพร้อมกนั สิทธทิี่มีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อจ านวนเงิน

และจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เม่ือใดที่กิจการมีความต้ังใจที่จะใช้สิทธิ

หรือช าระพร้อมกัน การแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยจ านวนเงินสุทธิสะท้อนให้เหน็ถึงจ านวน

เงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ของกิจการได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้ น 

อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีต่อกระแสเงินสดดังกล่าว ในทางกลับกัน ความตั้งใจของ

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายที่จะช าระหน้ีกันด้วยจ านวนเงินสุทธิโดยไม่มีสิทธิตาม

กฎหมายในการช าระหน้ีด้วยจ านวนเงินสุทธิถือว่าไม่เพียงพอที่จะท าให้กิจการสามารถหักกลบ

รายการได้ เน่ืองจากสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของแต่ละรายการยังคงไม่เปล่ียนแปลง 

47   ความตั้งใจของกิจการที่เกี่ยวข้องกับหักกลบสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการอาจเป็นผลมาจาก 

ธรรมเนียมปฏบัิติทางธุรกิจตามปกติ ข้อก าหนดของตลาดการเงินและสถานการณ์อื่นที่อาจจ ากัด

ความสามารถของกิจการในการช าระด้วยจ านวนเงินสทุธหิรือในการช าระพร้อมกัน หากกิจการมี

สิทธิในการหักกลบแต่ไม่มีความต้ังใจที่จะช าระด้วยจ านวนเงินสุทธิหรือรับสินทรัพย์และช าระ

หน้ีสินพร้อมกัน ให้กจิการเปิดเผยผลกระทบของสทิธิดังกล่าวที่มีต่อฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของกิจการตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

48  การรับและจ่ายช าระเคร่ืองมือทางการเงินสองรายการพร้อมกันอาจเกิดขึ้ นได้ผ่านกลไก  

เช่น  การด าเนินการของส านักหักบัญ ชีในตลาดการเงินที่ จัด ต้ั งอย่างเป็นระบบหรือ 

การแลกเปล่ียนกันเองโดยตรง ในสถานการณ์ดังกล่าว กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องเท่ากับจ านวน

สุทธิจ านวนเดียว และไม่มีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

ในสถานการณ์อื่นกิจการอาจช าระเคร่ืองมือทางการเงินสองรายการโดยการรับและจ่ายจ านวน

เงินแยกจากกันจึงท าให้กิจการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับจ านวนเงินเตม็ของ

สินทรัพย์และมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องส าหรับจ านวนเงินเต็มของหน้ีสิน  

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีนัยส าคัญ แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ดังน้ัน การรับรู้

สินทรัพย์ทางการเงินและการช าระหน้ีสินทางการเงินให้ปฏิบัติพร้อมกันเฉพาะเมื่อรายการ

ดังกล่าวเกดิขึ้น ณ เวลาเดียวกนั 

49   สถานการณ์ต่อไปน้ีโดยทั่วไปจะไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 42 และโดย

ปกติการหักกลบจะไม่เหมาะสมเม่ือ  
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49.1 เคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการที่แตกต่างกันแต่น ามาใช้ประกอบกันเพ่ือให้มี

ลักษณะเหมือนกับเคร่ืองมือทางการเงินรายการเดียว (เคร่ืองมือสังเคราะห์ 

(Synthetic instrument)) 

49.2 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงหลักเหมือนกันแต่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น 

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่อยู่ในกลุ่มสญัญาฟอร์เวิร์ดหรือกลุ่มสญัญาอนุพันธอ์ื่น) 

49.3 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อื่นที่วางเป็นหลักประกันส าหรับหน้ีสินทางการเงิน 

ที่ไม่มีสทิธไิล่เบ้ีย 

49.4 สินทรัพย์ทางการเงินที่ลูกหน้ีกันไว้ในทรัสต์ต่างหาก เพ่ือวัตถุประสงค์ในการช าระภาระ

ผูกพันโดยที่เจ้าหน้ีไม่ได้รับการช าระภาระผูกพันด้วยสินทรัพย์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น 

การจัดตั้งกองทุนจมเพ่ือช าระหน้ี) หรือ 

49.5  ภาระผูกพันที่เกิดขึ้ นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลขาดทุนซ่ึงคาดว่าจะ

ได้รับชดเชยจากบุคคลที่สามตามสทิธเิรียกร้องภายใต้สญัญาประกนัภัย 

50   กิจการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการกับคู่สัญญารายเดียวกัน อาจมีการเข้าท ารายการ

“ข้อตกลงหลักของการหักกลบ”กับคู่สัญญาน้ัน ข้อตกลงดังกล่าวท าให้กิจการช าระด้วยยอดสุทธิ

ของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงเม่ือมีการผิดสัญญาหรือการบอกเลิกของ

สัญญาใดสัญญาหน่ึง โดยทั่วไปสถาบันการเงินมักท าสัญญาดังกล่าวเพ่ือป้องกันผลขาดทุนที่เกิด

จากการล้มละลายหรือสถานการณ์อื่นที่ท  าให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้  

โดยทั่วไปข้อตกลงหลักของการหักกลบน้ีก่อให้เกิดสิทธิในการหักกลบที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

และส่งผลต่อการรับรู้หรือการช าระของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละรายการใน

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดสัญญาที่ระบุไว้หรือในสถานการณ์อื่นที่ไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการด าเนิน

ธุรกิจตามปกติ  ข้อตกลงหลักของการหักกลบดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการหักกลบ  

เว้นแต่เป็นไปตามเง่ือนไขทั้งสองข้อที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 42 เมื่อสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบไม่หักกลบ ให้กิจการเปิดเผยผลกระทบของ

ข้อตกลงดังกล่าวที่ มีต่อฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อก าหนดย่อหน้าที่  36 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน   

51 ถึง 95 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

96 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

เป็นต้นไปเท่าน้ัน หากกิจการเลือกถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้  กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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หากกจิการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กบังบการเงินส าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กิจการต้องถือปฏิบัติ 

พร้อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง การช าระ

หน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสารทุน 

96ก เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายและภาระผูกพันที่เกิดข้ึนเมื่อช าระบัญชี ซ่ึงได้ก าหนด

ลักษณะทั้งหมดและเข้าเง่ือนไขตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค 

และ 16ง โดยให้จัดประเภทเป็นตราสารทุน ให้กิจการถือปฎิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวส าหรับ

งบการเงินประจ าปีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และอนุญาตให้กิจการ

น าไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินในเวลาเดียวกนั 

96ข  เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายและภาระผูกพันที่เกิดข้ึนเม่ือช าระบัญชีน้ันมีข้อยกเว้นที่มี

ขอบเขตจ ากดั ดังน้ัน กจิการต้องไม่น าข้อยกเว้นนี้ ไปปฏบัิติกบักรณีอื่นโดยอุปมา 

96ค  การจัดประเภทรายการเคร่ืองมือทางการเงินภายใต้ข้อยกเว้นน้ีต้องจ ากัดเพียงการบัญชีส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินภายใต้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว ต้อง 

ไม่ถูกพิจารณาเป็นตราสารทุนภายใต้แนวปฏิบัติอื่นๆ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์    

97 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติโดยปรับย้อนหลัง ทั้งน้ีส าหรับการถือปฏิบัติเป็นคร้ัง

แรกส าหรับงบการเงินประจ าปีที่เร่ิมในหรือก่อนปี 2563 กจิการอาจเลือกปฏบัิติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังโดยให้กิจการปรับปรุงรายการ

ทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก โดยพิจารณาตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับน้ี 

และผลกระทบสะสมที่ เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

เป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ตามความเหมาะสม) ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว 

97ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ค  เม่ือกิจการถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 96ก กิจการต้องแยกองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงิน

แบบผสมที่มีภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้
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กิจการอื่นเมื่อช าระบัญชีเป็นหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ ถ้าไม่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินแล้ว 

การปรับย้อนหลังงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือ

ทางการเงิน จะเกี่ยวข้องเฉพาะการแยกเป็นสององค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบ

แรกจะอยู่ในก าไรสะสมและแสดงถึงผลดอกเบ้ียสะสมที่เพ่ิมข้ึนในองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน  

อีกองค์ประกอบจะแสดงถึงส่วนของเจ้าของเช่นเดิม เพราะฉะน้ันกิจการจึงไม่จ าเป็นต้องแยก

สององค์ประกอบน้ีออกจากกนัถ้าไม่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิเหลืออยู่น้ัน ณ วันที่ถือปฏบัิติ 

97ง   ย่อหน้าที่ 4 น้ันเป็นไปตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2552 กิจการ

ต้องปฏบัิติในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 

กิจการสามารถน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว และ 

ถือปฏบัิติกับงบการเงินงวดก่อนตามย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน ถือปฎิบัติตามย่อหน้าที่ 1 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กิจการสามารถปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 4 

โดยเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

97จ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ฉ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

97ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ซ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

97ฌ - 97ฑ (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ฒ   กจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ(ที่ปรับปรุงในปี 2558)) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้ งน้ี  อนุญาตให้กิจการถือปฏิบั ติก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้  

หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องถือปฏบัิติ

เกี่ยวกบัการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

97ณ      (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

97ด - 97ต (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ถ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ท าให้เกิดการปรับปรุงภาคผนวก 

ย่อหน้าที่  9 และ 10 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

97ท (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การยกเลิกประกาศอ่ืนๆ  
 

98  มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ น้ี ใช้แทน มาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  107 (ป รับปรุง 2559)  

เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี

เกี่ยวกบัหุ้นทุนซ้ือคืน 

99 ถึง 100 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก 

แนวทางปฏิบติั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32 เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี 

 

1   แนวทางปฏบัิติน้ีอธบิายถึงการน าบางเร่ืองของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏบัิติ 

2   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้รายการหรือการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

ค านยิาม (ย่อหนา้ที ่11 ถงึ 14)  
 

สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

 

3  เงินสดถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เน่ืองจากกิจการสามารถน าเงินสดมาใช้ในการแลกเปล่ียน

และใช้เงินสดน้ันเป็นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ารายการบัญชีและรับรู้รายการในงบการเงิน เงินฝาก

ธนาคาร หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน 

เน่ืองจากเงินฝากหมายถึง สิทธิตามสัญญาที่ ผู้ฝากจะได้รับเงินสดจากธนาคารหรือสถาบัน

การเงิน หรือสั่งจ่ายเงินฝากน้ันโดยจ่ายเชค็หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันให้กับ

เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีสนิทางการเงิน 

4  ตัวอย่างทั่วไปของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงแสดงถึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดในอนาคต 

และเกี่ยวเน่ืองกับหน้ีสินทางการเงินที่แสดงถึงภาระผูกพันตามสัญญาที่จะส่งมอบเงินสดในอนาคต 

ได้แก่  

4.1 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีการค้า 

4.2 ตัว๋เงินรับและตัว๋เงินจ่าย 

4.3 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม และ 

4.4 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีหุ้นกู้ 

ตัวอย่างแต่ละกรณีแสดงให้เหน็ถึง สิทธติามสญัญาของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสด (หรือ

ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบเงินสด) ที่จับคู่กับคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นภาระผูกพันที่จะจ่ายช าระ

เงินสด (หรือสทิธทิี่จะได้รับเงินสด)  

5 เคร่ืองมือทางการเงินอีกประเภทหน่ึงคือ เคร่ืองมือทางการเงินที่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะ

ได้รับหรือที่จะจ่ายโดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินที่จ่ายช าระ

ด้วยพันธบัตรรัฐบาลซ่ึงให้สิทธิตามสัญญาแก่ ผู้ถือครองที่จะได้รับพันธบัตรรัฐบาลและ 

ในขณะเดียวกันก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาแก่ผู้ออกที่จะต้องส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลน้ัน 
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โดยมิใช่เป็นการส่งมอบเงินสด พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน เน่ืองจากพันธบัตร

รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายเงิน ดังน้ันตั๋วเงินจึงถือเป็นสินทรัพย์ 

ทางการเงินส าหรับผู้ถือครอง ในขณะเดียวกนักถ็ือเป็นหน้ีสนิทางการเงินส าหรับผู้ออกตัว๋เงินนั้น 

6 ตราสารหน้ีที่รับดอกเบี้ ยต่อเน่ืองและการไถ่ถอนเงินต้นเป็นไปได้ยาก (เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือ 

ตั๋วเงินประเภทที่รับดอกเบ้ียต่อเน่ืองและการไถ่ถอนเงินต้นเป็นไปได้ยาก) โดยปกติจะให้สิทธิ 

ตามสัญญาแก่ผู้ถือครองที่จะได้รับดอกเบ้ียตามวันที่ที่ก  าหนดไว้แน่นอนโดยที่ไม่ได้ก าหนดวันที่

สิ้นสุดการจ่ายดอกเบ้ียในอนาคต และไม่มีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินต้นหรือมีสิทธิได้รับคืนเงินต้น

ภายใต้เง่ือนไขที่ไม่น่าจะเกิดข้ึนได้หรือรับคืนเงินต้นภายในระยะเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่น 

กิจการออกเคร่ืองมือทางการเงินที่จะให้มีการจ่ายดอกเบ้ียอย่างต่อเน่ืองทุกปีในอัตราร้อยละ 8 

ของเงิน ต้นจ านวน 1,000 บาท สมมติ ว่าอัตราร้อยละ  8 เป็นอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ในเวลาที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ผู้ออกจึงมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ีย

ในอนาคตที่ มีมูลค่ายุติธรรม (มูลค่าปัจจุบัน) เท่ากับ  1,000 บาท ณ วันที่ รับ รู้รายการ 

เมื่อเร่ิมแรก กรณีน้ีจึงถือว่าทั้งผู้ถือครองและผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินมีสินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสนิทางการเงินตามล าดับ 

7 สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะได้รับ ส่งมอบ หรือแลกเปล่ียนเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน จัดเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ข้อผูกมัดของสิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตาม

สัญญาน้ันจะเป็นไปตามค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงินหากข้อผูกมัดดังกล่าว ก่อให้เกิดการ

รับเงินหรือจ่ายเงิน หรือการได้มาหรือการออกตราสารทุนในที่สดุ 

8 ความสามารถในการใช้สิทธิตามสัญญาหรือภาระในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาน้ัน

อาจเกิดข้ึนอย่างแน่นอน หรืออาจข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ตัวอย่างเช่น  

การค า้ประกันทางการเงินเป็นสทิธติามสญัญาของผู้ให้กู้ที่จะรับเงินจากผู้ค า้ประกนั ขณะเดียวกัน 

กเ็ป็นภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ค า้ประกันที่จะต้องจ่ายเงินให้ผู้ให้กู้หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ี

ตามสัญญา สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาถือว่ามีอยู่เน่ืองจากรายการหรือเหตุการณ์ในอดีต 

(กรณีน้ีคือ การเข้าท าสัญญาค า้ประกัน) ถึงแม้ว่าการที่ผู้ให้กู้จะสามารถใช้สิทธิและการที่ผู้ค า้

ประกันจะต้องท าตามภาระผูกพันจะยังคงเป็นเพียงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจาก 

การผิดสัญญาของผู้กู้ สิทธิและภาระผูกพันที่อาจเกิดข้ึนดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินได้แม้ว่าสินทรัพย์และหน้ีสินน้ันจะไม่รับรู้ในงบ

การเงินกต็าม บางสิทธิและภาระผูกพันที่อาจเกิดข้ึนเหล่าน้ีอาจเป็นสัญญาประกันภัยภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เร่ือง สญัญาประกนัภัย    

9 สัญญาเช่าเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ให้เช่าที่จะได้รับกระแสเงินสด และก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันแก่ผู้เช่าที่จะต้องจ่ายช าระเป็นงวดๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเหมือนกับการผ่อนช าระเงิน

ต้นและดอกเบ้ียภายใต้สัญญาเงินกู้ ผู้ให้เช่าบันทึกลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนแทนที่จะบันทึก

เป็นสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน ดังน้ัน ผู้ให้เช่าถือว่าสัญญาเช่าเงินทุนเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่

รับรู้สิทธทิี่จะได้รับการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน ผู้ให้เช่าจึงยังคงปฏบัิติ
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กับสินทรัพย์อ้างอิงต่อไปโดยไม่ต้องบันทึกลูกหน้ีค่าบริการที่จะได้รับในอนาคตภายใต้สัญญา 

ดังน้ัน ผู้ให้เช่าไม่ถือว่าสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ยกเว้นค่างวดที่ถึงก าหนด

ช าระและค้างจ่ายในปัจจุบันโดยผู้เช่า 

10  สินทรัพย์ที่มีตัวตน (เช่น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) สินทรัพย์สิทธิการใช้ และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เช่น สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้า) ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

การควบคุมสนิทรัพย์ที่มีตัวตน สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวก่อให้เกิดโอกาส

ที่จะสร้างกระแสเงินสดรับหรือการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น แต่ไม่ได้ท าให้เกิดสิทธิใน

ปัจจุบันที่จะได้รับเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

11  สินทรัพย์ (เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า) ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับอยู่ในรูป

ของการรับสินค้าหรือบริการ แทนที่จะก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

อื่น ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เช่นเดียวกับรายการประเภทรายได้รอตัดบัญชีและภาระ

ผูกพันจากการรับประกันส่วนใหญ่กไ็ม่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินเช่นกัน เน่ืองจากการส่งมอบ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจน้ันเกดิขึ้นจากการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ไม่ใช่การส่งมอบสทิธิตาม

สญัญาที่จะเป็นการจ่ายเงินหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

12  หน้ีสินหรือสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผูกพันตามสัญญา (เช่น ภาษีเงินได้ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากข้อก าหนด 

ทางกฎหมาย) ไม่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีส าหรับภาษีเงิน

ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ในท านองเดียวกัน ภาระผูกพัน

จากการอนุมาน ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกิดขึ้น กไ็ม่ได้เกิดขึ้ นจากการท าสัญญา และไม่ถือเป็น

หน้ีสนิทางการเงิน 

 

ตราสารทุน 

 

13 ตัวอย่างของตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญที่ไม่มีสิทธิจะขาย เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย 

บางชนิด (ดูย่อหน้าที่  16ก และ 16ข) เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดที่ท  าให้กิจการมี 

ภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการตามสดัส่วนให้กจิการอื่นเฉพาะเมื่อมีการช าระ

บัญชี (ดูย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง) หุ้นบุริมสิทธิบางชนิด (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 25 และ 26)  

และใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นหรือออกสัญญาสิทธิเลือกที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ซ่ึงให้สิทธิผู้ถือครอง 

ในการซ้ือหุ้นสามัญที่ไม่มีสิทธิจะขายของกิจการผู้ออกในจ านวนหุ้นที่แน่นอนเพ่ือแลกเปล่ียน

เป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นในจ านวนเงินที่แน่นอน ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้อง

ออกหรือซ้ือตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกในจ านวนหุ้นที่แน่นอน เพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นตามจ านวนเงินที่แน่นอนถือเป็นตราสารทุนของกิจการ (ยกเว้น

ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 22ก) อย่างไรกต็าม ถ้าในสัญญาระบุถึงภาระผูกพันที่กิจการจะต้อง

จ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (นอกเหนือจากสัญญาที่ถูกจัดประเภทให้เป็นส่วนของ

เจ้าของตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง) กจ็ะท าให้กจิการ
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มีหน้ีสนิเป็นจ านวนเงินเทา่กบัมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าไถ่ถอนด้วย (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 27.1) 

กิจการที่ออกหุ้นสามัญที่ไม่ให้สิทธิขายคืนมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนเม่ือกิจการกระท าการอย่างเป็น

ทางการเพ่ือจะจ่ายผลตอบแทน และท าให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น กรณี น้ี  

อาจเกิดขึ้นหลังจากการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือเมื่อมีการเลิกกิจการและสินทรัพย์คงเหลือ

หลังจากการจ่ายช าระหน้ีต่างๆ แล้ว ต้องแจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น 

14 สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือสัญญาอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึงกิจการได้มา และให้สิทธิแก่กิจการในการซ้ือ 

ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกในจ านวนหุ้นที่แน่นอนโดยการแลกเปล่ียนกับเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นในจ านวนเงินที่แน่นนอน ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของ

กิจการ (ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 22ก) โดยสิ่งตอบแทนจ่ายส าหรับสัญญาดังกล่าวถือ

เป็นรายการหักออกจากส่วนของเจ้าของ 

 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงินทีด่อ้ยสิทธิกว่าประเภทอื่นทั้งหมด (ย่อหนา้ที ่16ก.2 และ 

16ค.2)  

 

14ก ลักษณะอย่างหน่ึงของย่อหน้าที่ 16ก และ 16ค คือ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินประเภทที่มีสิทธ ิ

ด้อยกว่าประเภทอื่นทั้งหมด  

14ข เมื่อประเมินว่าเคร่ืองมือทางการเงินนั้นด้อยสทิธิหรือไม่ กจิการต้องประเมินสทิธิในการเรียกร้อง

ในช่วงช าระบัญชี ราวกับว่ามีการช าระบัญชี ณ วันที่จัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้อง

ประเมินการจัดประเภทรายการเคร่ืองมือทางการเงินใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 

ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากกิจการออกหรือไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงินอื่นอาจจะท าให้ 

มีผลกระทบต่อสถานะของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นประเภทที่ด้อยสิทธกิว่าประเภทอื่นทั้งหมด 

14ค เคร่ืองมือทางการเงินที่มีบุริมสิทธิเมื่อช าระบัญชีไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิที่จะได้รับ 

ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงินจะมี

บุริมสิทธิเมื่อช าระบัญชี ท าให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับเงินปันผลในจ านวนที่แน่นอนเม่ือช าระบัญชี 

นอกเหนือจากส่วนแบ่งในสนิทรัพย์สุทธขิองกจิการ ในขณะที่เคร่ืองมือทางการเงินอื่นซ่ึงมีสทิธิที่

จะได้รับสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ด้อยสิทธิกว่าไม่มีสิทธิเหมือนกันดังกล่าวเม่ือ

ช าระบัญชี 

14ง ถ้ากิจการมีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงประเภทเดียวให้ถือว่าเป็นประเภทที่ด้อยสิทธิกว่าประเภท

อื่นทั้งหมด 

 

กระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเครื่องมือทางการเงินตลอดอายุของเครื่องมือ  

ทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่16ก.5) 

 

14จ กระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินตลอดอายุของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินน้ัน โดยส่วนใหญ่จะต้องมาจากก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

สนิทรัพย์สทุธทิี่ได้รับรู้แล้วหรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิทั้งประเภทที่
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รับรู้แล้วและยังมิได้รับรู้ของกิจการตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ผลก าไรหรือขาดทุนและ

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ รับรู้ต้องวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

ธุรกรรมทีท่ าโดยผูถ้อืเครือ่งมือทางการเงินทีไ่ม่ใช่เจา้ของกิจการ (ย่อหนา้ที ่16ก และ 16ค) 

 

14ฉ ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธขิายคืนหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  าให้กิจการมีภาระผูกพัน 

ที่ต้องส่งมอบส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสดัส่วนให้กจิการอื่นเมื่อช าระบัญชีอาจจะ

ท าธุรกรรมกับกิจการในสถานะที่ไม่ใช่เจ้าของ ตัวอย่างเช่น ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินอาจเป็น

พนักงานของกิจการ เฉพาะกระแสเงินสดและข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือที่เป็นเจ้าของกจิการเท่าน้ันที่จะต้องน ามาพิจารณาเพ่ือจัดประเภท

ของเคร่ืองมือทางการเงินว่าเป็นส่วนของเจ้าของภายใต้ย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค 

14ช ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่มีหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดและหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิด 

หุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิดบางคนอาจจะค า้ประกันให้กับกิจการและอาจจะได้ผลตอบแทน 

ในการค ้าประกันน้ัน ในกรณีน้ี การค า้ประกันและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือเคร่ืองมือ 

ทางการเงินในสถานะที่เป็นผู้ค า้ประกันไม่ใช่ในสถานะที่เป็นเจ้าของกิจการ ดังน้ัน การค า้ประกัน

ดังกล่าวและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องไม่ท าให้หุ้นส่วนที่ไม่จ ากดัความรับผิดชอบน้ันด้อยสทิธกิว่า

หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด และไม่น ามาใช้เพ่ือพิจารณาว่าเง่ือนไขตามสัญญาของเคร่ืองมือ  

ทางการเงินของหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิดกบัเคร่ืองมือทางการเงินของหุ้นส่วนที่ไม่จ ากดัความรับ

ผิดน้ันเหมือนกนัหรือไม่ 
 

14ซ อีกตัวอย่างหน่ึงคือข้อตกลงการแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนที่จะมีการปันส่วนของก าไรหรือขาดทุน

ให้กับผู้ถือครองเคร่ืองมือทางการเงินตามบริการที่ได้รับหรือตามผลของการด าเนินงานของ

กิจการของปีปัจจุบันและของปีก่อนๆ ข้อตกลงดังกล่าวคือธุรกรรมที่ท  ากับผู้ถือครองเคร่ืองมือ

ทางการเงินในสถานะที่ไม่ใช่เจ้าของและไม่ควรน ามาพิจารณาเม่ือต้องประเมินเง่ือนไขที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค อย่างไรกต็ามข้อตกลงการแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนให้กบัผู้ถือครอง

เคร่ืองมือทางการเงินตามมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเมื่อเปรียบเทยีบกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกัน แสดงว่าเป็นการท าธุรกรรมกับผู้ถือครองเคร่ืองมือ 

ทางการเงินในสถานะที่เป็นเจ้าของซ่ึงควรจะน ามาพิจารณาเม่ือมีการประเมินเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 

16ก หรือ 16ค 

14ฌ กระแสเงินสดและเง่ือนไขของสัญญาและเง่ือนไขของธุรกรรมระหว่างผู้ถือครอง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (ในสถานะที่ไม่ใช่เจ้าของ) และกิจการที่เป็นผู้ออกจะต้องเหมือนกับธุรกรรมที่เป็น

แบบเดียวกนัที่ท  าระหว่างผู้ที่ถือรายการที่ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงินกบักจิการที่เป็นผู้ออก 
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การไม่มีเครือ่งมือทางการเงินอื่น หรือสญัญาอื่นที่กระแสเงินสดทั้งหมดมีการก าหนดจ านวน 

ทีแ่น่นอนหรือจ ากดัผลตอบแทนคงเหลือที่จะคืนใหแ้ก่ผูถ้อืครองเครื่องมือทางการเงินอย่าง

มีสาระส าคญั (ดูย่อหนา้ที ่16ข และ 16ง) 

 

14ญ เง่ือนไขส าหรับการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็นตราสารทุนแม้ว่าเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ันมีลักษณะตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค คือการที่กิจการไม่มีเคร่ืองมือทางการเงิน

หรือสัญญาประเภทอื่นซ่ึงมี (1) กระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัผลก าไรหรือขาดทุน  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้แล้วหรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิที่ รับรู้แล้วและยังไม่รับรู้ของกิจการ และ (2) ผลกระทบของการก าหนดผลตอบแทน

คงเหลือที่แน่นอนหรือการจ ากัดผลตอบแทนคงเหลือซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ เคร่ืองมือทางการเงิน

ต่อไปน้ี ซ่ึงมีลักษณะตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค เมื่อมีการท าธุรกรรมโดย

ปกติระหว่างสองฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกนั ยากที่จะไม่สามารถจัดประเภทให้เป็นตราสารทุน  

14ญ.1  เคร่ืองมือทางการเงินที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดข้ึนอยู่กับสินทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจง

ของกจิการ 

14ญ.2  เคร่ืองมือทางการเงินที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดข้ึนอยู่กบัอตัราส่วนของรายได้ 

14ญ.3  สญัญาที่มีจุดประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนกบัพนักงานส าหรับการท างานให้กจิการ 

14ญ.4  สัญญาที่ก  าหนดให้จ่ายช าระเป็นสัดส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญจากผลก าไรส าหรับบริการที่

ได้รับหรือสนิค้าที่ให้ 

 

ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 

 

15  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง ปฐมพันธท์างการเงิน (ซ่ึงได้แก่ ลูกหน้ี เจ้าหน้ี และตราสารทุน) 

และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (เช่น สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย สัญญาอนาคตและสัญญา 

ฟอร์เวิร์ด สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

อนุพันธ์ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินตามค านิยาม จึงอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี 

16  ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลจากการโอนความเสี่ยง 

ทางการเงินของปฐมพันธ์ทางการเงินที่ อ้างอิงน้ันระหว่างคู่สัญญา ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

ตราสารอนุพันธท์างการเงินจะท าให้คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงมีสิทธติามสัญญาที่จะแลกเปล่ียนสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้ได้รับประโยชน์ 

หรือท าให้มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

กับคู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้เสียประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สัญญาอนุพันธ์

โดยทั่วไป1 ไม่ได้ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนปฐมพันธ์ทางการเงินน้ันต้ังแต่วันที่ท  าสัญญาหรือไม่

                                                           
1 ข้อความดงักล่าวเป็นความจริงเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของอนุพันธ์ เช่น บางสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมี
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จ าเป็นต้องมีการแลกเปล่ียนในวันที่สัญญาสิ้นสดุ อนุพันธบ์างประเภทก าหนดให้กิจการได้รับทั้ง

สิทธิและภาระผูกพันในการแลกเปล่ียน เน่ืองจากเง่ือนไขถูกก าหนดข้ึน ณ วันที่ท  าสัญญา

อนุพันธ์ ดังน้ัน เม่ือราคาในตลาดทางการเงินเปล่ียนแปลงไป เง่ือนไขน้ันอาจท าให้กิจการได้รับ

หรือเสยีประโยชน์ได้  

17  สัญญาสิทธิที่จะขายหรือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสิน 

ทางการเงิน (กล่าวคือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก) ให้สิทธ ิ

แก่ผู้ถือที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอ้างอิงที่ระบุไว้ในสัญญา ในทางกลับกัน ผู้ออกสิทธิเลือก

ดังกล่าวจะมีภาระผูกพันที่อาจจะต้องเสยีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือรับผลขาดทุนของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินอ้างอิงน้ัน สิทธิตามสัญญาของผู้ถือและภาระผูกพันของผู้ออกเป็นไปตามค านิยามของ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามล าดับ ส่วนเคร่ืองมือทางการเงินที่อ้างอิงใน

สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายอาจเป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทใดกไ็ด้ รวมทั้งหุ้นในบริษัท

อื่น และเคร่ืองมือทางการเงินที่มีดอกเบ้ีย สัญญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายในบางคร้ังจะก าหนดให้

ผู้ออกต้องออกตราสารหน้ีแทนการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ตราสารอ้างอิงน้ันจะถือเป็น

สนิทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือหากผู้ถือใช้สทิธน้ัิน สิทธขิองผู้ถือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายใน

การแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้เง่ือนไขที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ และ

ภาระผูกพันของผู้ออกในการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินภายใต้เง่ือนไขที่มีแนวโน้มว่าผู้

ออกจะเสียประโยชน์ เป็นคนละส่วนกับสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงที่จะถูกแลกเปล่ียนกันเม่ือมี

การใช้สิทธิน้ัน ลักษณะของสิทธขิองผู้ถือและภาระผูกพันของผู้ออกไม่ถูกกระทบโดยโอกาสที่จะ

มีการใช้สทิธน้ัิน 

18  อีกตัวอย่างหน่ึงของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน คือ สัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะมีการช าระราคาภายใน 

หกเดือน โดยที่ฝ่ายหน่ึง (ผู้ซ้ือสัญญา) สัญญาว่าจะส่งมอบเงินสดจ านวน 1,000,000 บาท  

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่และมีมูลค่าที่ตราไว้จ านวน 1,000,000 บาท  

และอีกฝ่ายหน่ึง (ผู้ขาย) สญัญาที่จะส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่และมีมูลค่าที่

ตราไว้จ านวน 1,000,000 บาท เพ่ือแลกกับการรับเงินจ านวน 1,000,000 บาท ในช่วง

ระยะเวลา 6 เดือนน้ัน ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิและภาระผูกพันที่จะแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน

ตามสัญญา ในกรณีที่ราคาตลาดของพันธบัตรรัฐบาลเพ่ิมสูงเกินกว่า 1,000,000 บาท ผู้ซ้ือ 

จะได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมข้ึนของราคาตลาดในขณะที่ ผู้ขายเสียประโยชน์ ส่วนในกรณีที่ 

ราคาตลาดลดต ่ากว่า 1,000,000 บาท ผลกระทบจะเกิดขึ้ นในทางตรงกันข้าม ผู้ซ้ือมีสิทธิ 

ตามสญัญา (คือมีสินทรัพย์ทางการเงิน) ซ่ึงคล้ายกับการมีสัญญาสทิธิที่จะซ้ือ และมีภาระผูกพัน

ตามสัญญา (คือมีหน้ีสินทางการเงิน) ซ่ึงคล้ายกับการออกสัญญาสิทธิที่จะขาย ผู้ขายมีสิทธ ิ

                                                                                                                                                                                     
การแลกเปลี่ยนเงนิต้น ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา (และมีการแลกเปลี่ยนอกีคร้ังเมื่อสิ้นสดุสญัญา) 
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ตามสัญญา (คือมีสินทรัพย์ทางการเงิน) คล้ายกับการมีสัญญาสิทธิที่จะขาย และมีภาระผูกพัน

ตามสัญญา (คือมีหน้ีสินทางการเงิน) คล้ายกบัการออกสัญญาสทิธทิี่จะซ้ือ สิทธแิละภาระผูกพัน

ตามสัญญาก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแยกต่างหาก และแยกจาก

เคร่ืองมือทางการเงินที่อ้างอิงในสัญญาน้ัน (พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ในการแลกเปล่ียน) คู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายตามสัญญาฟอร์เวิร์ดมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา ณ เวลาที่ได้ตกลงกัน  

แต่การปฏบัิติตามสญัญาสทิธน้ัินจะเกดิข้ึนเฉพาะเม่ือผู้ถือสทิธเิลือกที่จะใช้สทิธิดังกล่าว 

19  ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นหลายประเภทท าให้เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะต้องมีการ

แลกเปล่ียนในอนาคต รวมถึง สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ สัญญาก าหนดอัตราเพดานสูง-ต ่าของดอกเบ้ีย ภาระผูกพันในการให้กู้ยืม สัญญา

ให้วงเงินกู้เงินตามตั๋ว และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียอาจถือเป็น

สัญญาฟอร์เวิร์ดชนิดหน่ึงซ่ึงคู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปล่ียนกระแสเงินสดในอนาคต โดยจ านวน

เงินสดน้ันค านวณจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวส าหรับคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและจากอัตราดอกเบ้ียคงที่

ส าหรับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง สัญญาอนาคตกถ็ือเป็นสัญญาฟอร์เวิร์ดประเภทหน่ึง ซ่ึงมีรูปแบบ

สญัญาเป็นมาตรฐานและมีการซ้ือขายกนัในตลาดการเงินที่ต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ 

 

สญัญาจะซ้ือหรือจะขายรายการทีไ่ม่เป็นรายการทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่8 ถงึ 10) 

 

20  สัญญาจะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่เป็นรายการทางการเงิน ไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามค านิยาม เน่ืองจากสิทธิที่จะได้รับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือบริการของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง

และภาระผูกพันของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ได้ท าให้เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะ

ได้รับหรือส่งมอบหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สัญญาที่ก  าหนดให้

ช าระโดยการรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะ

ขาย หรือสัญญาอนาคตหรือสัญญาฟอร์เวิร์ดในการซ้ือขายแร่เงิน) ไม่จัดเป็นเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินเช่นกัน ถึงแม้สัญญา

ประเภทน้ีบางสัญญาอาจมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีการซ้ือขายในตลาดที่จัดต้ังอย่างเป็น

ระบบในลักษณะเดียวกับอนุพันธ์ ตัวอย่างเช่น สัญญาซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า อาจซ้ือ

ขายได้ทนัทโีดยใช้เงินสดเน่ืองจากสญัญาดังกล่าวมีการจดทะเบียนในตลาดและอาจเปล่ียนมือได้

หลายคร้ัง อย่างไรกต็าม คู่สัญญาที่ซ้ือและขายสัญญาน้ันโดยแท้จริงแล้วได้ตกลงซ้ือขายสินค้า

โภคภัณฑ์อ้างอิงที่ระบุไว้ในสัญญา การที่สามารถซ้ือหรือขายด้วยเงินสด ความสะดวกสบายใน

การซ้ือขาย และความเป็นไปได้ที่จะเจรจาต่อรองเพ่ือส่งมอบเงินสดแทนการรับหรือส่งมอบ

สินค้า ไม่ได้ท าให้ลักษณะส าคัญของสัญญาเปล่ียนแปลงไปจนท าให้สัญญาน้ันสามารถถือเป็น

เคร่ืองมือทางการเงิน  อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือหรือสัญญาขายรายการที่ ไม่เป็นรายการ 

ทางการเงินบางสัญญาที่สามารถช าระโดยการหักกลบหรือการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน

กัน หรือสัญญาที่รายการที่ไม่เป็นรายการทางการเงินที่ใช้อ้างอิงน้ันเป็นรายการที่พร้อมจะ

เปล่ียนเป็นเงินสดได้ในทันที ถือว่าอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เสมือนกับ
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สญัญานั้นเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 8) 

21  ยกเว้นเฉพาะข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญา

ที่ท ากับลูกค้า สัญญารับหรือส่งมอบสินทรัพย์ที่มีตัวตนไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของ

คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและไม่ถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะมีการเล่ือน

การจ่ายช าระเงินให้ออกไปเป็นวันหลังจากวันที่มีการส่งมอบสินทรัพย์น้ัน ซ่ึงกรณีน้ีเป็นการซ้ือหรือ

ขายสนิค้าเป็นเงินเช่ือ 

22  สัญญาบางสัญญาอาจเป็นสัญญาที่อ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีการรับหรือส่งมอบ

สินค้าน้ัน สัญญาดังกล่าวก าหนดให้มีการช าระราคาระหว่างกันเป็นเงินสดด้วยจ านวน เงินที่

ก  าหนดข้ึนตามวิธีการค านวณที่ระบุไว้ในสัญญาแทนที่จะจ่ายด้วยจ านวนเงินที่คงที่ ตัวอย่างเช่น 

จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้อาจค านวณจากราคาตลาดของน า้มัน ณ วันที่หุ้นกู้ครบก าหนด คูณด้วย

ปริมาณน า้มันที่เป็นจ านวนหน่วยคงที่ จ านวนเงินต้นน้ันจึงถูกอ้างอิงกบัราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่

การช าระราคาจะท าด้วยเงินสดเทา่นั้น สญัญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 

23  เคร่ืองมือทางการเงินตามค านิยามรวมถึงสญัญาที่ท  าให้เกดิสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน

หรือหน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันมักให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงในการเลือกแลกเปล่ียนสินทรัพย์

ทางการเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ที่อ้างอิงกับราคาน า้มัน

อาจให้สทิธิกบัผู้ถือที่จะได้รับดอกเบ้ียเป็นงวดๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และจะได้รับเงินสดเป็น

จ านวนเงินที่ระบุไว้แน่นอนจ านวนหน่ึง ณ วันที่สญัญาครบก าหนด โดยที่ผู้ถือมีสทิธเิลือกที่จะเปล่ียน

จ านวนเงินต้นเป็นน า้มันในปริมาณที่ระบุไว้แน่นอนจ านวนหน่ึง การตัดสนิใจในการเลือกที่การใช้

สิทธิเลือกน้ันจะเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ข้ึนอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของน า้มันและอัตราการ

แลกเปล่ียนเงินสดเป็นน า้มัน (ราคาแลกเปล่ียน) ตามที่ระบุไว้ในหุ้นกู้ ความต้ังใจของผู้ถือหุ้นกู้

ในการใช้สิทธิเลือกน้ันไม่มีผลกระทบต่อเน้ือหาขององค์ประกอบของสินทรัพย์ สินทรัพย์ทาง

การเงินของผู้ถือและหน้ีสินทางการเงินของผู้ออกท าให้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน

แม้ว่าจะก่อให้เกดิสินทรัพย์และหน้ีสนิประเภทอื่นด้วย 

24  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

การแสดงรายการ 
 

หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ (ย่อหนา้ที ่15 ถงึ 27) 

 

การไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น  

(ย่อหนา้ที ่17 ถงึ 20) 

 

25  กิจการอาจออกหุ้นบุริมสิทธิโดยก าหนดให้ผู้ถือมีบุริมสิทธิหลายรูปแบบ ในการพิจารณาว่า  

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือเป็นตราสารทุนที่กิจการออก กิจการผู้ออกต้องประเมิน

จากสิทธิที่ระบุในหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือพิจารณาว่าหุ้นน้ันมีลักษณะพ้ืนฐานของหน้ีสินทางการเงิน
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หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธทิี่ให้สทิธิในการไถ่ถอน ณ วันใดวันหน่ึงที่ก  าหนดไว้ หรือตามที่

ผู้ถือเลือกถือเป็นหน้ีสินทางการเงินเน่ืองจากผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ให้กับผู้ถือน้ัน การที่ ผู้ออกไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ 

ตามสัญญา ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ออกไม่สามารถหาเงินทุนมาจ่ายได้ หรือการจ่ายไม่สามารถท าได้

เน่ืองจากข้อจ ากัดทางกฎหมาย หรือผู้ออกไม่มีก าไรหรือส ารองที่เพียงพอกต็าม กไ็ม่ท าให้ภาระ

ผูกพันน้ันหมดไป สิทธิของผู้ออกที่สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นเป็นเงินสดไม่ถือเป็นหน้ีสิน 

ทางการเงินตามค านิยาม เน่ืองจากผู้ออกไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ให้กับผู้ถือเพราะการไถ่ถอนน้ันขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม  

ภาระผูกพันจะเกิดข้ึนทันทีที่ผู้ออกตัดสินใจใช้สิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้น โดยการแจ้งให้ผู้ถือทราบอย่าง

เป็นทางการถึงความต้ังใจที่จะไถ่ถอนหุ้นน้ัน 

26  ถ้าหุ้นบุริมสิทธิเป็นประเภทที่ไถ่ถอนไม่ได้ การจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิน้ีควรต้องพิจารณาจาก

สทิธิอย่างอื่นที่หุ้นน้ันมีอยู่ การจัดประเภทต้องพิจารณาจากเน้ือหาของรายการและค านิยามของ

หน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน หุ้นบุริมสิทธิจะถือเป็นตราสารทุนหากการจ่ายผลตอบแทน

ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมหรือไม่สะสม) ขึ้ นอยู่กับ  

ดุลยพินิจของผู้ออกเพียงผู้เดียว ปัจจัยต่อไปน้ี ไม่มีผลต่อการจัดประเภทของหุ้นบุริมสิทธิเป็น

ตราสารทุน หรือหน้ีสนิทางการเงิน 

26.1  ประวัติการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอดีต 

26.2  ความตั้งใจในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

26.3  ผลกระทบทางลบต่อราคาหุ้นสามัญของกิจการผู้ออก ถ้ากิจการไม่มีการจ่าย

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (เน่ืองจากมีการจ ากัดการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

สามัญ ถ้าไม่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสทิธ)ิ 

26.4  จ านวนเงินส ารองของผู้ออก 

26.5  ความคาดหวังต่อก าไรหรือขาดทุนของกจิการในช่วงเวลาหน่ึง หรือ 

26.6   การที่กิจการสามารถหรือไม่สามารถมีอิทธิพลต่อก าไรหรือขาดทุนของกิจการในช่วงเวลา

หน่ึง 

 

การช าระดว้ยตราสารทุนทีก่ิจการเป็นผูอ้อก (ย่อหนา้ที ่21 ถงึ 24) 
 

27      ตัวอย่างต่อไปน้ี แสดงถึงการจัดประเภทสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวกบัตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออก 

27.1 สัญญาที่มีการจ่ายช าระโดยกิจการจะได้รับ หรือส่งมอบหุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกใน

จ านวนหุ้นที่ระบุไว้แน่นอน โดยไม่มีสิ่งตอบแทนในอนาคต หรือโดยการแลกเปล่ียน

หุ้นของกิจการในจ านวนหุ้นที่ระบุไว้แน่นอนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินใน

จ านวนเงินที่ระบุไว้แน่นอน ถือเป็นตราสารทุนประเภทหน่ึง (ยกเว้นตามที่กล่าวใน 

ย่อหน้าที่ 22ก) ซ่ึงในกรณีน้ี สิ่งตอบแทนจ่ายหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับตามสัญญาจะ

ถูกบวกเพ่ิมหรือหักออกโดยตรงจากส่วนของเจ้าของ ตัวอย่างเช่น การออกสัญญาสทิธิ

เลือกที่จะซ้ือหรือจะขายหุ้น ซ่ึงให้สิทธิในการซ้ือหุ้นในจ านวนหุ้นที่ระบุไว้แน่นอนของ
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กิจการด้วยเงินสดในจ านวนเงินที่ระบุไว้แน่นอน อย่างไรก็ตาม ถ้าสัญญาระบุให้ 

กิจการซ้ือ (หรือไถ่ถอน) หุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทอื่น ณ วันที่ที่ก  าหนดไว้หรือเม่ือต้องการ กิจการต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงิน

ด้วยมูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอน (ยกเว้นเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะตาม

เง่ือนไขทุกข้อในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น 

ภาระผูกพันของกิจการภายใต้สัญญาฟอร์เวิร์ดในการซ้ือคืนหุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกใน

จ านวนเงินที่ระบุไว้แน่นอน 

27.2 ภาระผูกพันของกิจการที่จะซ้ือคืนหุ้นทุนที่กิจการเป็นผู้ออกด้วยเงินสด ท าให้เกิด

หน้ีสินทางการเงินจ านวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่จะซ้ือคืนน้ัน แม้ว่า

จ านวนหุ้นที่กิจการจ าเป็นต้องซ้ือคืนน้ันจะมีจ านวนไม่แน่นอน หรือภาระผูกพัน

ดังกล่าวอาจขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขว่าคู่สัญญาจะไถ่ถอนหุ้นหรือไม่ (ยกเว้นตามที่กล่าวใน

ย่อห น้ าที่  16ก และ 16ข ห รือ ย่อห น้ าที่  16ค และ16ง) ตั วอ ย่ างห น่ึ งของ 

เง่ือนไขดังกล่าวคือ สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่ออกโดยก าหนดให้กิจการต้องซ้ือ

หุ้นคืนด้วยเงินสด เมื่อคู่สญัญามีการใช้สทิธน้ัิน 

27.3 สัญญาที่ก  าหนดให้มีการจ่ายช าระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น  

ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน แม้ว่าจ านวนเงินสดหรือสินทรัพย์

ทางการเงินประเภทอื่ นที่ จะได้ รับหรือจ่ายจากการช าระราคาน้ันจะข้ึนอยู่กับ 

การเปล่ียนแปลงในราคาตลาดของตราสารทุนที่กิจการออก (ยกเว้นตามที่กล่าวใน 

ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น สัญญาสิทธิเลือก

ที่จะซ้ือหุ้นด้วยการช าระเงินสดสุทธิ 

27.4 สัญญาที่จะจ่ายช าระด้วยหุ้นของกิจการในจ านวนหุ้นที่ผันแปรซ่ึงมีการเทียบมูลค่า

เท่ากับจ านวนเงินที่แน่นอนหรือจ านวนเงินที่ ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของตัวแปร

อ้างอิงตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง (เช่น ราคาโภคภัณฑ์) ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น การขายสัญญาสิทธิที่จะซ้ือทองค า ซ่ึงเม่ือมีการใช้สิทธ ิ

กิจการจะช าระราคาสุทธิด้วยการส่งมอบหุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกจ านวนหน่ึงที่มีมูลค่า

เทา่กบัมูลค่าของสทิธิดังกล่าว สัญญาดังกล่าวน้ีถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสิน

ทางการเงิน แม้ว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีมูลค่าที่ผันแปรตามราคาหุ้นของกจิการ

เอง แทนที่จะแปรผันตามราคาทองค า เช่นเดียวกันกับสัญญาอีกประเภทหน่ึงที่ช าระ

ราคาด้วยจ านวนหุ้นที่ก  าหนดไว้แน่นอนของกิจการ แต่สิทธิที่ติดอยู่กับหุ้นน้ันอาจมี

การเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีผลท าให้มูลค่าการช าระราคาจะเท่ากับจ านวนเงินคงที่จ านวน

หน่ึงหรือจ านวนเงินที่ ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอ้างอิง สัญญาน้ีถือเป็น

สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 
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เงือ่นไขการจ่ายช าระทีอ่าจเกิดข้ึน (ย่อหนา้ที ่25) 

 

28  ย่อหน้าที่ 25 ก าหนดไว้ว่า ถ้าส่วนหน่ึงของเง่ือนไขการจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนก าหนดให้สามารถ

จ่ายช าระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นน้ัน (หรือด้วยวิธีอื่นใดที่ท  าให้เกิดหน้ีสิน 

ทางการเงิน) ไม่เป็นธุรกรรมที่จะเกิดข้ึนจริง เง่ือนไขการจ่ายช าระคืนที่อาจเกดิข้ึนดังกล่าวไม่มีผล

ต่อการจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ดังน้ันสัญญาที่ก  าหนดให้มีการจ่ายช าระเป็นเงินสด

หรือหุ้นของกจิการที่เป็นจ านวนหุ้นผันแปร เมื่อมีเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์น้ันมีโอกาส

น้อยมากที่จะเกิดข้ึน หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเป็นอย่างมาก และแทบไม่มีความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดขึ้น สัญญาดังกล่าวถือเป็นตราสารทุน เช่นเดียวกับการจ่ายช าระด้วยหุ้นของกิจการในจ านวน

หุ้นที่แน่นอน ซ่ึงลักษณะการจ่ายช าระอาจข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

กิจการ แต่สถานการณ์น้ันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนจริง การจัดประเภทสัญญาดังกล่าวเป็น

ตราสารทุนน้ันจึงเหมาะสม 

 

วิธีปฏิบติัในงบการเงินรวม 

 

29  ในงบการเงินรวม กิจการต้องแสดงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (กล่าวคือส่วนได้เสียของผู้

ถือหุ้นอื่นในส่วนของเจ้าของและก าไรของบริษัทย่อย) ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10  

เร่ือง งบการเงินรวม ในการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือทาง

การเงิน) ในงบการเงินรวม กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อตกลงทุกประการระหว่างบริษัทใน

กลุ่มและผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ในการพิจารณาว่าทั้งกลุ่มบริษัทน้ันมีภาระผูกพันในการ

ส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือช าระราคาด้วยวิธีอื่นใดที่จะท าให้เกิดหน้ีสิน 

ทางการเงินหรือไม่ ถ้าบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทออกเคร่ืองมือทางการเงิน และบริษัทใหญ่หรือ

บริษัทอื่นในกลุ่มมีข้อตกลงเพ่ิมเติมโดยตรงกับผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (เช่น การค ้า

ประกัน) กลุ่มบริษัทอาจไม่มีสิทธิในการก าหนดการจัดสรรก าไรหรือการไถ่ถอน ถึงแม้ว่าบริษัท

ย่อยน้ันอาจจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวอย่างเหมาะสมในงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทย่อย โดยมิได้ค านึงถึงข้อตกลงเพ่ิมเติมน้ัน แต่กค็วรมีการพิจารณาผลกระทบของข้อตกลง

ดังกล่าวระหว่างบริษัทในกลุ่มและผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือให้แน่ใจว่า งบการเงินรวมได้

แสดงถึงผลกระทบที่สะท้อนภาพรวมของกลุ่มบริษัทแล้ว หากปรากฏว่ามีภาระผูกพันหรือ 

มีเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว (หรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือ  

ทางการเงินที่ อ ยู่ภายใต้ภาระผูกพันน้ัน) จะต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินใน 

งบการเงินรวม 

29ก เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทท าให้กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาในการจัดประเภทเป็น  

ตราสาร ทุนต ามที่ ก ล่ าวใน ย่อห น้ าที่  16ก  และ 16ข  ห รือ ย่อห น้ าที่  16ค  และ 16ง  

การจัดประเภทตามย่อหน้าดังกล่าวเป็นการยกเว้นตามหลักการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี การยกเว้นดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการจัดประเภทส่วนได้เสียที่
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ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินรวม เพราะฉะน้ันเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทเป็น 

ตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ซ่ึงส่วนประกอบที่เป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมต้องถูกจัดเป็นหน้ีสินในงบการเงินรวมของ

กลุ่มกจิการ 

 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม (ย่อหนา้ที ่28 ถงึ 32) 

 

30   ย่อหน้าที่ 28 ใช้ปฏิบัติกับผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่มิใช่อนุพันธ์ย่อหน้าที่ 28  

ไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมในมุมมองของผู้ถือ กิจการต้องใช้มาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ส าหรับการจัดประเภทรายการและ 

วัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมในมุมมองของผู้ถือ 

31  รูปแบบเค ร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่ ใช้ โดยทั่ วไป คือ ตราสารหน้ีที่ แฝงสิทธิใน 

การแปลงสภาพ เช่น หุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออก โดยไม่มีลักษณะของ

อนุพันธ์แฝงอื่นอีก ย่อหน้าที่ 28 น้ีก าหนดให้ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวต้องแสดง

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของแยกออกจากกันในงบแสดง

ฐานะการเงิน ดังน้ี 

31.1 ภาระผูกพันของผู้ออกที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวด ๆ และจ่ายคืนเงินต้น ถือเป็น

หน้ีสินทางการเงินตราบเทา่ที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันยังไม่ท าการแปลงสภาพ ณ วันที่

รับรู้เร่ิมแรก มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน คือ มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เหมาะสม

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีฐานะเครดิตและมีกระแสเงินสดที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้ง

ต้องมีระยะเวลาที่เหมือนกนั แต่ไม่มีสทิธเิลือกแปลงสภาพรวมอยู่ 

31.2 ตราสารทุนคือสัญญาสิทธิแฝงที่ให้สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหน้ีสินให้เป็นส่วนของ

เจ้าของ สิทธิน้ีจะมีมูลค่า ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจท าให้ผู้ถือ 

ไม่ใช้สทิธกิต็าม 

32 เม่ือมีการแปลงสภาพเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธิแปลงสภาพ ณ วันครบก าหนด กจิการจะต้อง 

ตัดรายการองค์ประกอบของหน้ีสินและบันทึกเป็นส่วนของเจ้าของ โดยองค์ประกอบของส่วน

ของเจ้าของที่บันทกึในคร้ังแรกยังคงแสดงเป็นส่วนของเจ้าของ (ถึงแม้ว่าจะมีการโอนรายการน้ัน

ไปยังรายการอีกประเภทหน่ึงในส่วนของเจ้าของกต็าม) และจะไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการ

แปลงสภาพเกดิขึ้น ณ วันครบก าหนด 

33 เมื่อกิจการมีการท าให้เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิแปลงสภาพน้ันหมดไปก่อนวันครบก าหนด  

โดยการไถ่ถอนก่อนก าหนด หรือมีการซ้ือคืน โดยไม่ท าให้สิทธิการแปลงสภาพที่มีอยู่เดิม

เปล่ียนแปลง กิจการจะต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนจ่ายและต้นทุนการท ารายการจากการซ้ือคืนหรือ 

การไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวให้กับองค์ประกอบของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ ณ 

วันที่ เกิดรายการ วิธีที่ ใช้ในการปันส่วนสิ่งตอบแทนจ่ายและต้นทุนการท ารายการให้กับ

ส่วนประกอบต่างๆ จะต้องใช้วิธีเดียวกับการปันส่วนเดิมที่ใช้กับการปันส่วนจ านวนเงินที่กิจการ
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ได้รับเมื่ อมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินที่ มีสิทธิแปลงสภาพให้กับแต่ละส่วนประกอบ 

ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28 ถึง 32 

34 เม่ือมีการปันส่วนสิ่งตอบแทน ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจะรับรู้ตามหลักการบัญชีที่ใช้กับ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องน้ัน ๆ ดังน้ี 

34.1  ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน จะรับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุน และ 

34.2  จ านวนสิ่งตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ จะรับรู้ในส่วนของ

เจ้าของ 

35 กิจการอาจแก้ไขเง่ือนไขในเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิแปลงสภาพเพ่ือให้เกิดการแปลงสภาพ

ก่อนก าหนด เช่น การเสนออัตราส่วนการแปลงค่าที่ดีกว่า หรือให้สิ่งตอบแทนเพ่ิมเติมหากมีการ

แปลงสภาพก่อนวันที่ก  าหนด ความแตกต่างที่ เกิดข้ึน (ในวันที่ เง่ือนไขถูกแก้ไข) ระหว่าง 

มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินจะได้รับจากการแปลง

สภาพเคร่ืองมือทางการเงินภายใต้เง่ือนไขใหม่กับมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ผู้

ถือเคร่ืองมือทางการเงินจะได้รับภายใต้เง่ือนไขเดิม ต้องรับรู้เป็นผลขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน 

 

หุน้ทุนซ้ือคืน (ย่อหนา้ที ่33 และ 34) 

 

36 ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกจะไม่ถูกรับรู้เป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าเหตุผลของการซ้ือหุ้น

คืนจะเป็นอย่างไร ย่อหน้าที่ 33 ก าหนดให้กิจการที่ซ้ือตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกคืนกลับมา

น้ันหักตราสารทุนดังกล่าวออกจากส่วนของเจ้าของ อย่างไรกต็าม หากกิจการถือหุ้นทุนที่กจิการ 

ออกแทนบุคคลอื่น เช่น สถาบันการเงินที่ถือหุ้นทุนของตนเองในนามของลูกค้า จะถือเป็นการ

ถือหุ้นในลักษณะตัวแทน และเป็นผลให้การถือดังกล่าวไม่ต้องบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน

ของกจิการ 

 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุน (ย่อหนา้ที ่35 ถงึ 41) 

 

37 ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างเพ่ือประกอบกับการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 35 ส าหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงินแบบผสม สมมติให้หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม มีก าหนดไถ่ถอนเป็นเงินสด 

ภายใน 5 ปี แต่เงินปันผลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการก าหนดจ่ายโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกิจการ

ก่อนวันไถ่ถอน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจัดเป็นเค ร่ืองมือทางการเงินแบบผสม  

โดยองค์ประกอบของหน้ีสินมี จ านวน เท่ ากับ มูลค่าปัจจุ บันของจ านวนเงินที่ ไถ่ถอน  

การตัดจ าหน่ายส่วนต ่ากว่ามูลค่าที่เกิดจากการค านวณมูลค่าปัจจุบันจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายใน

ก าไรหรือขาดทุน ส่วนการจ่ายเงินปันผลที่เกิดจากองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของจะรับรู้เป็น

การจัดสรรก าไรหรือขาดทุน วิธีปฏิบัติจะคล้ายกันในกรณีที่การไถ่ถอนที่ไม่มีการก าหนดไว้

แน่นอน แต่ข้ึนอยู่กับสิทธิของผู้ถือที่จะเลือก หรือถ้าหุ้นน้ันถูกก าหนดให้แปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามัญ โดยได้จ านวนหุ้นสามัญผันแปรเท่ากับจ านวนเงินที่แน่นอนจ านวนหน่ึงหรือ 
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จ านวนที่เปล่ียนแปลงไปตามตัวแปรอ้างอิงตัวใดตัวหน่ึง (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์)  อย่างไรกต็าม 

ถ้าเงินปันผลที่ไม่ได้จ่ายถูกรวมเข้าไปในจ านวนเงินไถ่ถอน เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดน้ันต้อง

ถือเป็นหน้ีสนิ และเงินปันผลน้ันจะต้องถือเป็นดอกเบ้ียจ่ายด้วย 

 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่42 ถงึ 50) 

 

38  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

เกณฑ์ที่กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในปัจจุบนัในการน าจ านวนที่รบัรูม้าหักกลบลบหนี้ กนั  

(ย่อหนา้ที ่42.1) 

 

38ก  สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีอาจใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันหรืออาจขึ้ นอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคต (เช่น สิทธิอาจถูกเรียกหรือใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างในอนาคต 

เช่น การไม่ช าระเงินตามสัญญา การผิดนัดช าระหน้ี หรือการล้มละลายของหน่ึงในคู่สัญญา) 

ถึงแม้ว่าสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีน้ันไม่ได้ขึ้ นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต สิทธิ

ดังกล่าวอาจใช้บังคับตามกฎหมายได้ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือเมื่อเกิดการไม่ช าระเงิน

ตามสญัญา หรือเกดิการผิดนัดช าระหน้ี หรือการล้มละลายของคู่สัญญาคนใดฝ่ายหน่ึงหรือทุกฝ่าย 

38ข  เพ่ือเป็นไปตามเกณฑใ์นย่อหน้าที่ 42.1 กจิการต้องมีสทิธติามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีกัน 

โดยเง่ือนไขต่อไปนี้คือสทิธใินการหักกลบลบหน้ี 

38ข.1   ต้องไม่ใช่สทิธทิี่อาจเกดิข้ึนในอนาคต และ 

38ข.2 ต้องเป็นสทิธติามกฎหมายซ่ึงเข้าเงื่อนไขทุกสถานการณ์ต่อไปนี้  

38ข.2.1 การด าเนินธุรกจิตามปกติ 

38ข.2.2 การไม่ช าระเงินตามสญัญา 

38ข.2.3 การผิดนัดช าระหน้ีหรือการล้มละลายของกจิการและคู่สญัญาทุกราย 

38ค  ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในการหักกลบลบหน้ีรวมถึงเง่ือนไขที่ติดมากับการใช้สิทธิ และ 

การมีอยู่ของเหตุการณ์การไม่ช าระเงินตามสัญญา การผิดนัดช าระหน้ี หรือการล้มละลาย  

อาจไม่เหมือนกันในแต่ละเขตอ านาจทางกฎหมาย ดังน้ันจึงไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าสิทธิในการ  

หักกลบลบหน้ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ส าหรับการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามปกติ ตัวอย่างเช่น 

กฎหมายล้มละลายหรือกฎหมายเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหน้ี ขอบเขตอ านาจทางกฎหมายอาจ

ห้ามหรือจ ากัดสิทธิในการหักกลบลบหน้ีเมื่ อเกิดการล้มละลายหรือการผิด นัดช าระหน้ี 

ในบางสถานการณ์ 

38ง   กฎหมายที่บังคับใช้กบัความสัมพันธร์ะหว่างคู่สญัญา (ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขตามสัญญา กฎหมาย 

ว่าด้วยสัญญา หรือการไม่ช าระเงินตามสัญญา การผิดนัดช าระหน้ี หรือการล้มละลายที่ใช้บังคับ

กับคู่สัญญา) จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้แน่ใจว่าสิทธิในการหักกลบลบหน้ีใช้ได้ในการ

ด าเนินงานที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ในเหตุการณ์การไม่ช าระเงินตามสัญญา ผิดนัดช าระหน้ี 

หรือล้มละลายของกจิการและของคู่สญัญาทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ 38ข.2) 
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เกณฑ์ที่กิจการตั้ งใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รับรูไ้วด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั้ งใจที่จะรบัประโยชนจ์าก

สินทรพัยแ์ละช าระหนี้ สินในเวลาเดียวกนั (ย่อหนา้ที ่42.2) 

 

38จ  เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 42.2 กิจการต้องต้ังใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ด้วยยอด

สทุธ ิหรือต้ังใจที่จะรับประโยชน์จากสนิทรัพย์และช าระหน้ีสนิในเวลาเดียวกนั แม้ว่ากจิการอาจมี

สิทธิที่จะจ่ายช าระด้วยยอดสุทธิ และอาจรับประโยชน์จากสินทรัพย์และช าระหน้ีสินแยกต่างหาก

จากกนัได้ 

38ฉ  หากกิจการสามารถจ่ายช าระในลักษณะดังกล่าวซ่ึงเป็นผลที่เทยีบเท่ากับการจ่ายช าระสทุธิ ถือว่า

เป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายช าระในย่อหน้าที่ 42.2 ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อและกต่็อเมื่อวิธีการจ่ายช าระ

ขั้นต้นมีลักษณะที่ก  าจัดหรือส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องที่ไม่มีนัยส าคัญ 

และจะด าเนินการกบัลูกหน้ีและเจ้าหน้ีในกระบวนการหรือวงจรจ่ายช าระเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ระบบ

การจ่ายช าระขั้นต้นซ่ึงมีคุณสมบัติทั้งหมดดังต่อไปน้ี จึงจะเป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายช าระด้วย

ยอดสทุธใินย่อหน้าที่ 42.2 

38ฉ.1 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีสิทธิในการหักกลบถูกด าเนินการ ณ 

เวลาเดียวกนั 

38ฉ.2 เม่ือสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ถูกด าเนินการ คู่สัญญาจะถูกผูกมัด 

ให้ปฏบัิติตามภาระผูกพันส าหรับการจ่ายช าระ 

38ฉ.3 ไม่มีกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึนจากสินทรัพย์และหน้ีสินที่ เปล่ียนแปลงไปเม่ือ 

ถูกด าเนินการ (ยกเว้นกรณีที่การด าเนินการล้มเหลว ดูย่อหน้าที่ 38ฉ.4) 

38ฉ.4 สินทรัพย์และหน้ีสินที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์จะถูกช าระโดยการโอนหลักทรัพย์

หรือโดยระบบที่คล้ายกัน (ตัวอย่างเช่น การส่งมอบเม่ือเทียบเท่ากับการจ่ายช าระ)  

ดังน้ัน หากการโอนหลักทรัพย์ล้มเหลว การด าเนินการของลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีที่

เกี่ยวข้องซ่ึงมีหลักทรัพย์ค า้ประกนัจะล้มเหลวเช่นกนั (และในทางกลับกนั) 

38ฉ.5 ธุรกรรมใดๆ ที่ล้มเหลว ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 38ฉ.4 จะถูกด าเนินการอกีคร้ังจนกว่า 

การจ่ายช าระจะเสรจ็สิ้น 

38ฉ.6 การจ่ายช าระจะด าเนินการผ่านส านักช าระเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ธนาคาร

กลาง หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และ 

38ฉ.7 วงเงินสินเช่ือระหว่างวันซ่ึงมีไว้เพ่ือให้มีวงเงินเบิกเกินบัญชีเพียงพอส าหรับการ

ด าเนินการจ่ายช าระ ณ วันที่มีการจ่ายช าระส าหรับแต่ละคู่สญัญา และมีความแน่นอนที่

วงเงินสนิเช่ือระหว่างวันจะถูกใช้ก่อน เมื่อมีการร้องขอ 

39  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดวิธปีฏบัิติเป็นพิเศษส าหรับเคร่ืองมือสงัเคราะห์ เคร่ืองมือ

สังเคราะห์เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการถือไว้เพ่ือท าให้มีลักษณะประหน่ึงว่าเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินอีกประเภทหน่ึง ตัวอย่างเช่น เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวที่มี

ส่วนประกอบของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงท าให้ได้รับการช าระเงินจากการจ่ายเงินที่



มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 32   

 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 48 

 

เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และการจ่ายเงินด้วยอัตราดอกเบ้ียคงที่ ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินมี

ลักษณะเหมือนหน้ีสินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทที่

รวมกันเป็นเคร่ืองมือสังเคราะห์ดังกล่าวประกอบด้วยสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่มีเวลา

และเง่ือนไขต่างๆ ของตัวเอง โดยเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทน้ันสามารถโอนหรือช าระ

ราคาแยกต่างหากจากกันได้ เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทที่ประกอบกันน้ันมีความเสี่ยงที่

แตกต่างกัน ดังน้ัน เมื่อเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึงในเคร่ืองมือสังเคราะห์มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ 

ขณะที่อีกเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึงเป็นหน้ีสิน เคร่ืองมือทางการเงินทั้งสองต้องไม่น ามาหักกลบ

กันและต้องไม่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการด้วยจ านวนสุทธิ ถ้าไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อของการหักกลบตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

40  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 


