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ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  

เรื่อง 

การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับ

ที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซ่ึงรวมมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ใน

ต่างประเทศภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (Official pronouncements issued at 1 January 2015, 

includes Standards with an effective date after 1 January 2015 but not the Standards they will replace) 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที่ 

บทน า  บทน า 1 

วตัถุประสงค ์    2 

ขอบเขต  4 

ค านยิาม  11 

การแสดงรายการ   15 

หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ  15 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธขิายคืน 16ก 

 ตราสารหรือส่วนประกอบของตราสารที่ทาํให้กจิการมีภาระผูกพันที่

จะต้องส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกให้กจิการอื่นตาม

สดัส่วนของสนิทรัพย์สทุธิของกจิการเมื่อชาํระบัญชี 

16ค 

 การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธิ

ขายคืนและตราสารที่ทาํให้กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบตรา

สารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกให้กจิการอื่นตามสดัส่วนของสินทรัพย์สุทธิ

ของกจิการเมื่อชาํระบัญชี 

16จ 

 การไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาในการส่งมอบเงินสดหรือสนิทรัพย์

ทางการเงินอื่น   

17 

 การชาํระด้วยตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออก 21 

 ประมาณการจ่ายชาํระที่อาจเกดิข้ึน 25 

 สทิธเิลือกชาํระ 26 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม  28 

หุน้ทุนซ้ือคืน  33 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุน  35 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน  42 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  96 

การยกเลิกประกาศอ่ืนๆ  98 
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ภาคผนวก แนวทางปฏิบติั   

ค านยิาม  ภาคผนวก 3 

สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน   ภาคผนวก 3 

ตราสารทุน  ภาคผนวก 13 

 ตราสารประเภทที่ด้อยสทิธกิว่าตราสารอื่น  ภาคผนวก 14ก 

 กระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับจาก

เคร่ืองมือทางการเงินตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินนั้น 

  

ภาคผนวก 14จ 

 รายการที่ทาํโดยผู้ถือครองตราสารที่ไม่ใช่เจ้าของกจิการ  ภาคผนวก 14ฉ 

 ไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ หรือสญัญาที่

กระแสเงินสดทั้งหมดที่ถูกกาํหนดเป็นจาํนวนที่

แน่นอนหรือจาํกดัผลตอบแทนคงเหลืออย่างมี

สาระสาํคัญที่จะคืนให้แก่ผู้ถือครองเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

  

 

 

ภาคผนวก 14ฎ 

ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน  ภาคผนวก 15 

สญัญาจะซ้ือหรือขายรายการทีไ่ม่ใช่รายการทางการเงิน  ภาคผนวก 20 

การแสดงรายการ  ภาคผนวก 25 

หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ ภาคผนวก 25 

 การไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาในการส่งมอบเงินสด

หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

 

ภาคผนวก 25 

 การชาํระด้วยตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออก ภาคผนวก 27 

 ประมาณการจ่ายชาํระที่อาจเกดิข้ึน ภาคผนวก 28 

 วิธปีฏบัิติในงบการเงินรวม ภาคผนวก 29 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม   ภาคผนวก 30 

หุน้ทุนซ้ือคืน  ภาคผนวก 36 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุน  ภาคผนวก 37 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน  ภาคผนวก 38ก 

 เกณฑท์ี่กจิการมีสทิธติามกฎหมายที่จะหักกลบยอดที่

รับรู้ได้ในปัจจุบัน 

ภาคผนวก 38ก 

 เกณฑท์ี่กจิการต้ังใจที่จะชาํระด้วยยอดสุทธหิรือที่จะรับรู้

สนิทรัพย์และชาํระหน้ีสนิในขณะเดียวกนั 

ภาคผนวก 38จ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 2 

ถึง 100 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึง

ข้อกาํหนดของกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติใน 

การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด   
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บทน า 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทาง

การเงิน  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะบัญชีที่เร่ิมต้นใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 อย่างไรกต็าม หากกจิการใดจะถือปฏบัิติก่อนวันที่กาํหนดก็

สามารถกระทาํได้  

บทนาํ 2 (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 3 (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ลกัษณะทีส่ าคญั 

บทนาํ 4 (บทนาํนี้ ไม่ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 

 ขอบเขต   

บทนาํ 5 ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

บทนาํ 5ก (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัการ 

บทนาํ 6 โดยสรุป การที่ผู้ออกจะพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือตราสารทุน

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถือเป็นตราสารทุนกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทั้ง (1) และ (2) 

เทา่นั้น    

 (1)  เคร่ืองมือทางการเงินนั้นต้องไม่มภีาระผูกพันตามสญัญา  

  (1.1) ที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบักจิการอื่นหรือ  

(1.2) ที่จะแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินกบักจิการอื่นภายใต้

เง่ือนไขที่อาจทาํให้ผู้ออกเสียประโยชน์ 

 (2) หากเคร่ืองมือทางการเงินจะหรืออาจจะต้องมีการชาํระด้วยตราสารทุนที่ผู้ออกเป็น 

 เจ้าของน้ัน ในกรณีน้ี เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว คือ 
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(2.1) รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ ซ่ึงผู้ออกไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาในการส่งมอบ

ตราสารทุนของผู้ออกเองในจาํนวนที่ผันแปร หรือ 

(2.2) ตราสารอนุพันธท์ี่จะต้องชาํระโดยผู้ออกด้วยการแลกเปล่ียนเงินสดหรือสินทรัพย์ทาง

การเงินอื่นในจํานวนที่แน่นอน กับตราสารทุนของผู้ออกเองในจํานวนที่แน่นอน 

สําหรับวัตถุประสงค์น้ีตราสารทุนของผู้ออกไม่รวมถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่ มี

ข้อตกลงตามสญัญาที่จะได้รับหรือส่งมอบตราสารทุนของผู้ออกในอนาคต 

บทนาํ 7 นอกจากน้ีเมื่อผู้ออกมีภาระผูกพันตามสญัญาที่จะต้องซ้ือหุ้นของตัวเองโดยใช้เงินสดหรือ 

 สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ น้ัน ทาํให้เกดิหน้ีสนิเป็นจาํนวนที่ผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย 

บทนาํ 8 คาํนิยามของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินและคาํอธบิายของตราสารทุนมีการ 

 ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการน้ี 

 

 

 

 

 การจดัประเภทของสญัญาทีจ่ะตอ้งช าระดว้ยตราสารทุนของกิจการ  

บทนาํ 9 การจัดประเภทของตราสารอนุพันธ์และสัญญาที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหรือจ่ายชาํระ

ด้วยตราสารทุนของกิจการ ได้ถูกขยายความให้สอดคล้องกับหลักการในบทนํา 6 ข้างต้น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อกิจการใช้ตราสารทุนของกิจการเองเสมือนเป็นสกุลเงินในสัญญาที่จะรับ

หรือส่งมอบหุ้นในจํานวนที่ ผันแปรไปตามจํานวนที่แน่นอนหรือจํานวนที่ ข้ึนอยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรอ้างองิ (เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์) สัญญาดังกล่าวไม่ถือเป็นตราสารทุน

แต่จะถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน  

  

 เครือ่งมือทางการเงินทีใ่หสิ้ทธิขายคืน  

บทนาํ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้รวมเอาคาํแนะนําที่เคยเสนอไว้ในการตีความมาตรฐานการบัญชี

ต่างประเทศ ฉบับที่ 34 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน—เครือ่งมือทางการเงินหรือสิทธิทีจ่ะไถ่ถอน

ของผูถื้อครอง ผลคือเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือครองในการขายคืนให้กับผู้ออกเพ่ือ

ได้รับเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น  (เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืน) ถือเป็นหน้ีสิน

ทางการเงินของผู้ออก เพ่ือเป็นการตอบสนองกับข้อคิดเหน็ที่ได้รับต่อฉบับร่าง มาตรฐานฉบับน้ี

จึงเพ่ิมคาํแนะนาํและตัวอย่างให้กับกิจการที่ไม่มีส่วนทุนหรือทุนเรือนหุ้นไม่ถือเป็นส่วนทุนตามที่

ได้ให้ความหมายไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

 ประมาณการจา่ยช าระทีอ่าจเกิดขึ้น 

บทนาํ 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้รวมผลสรุปของการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับ
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ที่ 5 เร่ือง ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน-ประมาณการจ่ายช าระทีอ่าจเกิดขึ้น โดยเคร่ืองมือ

ทางการเงินถือเป็นหน้ีสินทางการเงินเมื่อลักษณะการจ่ายชาํระขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงมี

ความไม่แน่นอนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ น หรือผลของเหตุการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน

ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ออกและผู้ถือครอง ประมาณการจ่ายชาํระที่อาจเกิดข้ึนจะไม่

ถูกพิจารณาเมื่อเกดิในกรณีการชาํระบัญชีหรือเมื่อเหตุการณ์ไม่แน่นอนดังกล่าวไม่เกดิขึ้นจริง 

 
 

 

 

 สิทธิเลือกช าระ  

บทนาํ 12 ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินเม่ือทาํให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีทางเลือกเกี่ยวกับการจ่ายชาํระนอกจากทางเลือก

ของการชาํระอื่นๆทั้งหมดจะจ่ายชาํระด้วยตราสารทุน 

 

การวดัมูลค่าของส่วนประกอบของเครือ่งมือทางการเงินแบบผสมในการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 

บทนาํ 13 มาตรฐานฉบับปรับปรุงได้ตัดทางเลือกในการวัดมูลค่าส่วนประกอบที่เป็นหน้ีสินของเคร่ืองมือ

ทางการเงินแบบผสมในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เดิมเคยให้ไว้  ซ่ึง

ได้แก่วิธีมูลค่าส่วนที่เหลือหลังจากแยกส่วน ของเจ้าของหรือวิธีมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน

ส่วนประกอบที่เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิจะถูกแยกออกก่อน และมูลค่าส่วนที่เหลือจึงเป็นส่วนของ

เจ้าของ ข้อกาํหนดในการแยกส่วนของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของของเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมน้ันเป็นไปตามคาํนิยามของตราสารทุนที่เป็นมูลค่าส่วนที่เหลือและเป็นไปตามข้อกาํหนดการ

วัดมูลค่าของตราสารทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

 

 

 หุน้ทุนซ้ือคืน 

บทน า 14 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32 ไดร้วมผลสรุปของการตีความมาตรฐานการบญัชีระหว่าง

ประเทศ ฉบบัที ่16 เรือ่ง หุน้ทุน—การซ้ือคืนตราสารทุนของกิจการ (หุน้ทุนซ้ือคืน) ทีก่ารซ้ือ

คืนหรือการขายออกไปภายหลงัของตราสารทุนของกิจการเองไม่เป็นผลท าใหเ้กิดก าไรหรือ

ขาดทุนแก่กิจการ แต่เป็นการแสดงใหเ้ห็นการโอนระหว่างผูถ้อืครองตราสารทุนที่ยอมสละ

ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของและผูที้ย่งัคงถอืครองตราสารทุนต่อไป 
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ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุน  

บทนาํ 15  มาตรฐานการบัญชฉบับที่ 32 ได้รวมแนวปฏิบัติเดิมในการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 17 เร่ือง ส่วนของเจ้าของ - ต้นทุนของธุรกรรมเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ ต้นทุน

การทาํรายการที่เกิดขึ้นเน่ืองจากเป็นส่วนจาํเป็นในการทาํให้ธุรกรรมเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของให้

สาํเรจ็ให้รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของธุรกรรมดังกล่าว และหักออกจากส่วนของเจ้าของ 

 

 การเปิดเผยข้อมูล  

บทนาํ 16 ถึง บทนาํ 19 (บทนาํเหล่าน้ีไม่ใช้) 

บทนาํ 19ก (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกประกาศอื่นๆ 

บทนาํ 20 (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อการเสนอร่าง 

บทนาํ 21 (บทน านี้ ไม่ใช)้ 

บทนาํ 22 (บทนาํนี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 23  การปรับปรุงทาํให้เกดิการจัดประเภทของบางรายการต่อไปนี้  

(1) เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธขิายคืน 

(2)  เคร่ืองมือทางการเงิน หรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินที่กาํหนดให้กจิการมีภาระ 

ผูกพันในการส่งมอบตราสารทุนให้กบัอกีกจิการหน่ึงตามสดัส่วนของสนิทรัพย์สทุธขิอง    

กจิการเมื่อมีการชาํระบัญชี 

บทนาํ 24 วัตถุประสงค์ คือ การปรับปรุงในระยะสั้นและเป็นการปรับปรุงที่มีขอบเขตจาํกัดเพ่ือพัฒนาการ

รายงานทางการเงินของเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทที่เข้านิยามของหน้ีสินทางการเงินแต่

แสดงเป็นส่วนได้เสยีส่วนที่เหลือในสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการ 
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มาตรฐานบญัชี ฉบบัที ่32  

เรือ่ง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมอืทางการเงิน 

 

วตัถุประสงค ์

1 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดหลักการเกี่ยวกับการแสดงรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงินเป็นหน้ีสนิหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสนิทรัพย์ทางการเงินกบัหน้ีสนิทางการเงิน 

มาตรฐานฉบับน้ีใช้กบัการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผู้ออกตราสารออกเป็นสินทรัพย์

ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไร

และขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่ทาํให้สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินสามารถหัก

กลบกนัได้ 

3 หลักการในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นส่วนเสริมของหลักการในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ขอบเขต 

4 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัทุกกิจการส าหรบัเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท 

ยกเวน้รายการต่อไปนี้  

4.1 ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ ซ่ึงตอ้งบนัทึกบญัชีตามขอ้ก าหนดที่

ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบ

การเงินรวม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมคา้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 

2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ก าหนดหรืออนุญาตใหก้ิจการบนัทึก

บญัชีส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ได ้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณี



ร่าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

        

  10 

ดงักล่าว กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ดว้ย กิจการตอ้ง

ปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบันี้ ส าหรบัตราสารอนุพนัธทุ์กชนิดที่มีความเชื่อมโยงกบัส่วนได้

เสียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ 

4.2 สิทธิและภาระผูกพนัของนายจ้างตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน ใหถ้ือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน 

4.3 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

4.4 สญัญาประกนัภยัตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง สัญญาประกันภยั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ถือปฏิบติักบั

อนุพนัธแ์ฝงที่อยู่ในสญัญาประกนัภยั หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ก าหนดใหต้อ้งรบัรูร้ายการแยกจาก

กนั นอกจากนี้  ผูค้ ้ าประกนัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ส าหรบัสญัญาค ้ า

ประกนัทางการเงินหากผูค้ ้ าประกนัปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

สญัญา แต่กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย หากผูค้ ้ าประกนัเลือกปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 4.4 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภยั 

ในการรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าสญัญาดงักล่าว 

4.5 เครื่องมือทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 

(ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย เนือ่งจากเครื่องมือทางการเงินดงักล่าวมี

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินิจ ผูอ้อกเครื่องมือทางการเงินดงักล่าวไดร้บั

การยกเวน้จากการปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 15 ถึง 32 และ ภาคผนวกย่อหนา้ที่ 25 ถึง 35 

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ส าหรบัการแยกระหว่างหนี้ สินทางการเงินและตราสารทุน 

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นยงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอื่นทั้งหมด

ในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  นอกจากนี้  ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฎิบติักบั

อนุพนัธแ์ฝงที่รวมอยู่ในเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นดว้ย (ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เคร่ืองมอืทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

4.6 เครือ่งมือทางการเงิน สญัญา และภาระผูกพนัภายใตก้ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ซ่ึงตอ้ง

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ยกเวน้  

4.6.1 สญัญาภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที่ 8 ถึง 10 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  ที่

ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  
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เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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4.6.2 ย่อหนา้ที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  โดยตอ้งถือปฏิบติักบัหุน้

ทุนซ้ือคืนที่ซ้ือ ขาย ออก หรือ ยกเลิกตามโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่พนกังาน 

โครงการใหพ้นกังานซ้ือหุน้และขอ้ตกลงอื่นๆ ในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

5 - 7  (ย่อหน้านี้ เหล่านี้ ไม่ใช้) 

8 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัสญัญาที่จะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทาง

การเงิน ซ่ึงสามารถจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการ

แลกเปลีย่นเครือ่งมือทางการเงิน เสมือนว่าสญัญาดงักล่าวเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึง่ 

ยกเวน้สญัญาซ่ึงท าข้ึนและถอืไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่รบัหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทาง

การเงิน ตามทีก่ิจการคาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใชป้ระโยชน ์อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้

ตอ้งน าไปใชก้บัสญัญาซ่ึงกิจการก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่2.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

9 มีหลายวิธทีี่สญัญาจะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินสามารถจ่ายชาํระสุทธิเป็นเงินสด

หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงกรณีต่อไปนี้  

9.1 เมื่อเงื่อนไขในสัญญายอมให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จ่ายชาํระสุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือ

ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.2 เมื่อไม่ได้มีการระบุวิธีการจ่ายชาํระไว้ชัดเจนในสัญญา ว่าจะจ่ายชําระสุทธิด้วยเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน แต่กิจการเคยมีวิธี

ปฏบัิติสาํหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยจ่ายชาํระสุทธิเป็นเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือ

ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน (ไม่ว่าจะด้วยการเข้าทาํรายการ

กบัคู่สญัญาโดยการทาํสญัญาหักกลบหรือโดยการขายสญัญาก่อนที่จะมีการใช้สิทธิตามสัญญา

น้ันหรือก่อนสญัญาหมดอายุ) 

9.3 เม่ือกิจการมีวิธีปฏิบัติสาํหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการรับมอบรายการอ้างอิง

และขายรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังการรับมอบเพ่ือวัตถุประสงค์ในการทาํ

กาํไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของผู้ค้า 

9.4 เม่ือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่ถูกระบุในสัญญาสามารถที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดได้

ทนัท ี

สญัญาซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 9.2 หรือ 9.3 ต้องไม่ได้จัดทาํขึ้นโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบ

รายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามความต้องการของกจิการในการซ้ือ ขาย หรือใช้ประโยชน์ตามที่

คาดไว้ ซ่ึงทาํให้สัญญาเหล่าน้ันอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สัญญาอื่นๆ ตามย่อ

หน้าที่ 8 ที่ถูกประเมินเพ่ือพิจารณาว่าสัญญาสัญญาดังกล่าวถูกจัดทาํขึ้ นและถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามที่กิจการคาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใช้ประโยชน์
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เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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หรือไม่ และจะถูกประเมินเพ่ือพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีหรือไม่ 

10 สัญญาขายสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถชําระสุทธิเป็นเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ตามย่อหน้าที่ 9.1 หรือ 9.4 

ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สัญญาดังกล่าวต้องไม่เป็นสัญญาที่จัดทาํขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามที่กิจการคาดว่าจะซ้ือ ขายหรือ

ใช้ประโยชน์ 

 

ค านยิาม (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่3 ถงึ 23 ประกอบ) 

11 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

 

 

เครือ่งมือทางการเงิน หมายถงึ สญัญาใด ๆ ที่ท าใหก้ิจการหนึง่มีสินทรพัยท์างการเงินเพิม่ข้ึนและ

อีกกิจการหนีง่มีหนี้ สินทางการเงินหรือตราสารทุนเพิม่ข้ึน 

 

สินทรพัยท์างการเงิน หมายถงึ สินทรพัยด์งัต่อไปนี้  

1.   เงินสด 

2.   ตราสารทุนของกิจการอื่น 

3.   สิทธิตามสญัญา 

3.1 ทีจ่ะรบัเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่นจากกิจการอื่น

หรือ 

3.2 ที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทาง

การเงินกบักิจการอื่นภายใตเ้งื่อนไขที่จะเป็นประโยชนต่์อ

กิจการ หรือ 

4.   สญัญาทีจ่ะหรืออาจจะไดร้บัช าระดว้ยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู ้

ออกและเป็น 

4.1 รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ซ่ึงกิจการมีหรืออาจจะมี

ภาระผูกพันที่จะรับตราสารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อกใน

จ านวนทีผ่นัแปร หรือ 

4.2 ตราสารอนุพนัธ์ที่จะหรืออาจจะไดร้ับช าระเป็นสิ่งอื่นที่

ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดหรือสินทรัพยท์าง

การเงินอื่นในจ านวนทีแ่น่นอน กบัตราสารทุนที่กิจการเป็น

ผูอ้อกในจ านวนทีแ่น่นอน ในที่นี้ ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู ้



ร่าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ออกจะไม่รวมเครื่องมือทางการเงินที่ใหสิ้ทธิขายคืนที่มี

ลกัษณะเป็นตราสารทุนตามเงือ่นไขที่ระบุในย่อหนา้ที่ 16

ก และ 16ข และเครื่องมือทางการเงินที่ท าให้กิจการมี

ภาระผูกพนัในการส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อก

ให้กิจการอื่นตามสดัส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ

เฉพาะในช่วงที่กิจการชําระบัญชี และถูกจัดประเภทเป็น

ตราสารทุนตามเงือ่นไขในย่อหนา้ที่ 16ค และ 16ง หรือ

ตราสารทีม่ีสญัญาว่าจะมีการไดร้บัหรือส่งมอบตราสารทุน

ทีก่ิจการเป็นผูอ้อกในอนาคต 

   

หนี้ สินทางการเงิน หมายถงึ หนี้ สินดงัต่อไปนี้   

1. ภาระผูกพนัตามสญัญา 

1.1 ที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่นใหก้ิจการ

อื่น หรือ 

1.2 ทีจ่ะแลกเปลีย่นสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน

กับกิจการอื่นภายใต้เ งื่อนไขที่อาจท าให้กิจการเ สีย

ประโยชน ์หรือ 

2. สญัญาที่จะหรืออาจจะช าระดว้ยตราสารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อก

และเป็น 

2.1 รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงกิจการมีหรืออาจจะมี

ภาระผูกพนัที่จะส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อกใน

จ านวนทีผ่นัแปร หรือ 

2.2 ตราสารอนุพนัธที์่จะหรืออาจจะช าระเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การ

แลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่นใน

จ านวนที่แน่นอน กับตราสารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อกใน

จ านวนทีแ่น่นอน  ส าหรบัวตัถุประสงคด์งักล่าวสิทธิ สญัญา

สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย หรือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงตราสารทุนทีก่ิจการเป็นผูอ้อกในจ านวนตราสารทุน

ที่แน่นอน เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใด 

ๆ จะถือว่าเป็นตราสารทุน หากกิจการเสนอสิทธิ สญัญา

สิทธิที่จะซ้ือหรือขาย หรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตาม
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สดัส่วนใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจ้าของในขณะนั้นทุกคนซ่ึงถือตราสาร

ในล าดบัชั้นเดียวกนักบัตราสารทุนที่ไม่เป็นตราสารอนุพนัธ์

ที่กิจการเป็นผูอ้อก ดงันั้นตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ตรา

สารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อกไม่รวมเครื่องมือทางการเงินที่ให้

สิทธิขายคืนซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุนตามที่กล่าวใน

ย่อหนา้ที่16ก และ 16ข  เครื่องมือทางการเงินที่ท าให้

กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบตราสารทุนตาม

สดัส่วนของสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการเฉพาะในช่วงที่กิจการ

ช าระบญัชีและถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุนตามที่กล่าวใน

ย่อหนา้ที่ 16ค และ 16ง  หรือตราสารที่มีสญัญาว่าจะมี

การรบัหรือส่งมอบตราสารทุนทีก่ิจการเป็นผูอ้อกในอนาคต 

โดยมีขอ้ยกเวน้คือ ตราสารทีเ่ขา้นยิามของหนี้ สินทางการเงินจะ

ถูกจดัประเภทเป็นตราสารทุน ถา้เครื่องมือทางการเงินดงักล่าว 

มีลกัษณะทั้งหมดและเขา้เงือ่นไขที่ก าหนดไวต้ามย่อหนา้ที่ 16

ก และ 16ข หรือ ย่อหนา้ที ่16ค และ 16ง  

   

ตราสารทุน หมายถงึ สัญญาใดๆ ที่แสดงว่าผูถ้ือตราสารเป็นเจ้าของส่วนไดเ้สีย

คงเหลือในสินทรพัยข์องกิจการภายหลงัหกัหนี้ สินทั้งหมด 

   

มูลค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่โอนหนี้ สิน

ในรายการทีเ่กิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดั

มูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 

(ปรบัปรุง 2559)  เรือ่ง การวัดมลูค่ายุติธรรม) 

 

เครื่องมือทางการเงิน

ทีใ่หสิ้ทธิขายคืน 

หมายถงึ เครื่องมือทางการเงินที่ใหสื้ทธิแก่ผูถ้ือครองในการขายตราสาร

คืนใหก้บัผูอ้อกเพื่อไดร้บัเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่น  

หรือการขายคืนให้กบัผูอ้อกโดยอัตโนมติัเมื่อมีเหตุการณใ์น

อนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอนว่าเหตุการณเ์กิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน 

หรือถา้ผูถ้อืครองเสียชีวิตหรือเกษียณ 

 

12 คาํศัพทต่์อไปน้ีให้มีความหมายตามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือย่อหน้าที่ 9 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน และสามารถนาํมาใช้ได้กับมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีตามความหมายโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธรีาคาทุนตัดจาํหน่าย 

 การตัดรายการออกจากบัญชี 

 ตราสารอนุพันธ ์

 วิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง 

 สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน  

 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

 สญัญาผูกมัด 

 รายการคาดการณ์ 

 ความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยง 

 รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

 เงินลงทุนที่ถือไว้เพ่ือค้า 

 วิธปีกติในการซ้ือหรือขาย 

 ต้นทุนการทาํรายการ 

 

 

 
 

 

 

13 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคาํว่า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้น

ไปที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจนซ่ึงเป็นข้อตกลงที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้โดยง่ายเน่ืองจากโดยปกติ

มีผลบังคับตามกฎหมาย เคร่ืองมือทางการเงินถือเป็นสัญญาอย่างหน่ึงซ่ึงมีหลายรูปแบบและไม่

จาํเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อกัษร 

 

 

 

14 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคาํว่า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ และ

หน่วยงานรัฐบาล 

 

 

 

 

การแสดงรายการ 

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

15 ณ วนัที่รบัรูเ้มือ่เริ่มแรก กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินตอ้งจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน

หรือส่วนประกอบของเครือ่งมือทางการเงินเป็นหนี้ สินทางการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน หรือตรา
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สารทุนตามเนื้ อหาของขอ้ตกลงตามสญัญาและค านิยามของหนี้ สินทางการเงิน สินทรพัยท์าง

การเงินและตราสารทุน 

16 เมื่อผู้ออกตราสารถือปฏิบัติตามคํานิยามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 เพ่ือพิจารณาว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ันเป็นตราสารทุนแทนที่จะเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือไม่ ตราสารดังกล่าวจะถือว่าเป็น

ตราสารทุนกต่็อเมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้  

16.1  ตราสารน้ันไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาดังต่อไปนี้  

16.1.1  ในการส่งมอบเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบักจิการอื่น หรือ 

16.1.2 ในการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้

เง่ือนไขที่อาจจะทาํให้ผู้ออกตราสารเสยีประโยชน์ 

16.2   ถ้าเป็นตราสารที่จะหรืออาจจะจ่ายชําระด้วยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก เคร่ืองมือทาง

การเงินดังกล่าว คือ 

16.2.1 รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ ซ่ึงกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะส่งมอบตรา

สารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกในจาํนวนที่ผันแปร หรือ 

16.2.2  ตราสารอนุพันธ์ที่จะต้องชาํระโดยผู้ออกด้วยการแลกเปล่ียนเงินสดหรือสินทรัพย์ทาง

การเงินอื่นในจํานวนที่แน่นอน กับตราสารทุนของผู้ออกเองในจํานวนที่แน่นอน

เท่าน้ัน สําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว สิทธิ สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย หรือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธเิพ่ือให้ได้มาซ่ึงตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกในจาํนวนตราสารทุน

ที่แน่นอน เทา่กบัจาํนวนเงินที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใด ๆ จะถือว่าเป็นตราสาร

ทุน หากกิจการเสนอสิทธิ สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวตามสัดส่วนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในขณะน้ันทุกคนซ่ึงถือตราสารในลาํดับช้ัน

เดียวกันกับตราสารทุนที่ไม่เป็นตราสารอนุพันธ์ที่กิจการเป็นผู้ออก ดังน้ันสาํหรับ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมี

ลักษณะทั้งหมดและเข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค 

และ 16ง หรือตราสารที่มีสัญญาว่าจะมีการรับหรือส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้

ออกในอนาคต 

ภาระผูกพันตามสัญญารวมทั้งภาระผูกพันที่เกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอันเป็นผล

จากการที่จะหรืออาจจะได้รับหรือส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกในอนาคต แต่ไม่เข้า

เง่ือนไขตามย่อหน้า 16.1 และ 16.2 ข้างต้น ไม่ถือเป็นตราสารทุน ทั้งน้ีมีข้อยกเว้นคือ ตราสาร

ที่เข้าตามคํานิยามของหน้ีสินทางการเงินจะถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุนได้หากตราสาร

ดังกล่าวมีลักษณะทั้งหมดและเข้าเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อ

หน้าที่ 16ค และ 16ง 
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เครือ่งมือทางการเงินทีใ่หสิ้ทธิขายคืน 

16ก  เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืนรวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาสาํหรับผู้ออกตราสารเพ่ือที่จะซ้ือ

คืนหรือไถ่ถอนตราสารน้ันๆ เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเมื่อมีการใช้สิทธิขายคืน ตาม

ข้อยกเว้นในนิยามของหน้ีสนิทางการเงิน ตราสารที่มีภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นตราสาร

ทุนได้หากตราสารน้ันมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังน้ี 

16.ก.1 ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ในกรณีที่มีการชําระบัญชี 

สินทรัพย์สุทธิของกิจการน้ัน คือ สินทรัพย์คงเหลือหลังจากหักกลบหน้ีสินของกิจการ

ทั้งหมด การกาํหนดสดัส่วนของสนิทรัพย์สทุธคิาํนวณโดย 

 16ก.1.1  หารสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการเมื่อชาํระบัญชีออกเป็นหน่วยเทา่ๆ กนั  และ 

 16ก.1.2  คูณด้วยจาํนวนหน่วยของผู้ถือครองเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

16ก.2 เป็นตราสารประเภทที่ด้อยสทิธกิว่าตราสารอื่น เช่น 

 16ก.2.1   ไม่มีสทิธพิิเศษที่จะเรียกร้องในสนิทรัพย์ของกจิการในกรณีชาํระบัญชี และ 

            16ก.2.2 ไม่จาํเป็นต้องมีการแปลงตราสารให้เป็นตราสารอื่นก่อนที่จะเป็น ตราสารประเภท

ที่ด้อยสทิธกิว่าตราสารอื่น 

16ก.3 เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่เป็นตราสารประเภทที่ด้อยสิทธิกว่าตราสารอื่น จะมีลักษณะ

เหมือนกัน เช่น มีสิทธิขายคืนและมีวิธีในการคํานวณราคาซ้ือคืนหรือราค าไถ่ถอน

เหมือนกบัตราสารอื่นในลาํดับช้ันเดียวกนั 

16ก.4 นอกเหนือจากภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ออกที่จะต้องซ้ือคืนหรือไถ่ถอนเคร่ืองมือทาง

การเงินดังกล่าว เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวไม่

รวมภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องชาํระเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นกับกิจการอื่น 

หรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เง่ือนไขที่

อาจทาํให้กิจการเสียประโยชน์ ทั้งน้ีต้องไม่ใช่สัญญาที่จะหรืออาจจะต้องชาํระด้วยตราสาร

ทุนของกจิการตามที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16ก.2  ของคาํนิยามของหน้ีสนิทางการเงิน 

16ก.5 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตราสารตลอดอายุของตราสาร

โดยมากข้ึนอยู่กับกาํไรหรือขาดทุน หรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้

แล้ว หรือการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้และยังไม่ถูกรับรู้

ตลอดอายุของตราสารน้ัน (ไม่รวมถึงผลกระทบอื่น ๆ ต่อตราสาร) 

16ข สาํหรับตราสารที่จะถูกจัดประเภทให้เป็นตราสารทุนน้ัน นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว

ทั้งหมดข้างต้น ผู้ออกตราสารจะต้องไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินหรือสญัญาอื่นที่มี 

16ข.1 กระแสเงินสดทั้งหมด โดยมากขึ้นอยู่กบักาํไรหรือขาดทุน หรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

สนิทรัพย์สทุธทิี่รับรู้แล้ว หรือการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้



ร่าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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และยังไม่รับรู้ตลอดอายุของตราสารน้ัน (ไม่รวมถึงผลกระทบอื่น ๆ ต่อตราสาร) และ 

16ข.2 ผลกระทบจากข้อจาํกัดที่มีสาระสาํคัญหรือการกาํหนดผลตอบแทนส่วนที่เหลือในจาํนวนที่

แน่นอนของผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธขิายคืน 

สาํหรับวัตถุประสงค์ในการนาํเง่ือนไขน้ีมาใช้ กิจการไม่ต้องคาํนึงถึงสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาทางการเงิน

ของผู้ถือตราสารดังที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก ที่มีระยะเวลาและเง่ือนไขที่คล้ายคลึงกับระยะเวลาและ

เง่ือนไขของสัญญาที่เทยีบเท่ากันที่อาจจะเกิดข้ึนระหว่างผู้ถือสิ่งที่ไม่ใช่ตราสารกับกิจการที่เป็นผู้ออก 

ถ้ากิจการไม่สามารถกาํหนดได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขน้ี กิจการไม่สามารถจัดประเภทเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ให้สทิธขิายคืนเป็นตราสารทุนได้ 

 

ตราสารหรือส่วนประกอบของตราสารที่ท าใหก้ิจการมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งส่งมอบตราสารทุนที่

กิจการเป็นผูอ้อกใหก้ิจการอื่นตามสดัส่วนของสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการเมือ่ช าระบญัชีเท่านั้น 

16ค เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดมีการรวมภาระผูกพันตามสัญญาที่ผู้ออกจะต้องส่งมอบตราสารทุนที่

กิจการเป็นผู้ออกให้กิจการอื่นตามสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิของกิจการเมือ่ช าระบญัชีเท่านั้น ภาระ

ผูกพันดังกล่าวเกดิขึ้นเนื่องจากการชาํระบัญชีน้ันเป็นได้ทั้งกรณีมีความแน่นอนที่จะเกิดข้ึนและกิจการ

ไม่สามารถควบคุมได้ (เช่น กจิการที่มีอายุจาํกดั) หรือมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึน แต่เป็นสิทธิที่จะ

เลือกของผู้ถือตราสาร  ตามข้อยกเว้นในนิยามของหน้ีสินทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินที่มีภาระ

ผูกพันดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุนได้ หากตราสารน้ันมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังน้ี 

16ค.1 ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ในกรณีที่มีการชําระบัญชี 

สนิทรัพย์สทุธขิองกจิการน้ัน คือ สินทรัพย์คงเหลือหลังจากหักกลบหน้ีสินของกิจการทั้งหมด 

การกาํหนดสดัส่วนของสนิทรัพย์สทุธคิาํนวณโดย 

16ค.1.1   หารสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการเมื่อชาํระบัญชีออกเป็นหน่วยเทา่ๆ กนั  และ 

16ค.1.2   คูณด้วยจาํนวนหน่วยของผู้ถือครองเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

16ค.2  เป็นตราสารประเภทที่ด้อยสทิธกิว่าตราสารอื่น เช่น 

16ค.2.1   ไม่มีสทิธพิิเศษที่จะเรียกร้องในสนิทรัพย์ของกจิการในกรณีชาํระบัญชี และ 

16ค.2.2   ไม่จาํเป็นต้องมีการแปลงตราสารให้เป็นตราสารอื่นก่อนที่จะเป็น ตราสารประเภท

ที่ด้อยสทิธกิว่าตราสารอื่นๆ  

16ค.3 เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่เป็นตราสารประเภทที่ด้อยสทิธกิว่าตราสารอื่น ซ่ึงต้องมีภาระ

ผูกพันตามสัญญาเพ่ือให้กิจการที่เป็นผู้ออกตราสารส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก

ตามสดัส่วนของสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการเมื่อชาํระบัญชี 

16ง สาํหรับตราสารที่จะถูกจัดประเภทให้เป็นตราสารทุนน้ัน นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว

ทั้งหมดข้างต้น ผู้ออกตราสารต้องไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินหรือสญัญาอื่น ที่มี 



ร่าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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16ง.1 กระแสเงินสดทั้งหมด ซ่ึงโดยมากจะขึ้ นอยู่กับกาํไรหรือขาดทุน หรือการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าของสนิทรัพย์สุทธิที่รับรู้แล้ว หรือการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์

สทุธทิี่รับรู้และยังไม่รับรู้ตลอดอายุของตราสารน้ัน (ไม่รวมถึงผลกระทบอื่น ๆ ต่อตราสารหรือ

สญัญาดังกล่าว) และ 

16ง.2 ผลกระทบจากข้อจาํกัดที่มีสาระสาํคัญหรือการกาํหนดผลตอบแทนส่วนที่เหลือในจาํนวนที่

แน่นอนของผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธขิายคืน 

สาํหรับวัตถุประสงค์ในการนาํเง่ือนไขน้ีมาใช้ กิจการไม่ต้องคาํนึงถึงสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาทางการเงิน

ของผู้ถือตราสารดังที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ค. ที่มีระยะเวลาและเง่ือนไขที่คล้ายคลึงกับระยะเวลาและ

เง่ือนไขของสัญญาที่เทยีบเท่ากันที่อาจจะเกิดข้ึนระหว่างผู้ถือสิ่งที่ไม่ใช่ตราสารกับกิจการที่เป็นผู้ออก 

ถ้ากิจการไม่สามารถกาํหนดได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขน้ี กิจการไม่สามารถจัดประเภทเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ให้สทิธขิายคืนเป็นตราสารทุนได้ 

 

การเปลีย่นแปลงการจดัประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ใหสิ้ทธิขายคืนและเครื่องมือทางการ

เงินที่ท าใหก้ิจการมีภาระผูกพนัส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อกใหก้ิจการอื่นตามสดัส่วน

ของสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการเมือ่ช าระบญัชี 

16จ กิจการต้องจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินให้เป็นตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อ

หน้าที่ 16ค และ 16ง ณ วันที่คุณสมบัติและเง่ือนไขทุกข้อของตราสารตรงตามที่กล่าวในย่อหน้า

ดังกล่าว กิจการต้องเปล่ียนแปลงการจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือคุณสมบัติและเง่ือนไข

ทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามตามย่อหน้าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากกิจการ

ผู้ออกไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ให้สิทธิขายคืนทั้งหมด และเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขาย

คืนส่วนที่เหลืออยู่ยังมีคุณสมบัติและเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข กิจการควรเปล่ียนแปลง

การจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิขายคืนเป็นตราสารทุนนับจากวันที่มีการไถ่ถอน

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ให้สทิธิขายคืน 

16ฉ กจิการต้องมีการบันทกึการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทของตราสารตามย่อหน้าที่ 16จ ดังน้ี 

16ฉ.1 กจิการต้องเปล่ียนแปลงการจัดประเภทตราสารทุนให้เป็นหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ตราสาร

มีคุณสมบัติหรือเง่ือนไขทั้งหมดไม่ตรงตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือ ย่อหน้าที่ 16ค 

และ 16ง และจะต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่มีการ

เปล่ียนแปลงการจัดประเภท กิจการต้องบันทกึผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของตราสารทุนกับ

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิทางการเงินในส่วนของเจ้าของ ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภท 

16ฉ.2 กจิการต้องเปล่ียนแปลงการจัดประเภทจากหน้ีสินทางการเงินให้เป็นตราสารทุน ณ วันที่ตรา

สารมีคุณสมบัติหรือเง่ือนไขทั้งหมดตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือ ย่อหน้าที่ 16ค และ 
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16ง และต้องมีการวัดมูลค่าของตราสารทุนด้วยมูลค่าทางบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่

มีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภท 

 

  การไม่มีภาระผูกพนัตามสญัญาในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่น (ย่อหนา้ที ่

16.1) 

17   นอกเหนือจากข้อยกเว้นสาํหรับสถานการณต์ามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 

16ง ลักษณะที่สาํคัญที่หน้ีสินทางการเงินแตกต่างจากตราสารทุน คือหน้ีสินทางการเงินมีภาระผูกพัน

ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงที่มีต่อเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (ผู้ออก) ในการส่งมอบเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับคู่สัญญาอีกฝ่าย(ผู้ถือ) หรือในการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินกับผู้ถือภายใต้เง่ือนไขที่ผู้ออกจะเสียผลประโยชน์ แม้ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมี

สิทธิในการได้รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งอื่นตามสัดส่วนจากส่วนของเจ้าของ ผู้ออกไม่มีภาระผูกพัน

ตามสัญญาในการจ่ายส่วนแบ่งดังกล่าวเน่ืองจากไม่มีข้อกาํหนดให้ผู้ออกต้องส่งมอบเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่นให้คู่สญัญาอกีฝ่าย 

18 กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินโดย

คํานึงถึงเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย แม้ว่าตามปกติเน้ือหาตามสัญญากับ

รูปแบบทางกฎหมายจะสอดคล้องกันแต่กม็ีบางกรณีที่ไม่เป็นเช่นน้ัน เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิด

น้ันมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นส่วนของเจ้าของแต่เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจคือหน้ีสิน เคร่ืองมือทางการเงิน

บางชนิดมีลักษณะผสมระหว่างตราสารทุนและหน้ีสนิทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

18.1 หุ้นบุริมสทิธซ่ึิงให้สทิธใินการบังคับไถ่ถอนโดยผู้ออกด้วยจาํนวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถ 

ทราบได้ ณ วันที่กาํหนดไว้หรือวันที่ทราบได้ในอนาคต  หรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิแก่ผู้ถือ

ในการเรียกร้องให้ผู้ออกไถ่ถอนหุ้นในหรือหลังวันที่ที่กาํหนดไว้ด้วยจาํนวนเงินที่แน่นอนหรือ

ที่สามารถทราบได้  หุ้นบุริมสทิธน้ัินถือเป็นหน้ีสนิทางการเงิน 

18.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธแิก่ผู้ถือในการขายคืนให้กบัผู้ออก โดยให้ชาํระเป็นเงินสดหรือ 

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น (เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธิขายคืน) ถือว่าเป็นหน้ีสนิทางการเงิน 

ยกเว้นเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทให้เป็นตราสารทุนตามลักษณะและเง่ือนไขตาม

ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง เคร่ืองมือทางการเงินจัดเป็นหน้ีสนิ

ทางการเงิน เม่ือจาํนวนเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่ายชาํระ จะกาํหนดจากดัชนี

หรือรายการอื่นที่อาจมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง การที่ผู้ถือครองมีสทิธทิี่จะขายคืนให้กบัผู้ออก

โดยให้ชาํระเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นหมายความว่าเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

สทิธิขายคืนน้ันมีลักษณะตามคาํนิยามของหน้ีสนิทางการเงิน ยกเว้นตราสารที่ถูกจัดประเภท

ให้เป็นตราสารทุนที่มีลักษณะตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค 
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และ 16ง ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดที่ไม่มีกาํหนดอายุ หน่วยลงทุน ห้างหุ้นส่วน และสหกรณ์

บางประเภท อาจให้สทิธแิก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือสมาชิกในการที่จะไถ่ถอนส่วนได้เสียของตน

ในผู้ออกตราสารเป็นเงินสดเมื่อใดกไ็ด้ ซ่ึงเป็นผลให้ส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ

สมาชิกที่ถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงิน ยกเว้นเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทให้

เป็นตราสารทุนตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก และ16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง อย่างไร

กต็าม การจัดประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงินไม่ได้หมายความว่า กจิการไม่อาจใช้คาํอธบิาย

รายการ เช่น “มูลค่าสนิทรัพย์สุทธทิี่เป็นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “การเปล่ียนแปลง

ในมูลค่าสนิทรัพย์สทุธทิี่เป็นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน” ในงบการเงินของกจิการที่ไม่มีส่วน

ของทุน (เช่น กองทุนรวมและหน่วยลงทุน) หรือ การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่แสดงถึงยอด

รวมของส่วนได้เสียของสมาชิกซ่ึงประกอบด้วยรายการ เช่น สาํรองที่เป็นไปตามคาํนิยามของ

ส่วนของเจ้าของ และเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธขิายคืนที่ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของตรา

สารทุน

19 ถ้ากจิการไม่มีสทิธิอย่างไม่มีเง่ือนไขที่จะหลีกเล่ียงการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพ่ือ

จ่ายชาํระภาระผูกพันตามสัญญา ภาระผูกพันน้ันเข้านิยามของหน้ีสินทางการเงิน ยกเว้นตราสารที่ถูก

จัดประเภทเป็นตราสารทุนตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง 

ตัวอย่างเช่น 

19.1 ข้อจาํกดัเกี่ยวกบัความสามารถของกจิการที่จะปฏบัิติตามภาระผูกพันตามสัญญาบางประการ 

ไม่ทาํให้ภาระผูกพันของกิจการหรือสิทธิตามสัญญาของผู้ถือตราสารน้ันหมดไป ตัวอย่างของ

ข้อจาํกัดที่อาจเกิดข้ึนได้แก่ กิจการไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศมาชาํระหน้ีสินได้ หรือ

ต้องได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจากหน่วยงานกาํกบัดูแลก่อนที่จะจ่ายชาํระหน้ีสนิใด 

19.2 ภาระผูกพันตามสัญญาซ่ึงข้ึนกับเง่ือนไขที่คู่สัญญาที่จะใช้สิทธิในการไถ่ถอน ถือเป็นหน้ีสิน

ทางการเงิน เน่ืองจากกิจการไม่มีสิทธิอย่างไม่มีเง่ือนไขในการหลีกเล่ียงการส่งมอบเงินสด

หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

20 เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาอย่างชัดเจนให้มีการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์

ทางการเงินอื่น อาจทาํให้เกิดภาระผูกพันทางอ้อมตามข้อกาํหนดและเง่ือนไขของเคร่ืองมือทาง

การเงินนั้น ตัวอย่างเช่น 

20.1 เคร่ืองมือทางการเงินอาจมีภาระผูกพันที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงจะต้องมีการชําระก็

ต่อเมื่อกิจการไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือไถ่ถอนตราสารตามที่กาํหนด หากกิจการ

สามารถหลีกเล่ียงการชําระเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นโดยการชําระเป็นภาระ

ผูกพันที่ไม่ใช่รายการทางการเงินแทนเทา่น้ัน  เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็นหน้ีสินทาง

การเงิน 



ร่าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

        

  22 

20.2 เคร่ืองมือทางการเงินจะเป็นหน้ีสินทางการเงินได้ หากกิจการสามารถที่จะจ่ายชาํระโดยทาง

หน่ึงทางใดดังต่อไปนี้  

20.2.1  เงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือ 

   20.2.2  หุ้นของกจิการ ในกรณีที่มีมูลค่าของหุ้นเกนิกว่าเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงิน 

    อย่างมาก 

แม้ว่ากิจการจะไม่ระบุภาระผูกพันตามสัญญาไว้อย่างชัดเจนที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทาง

การเงินอื่น ทางเลือกอื่นในการที่จะจ่ายชาํระโดยการนาํมูลค่าของหุ้นมาชาํระ กถ็ือว่าเป็นการจ่ายชาํระ

เป็นเงินเช่นเดียวกัน ไม่ว่าในกรณีกต็าม ผู้ถือตราสารได้รับการคํา้ประกันว่าจะได้มูลค่าเงินขั้นตํ่า

เทา่กบัการจ่ายชาํระเป็นเงินสด (ดูย่อหน้าที่ 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การช าระดว้ยตราสารทุนทีก่ิจการเป็นผูอ้อก (ย่อหนา้ 16.2) 

21 สญัญาไม่เป็นตราสารทุนเพียงเพราะสญัญาน้ันมีผลให้เกดิการรับมอบหรือส่งมอบตราสารทุนที่กิจการ

เป็นผู้ออก กิจการอาจจะมีสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะรับหรือส่งมอบหุ้นหรือตราสารทุนอื่น

ของกิจการในจํานวนที่ผันแปรเพ่ือที่จะทาํให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกที่จะ

ได้รับหรือส่งมอบเท่ากับจาํนวนเงินของสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญา สิทธิหรือภาระผูกพันตาม

สญัญาดังกล่าวอาจจะมีมูลค่าคงที่หรือมูลค่าที่ผันผวน (บางส่วนหรือทั้งหมด) ตามการเปล่ียนแปลง

ในตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาดของตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก (เช่น อัตราดอกเบ้ีย ราคาของ

สนิค้าโภคภัณฑ ์หรือ ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น (1) สญัญาที่จะส่งมอบตราสารทุน

ที่กิจการเป็นผู้ออกในจาํนวนที่มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท หรือ (2) สัญญาที่จะส่งมอบตราสารทุนที่

กจิการเป็นผู้ออกในจาํนวนที่มีมูลค่าเทา่กบัราคาทอง 100 ออนซ์ สญัญาเหล่านี้ เป็นหน้ีสินทางการเงิน

ของกิจการ งแม้ว่ากิจการต้องหรือสามารถชาํระโดยการส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกกต็าม 

รายการเหล่าน้ีไม่เป็นตราสารทุนเน่ืองจากกิจการชาํระด้วยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกในจาํนวนที่

ผันแปร ดังน้ันสัญญาดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังหัก

หน้ีสนิทั้งหมดแล้ว 

22 ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 22ก สัญญาที่กิจการจะต้องชาํระด้วยการ (รับหรือ) ส่งมอบตราสาร

ทุนที่กิจการเป็นผู้ออกในจํานวนที่แน่นอนเพ่ือแลกเปล่ียนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นด้วย

จาํนวนที่แน่นอน ถือเป็นตราสารทุน ตัวอย่างของตราสารทุน เช่น การออกสิทธิซ้ือหุ้นที่ให้สิทธิแก่

คู่สัญญาในการซ้ือหุ้นของกิจการในจํานวนหุ้นที่แน่นอนและเป็นราคาที่แน่นอน หรือซ้ือหุ้นกู้ของ

กจิการในราคาของเงินต้นที่แน่นอนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาจากการเปล่ียนแปลง

อตัราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อจาํนวนเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่ายหรือจะ

ได้รับตามข้อตกลงในสัญญา หรือจาํนวนตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกซ่ึงจะได้รับหรือจะส่งมอบเมื่อ
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มีการชําระตามสัญญา ไม่มีผลทาํให้สัญญาดังกล่าวไม่เป็นตราสารทุน สิ่งตอบแทนที่ได้รับ (เช่น 

ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการขายสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิสาํหรับหุ้นของ

กจิการ) ให้บันทกึโดยตรงในส่วนของเจ้าของ สิ่งตอบแทนจ่าย (เช่น ค่าธรรมเนียมที่จ่ายสาํหรับสิทธิ

ที่ซ้ือมา) ให้บันทกึหักในส่วนของเจ้าของโดยตรง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจะ

ไม่รับรู้ในงบการเงิน 

22ก ถ้าตราสารทุนของกิจการที่จะได้รับหรือส่งมอบตามสัญญาใดๆ ณ วันชาํระสัญญาเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ให้สิทธิขายคืน ซ่ึงมี ลักษณะและเง่ือนไขตรงตามย่อหน้าที่  16ก และ 16ข หรือเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินที่ทาํให้กจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบตราสารทุนให้กิจการอื่นตามสัดส่วน

สินทรัพย์สุทธิของกิจการเมื่อชาํระบัญชี ซ่ึงมีลักษณะตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง สัญญา

น้ันเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ทั้งน้ีรวมถึงสัญญาที่จะถูกชาํระโดยการรับหรือส่ง

มอบเคร่ืองมือทางการเงินนั้นๆ ในจาํนวนที่แน่นอนเพ่ือแลกกบัเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นใน

จาํนวนที่แน่นอน 

23 นอกเหนือจากกรณีที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง สัญญาที่มี

ภาระผูกพันให้กิจการซ้ือตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ให้

บันทกึเป็นหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าไถ่ถอน (เช่น มูลค่าปัจจุบันของราคาซ้ือคืน

ตามสัญญาล่วงหน้า ราคาใช้สิทธิ หรือ มูลค่าไถ่ถอนอื่น) แม้ว่าตัวของสัญญาเองเป็นตราสารทุน อีก

ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันของกิจการภายใต้สัญญาล่วงหน้าที่จะซ้ือตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกด้วย

เงินสด หน้ีสินทางการเงินน้ีจะถูกรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าไถ่ถอน และจะถูกจัด

ประเภทใหม่ออกจากส่วนของเจ้าของ หลังจากน้ัน ให้วัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ถ้า

สญัญาดังกล่าวหมดอายุโดยมิได้มีการส่งมอบ มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน ณ ขณะน้ันจะถูก

จัดประเภทใหม่เป็นส่วนของเจ้าของ ภาระผูกพันตามสัญญาของกิจการที่จะซ้ือตราสารทุนที่กิจการ

เป็นผู้ออกให้รับรู้เป็นหน้ีสนิทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าที่จะไถ่ถอนแม้ว่าภาระผูกพันที่จะ

ซ้ือข้ึนอยู่กบัการใช้สทิธทิี่จะไถ่ถอนของคู่สญัญา (เช่น สทิธขิายคืนที่ให้สทิธแิก่คู่สัญญาที่จะขายคืนตรา

สารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกด้วยราคาที่แน่นอน) 

24 สัญญาที่มีการชาํระโดยกิจการส่งมอบหรือรับมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกในจาํนวนที่แน่นอน

เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจํานวนที่ผันแปร ถือเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาที่จะส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกเป็น

จาํนวนเทา่กบั 100  หุ้นเพ่ือแลกกบัเงินสดที่มีมูลค่าเทา่กบัราคาทอง 100 ออนซ์   
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ประมาณการจ่ายช าระทีอ่าจเกิดข้ึน   

25 เคร่ืองมือทางการเงินอาจทาํให้กิจการต้องชําระโดยการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

หรือการชาํระด้วยวิธีอื่นซ่ึงทาํให้เกิดหน้ีสินทางการเงิน  ในกรณีที่เหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงมีความไม่

แน่นอนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น (หรือจากผลของเหตุการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน) ซ่ึงอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ออกและผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น การเปล่ียนแปลงในดัชนีตลาด

หุ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค ข้อกาํหนดอัตราดอกเบ้ียหรือภาษี หรือ รายได้ในอนาคต กาํไรสุทธิ หรือ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของของผู้ออก   ผู้ออกตราสารเหล่าน้ีไม่มีสิทธิอย่างไม่มีเง่ือนไขที่จะ

หลีกเล่ียงการส่งมอบเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือการชาํระด้วยวิธีอื่นซ่ึงทาํให้เกิดหน้ีสิน

ทางการเงิน)  ดังน้ัน รายการดังกล่าวเป็นหน้ีสนิทางการเงินของผู้ออก ยกเว้น 

25.1   ส่วนของประมาณการจ่ายชาํระคืนที่อาจเกิดข้ึน กาํหนดให้ต้องมีการชาํระด้วยเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือวิธอีื่นซ่ึงทาํให้เกดิหน้ีสนิทางการเงิน)  ไม่เกดิขึ้นจริง หรือ  

25.2   ผู้ออกสามารถชาํระภาระผูกพันด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือวิธีอื่นซ่ึงทาํให้

เกดิหน้ีสนิทางการเงิน) ในเฉพาะกรณีที่ชาํระบัญชีเพ่ือเลิกกจิการของผู้ออกเทา่น้ัน หรือ 

25.3  ตราสารน้ันมีลักษณะตามเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข ทุกประการ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

สิทธิเลือกช าระ   

26 เมือ่ตราสารอนุพนัธท์างการเงินใหคู่้สญัญาฝ่ายหนึง่สามารถเลือกวิธีการช าระ (เช่น ผูอ้อกหรือ 

ผูถ้ือสามารถเลือกการช าระจ านวนสุทธิดว้ยเงินสดหรือดว้ยหุน้แทนเงินสด) ในกรณีนี้ ถือว่าเป็น

สินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินทั้งส้ิน เวน้แต่ว่าทางเลือกในการช าระทั้งหมดมีผลท า

ใหเ้กิดตราสารทุน 

 

 

 

27 ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีสิทธิในการเลือกชาํระที่ถือว่าเป็นหน้ีสินทางการเงิน เช่น

สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือขายหุ้นที่ผู้ออกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะชาํระสุทธิด้วยเงินสดหรือด้วยหุ้นของ

กิจการแทนเงินสด ในทาํนองเดียวกัน สัญญาบางสัญญาที่จะซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทาง

การเงิน โดยการแลกเปล่ียนด้วยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี เน่ืองจากสามารถชาํระได้ด้วยการส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินหรือชาํระสุทธิด้วย

เงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น (ดูย่อหน้าที่ 8 ถึง 10) สัญญาเหล่าน้ีเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

หรือหน้ีสนิทางการเงินแต่ไม่เป็นตราสารทุน 
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เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่30 ถงึ 35) 

28  กิจการทีอ่อกเครือ่งมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธท์างการเงินจะตอ้งประเมินเงือ่นไขของ

เครื่องมือทางการเงินเพื่อระบุว่ามีองคป์ระกอบที่มีลกัษณะเป็นทั้ งหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

หรือไม่ ซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงักล่าวจะตอ้งจัดประเภทแยกต่างหากเป็นหนี้ สินทางการเงิน  

สินทรพัยท์างการเงินและตราสารทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่15 

 

 

 

29 กิจการต้องรับรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองมือทางการเงินแยกจากกัน โดยเฉพาะเมื่อเคร่ืองมือ

ทางการเงิน  ก) ก่อให้เกดิหน้ีสนิทางการเงินแก่กจิการ และ  ข) ให้สิทธิในการเลือกแก่ผู้ถือเคร่ืองมือ

ทางการเงินในการแปลงเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นตราสารทุนของกิจการ ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้แปลง

สภาพหรือตราสารคล้ายคลึงที่มีสิทธิแปลงสภาพซ่ึงผู้ถือสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ

กิจการในจาํนวนที่กาํหนดไว้แน่นอน ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม  เมื่อพิจารณาทางด้านผู้

ออกแล้ว เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน คือ หน้ีสินทางการเงิน  

(ข้อตกลงตามสัญญาที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์การเงินอื่น) และตราสารทุน (สิทธิที่ให้แก่ผู้ถือ

ในการแปลงสภาพตราสารเป็นหุ้นสามัญของกจิการผู้ออกตราสารในจาํนวนที่แน่นอนภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด) การออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกจิเช่นเดียวกบัการออกตรา

สารหน้ีที่มีเง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนกาํหนดพร้อมใบสาํคัญแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญ หรือการออกตราสาร

หน้ีพร้อมใบสาํคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ดังน้ัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้อง

แสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิแยกจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

29  

29  

29  

29 การจัดประเภทส่วนประกอบของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของของตราสารแปลงสภาพ จะต้องไม่

เปล่ียนแปลงการจัดประเภทด้วยเหตุผลที่ว่ามีการเปล่ียนแปลงความเป็นไปได้ที่ผู้ถือจะใช้สิทธิแปลง

สภาพ แม้ว่าเมื่อมีการใช้สิทธิแล้วจะทาํให้ผู้ถือบางรายได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  เน่ืองจากผู้ถือ

อาจไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่คาดไว้ เช่น ผลกระทบจากการแปลงสภาพทางภาษีที่แตกต่างจากผู้

ถือรายอื่น  นอกจากน้ี ความเป็นไปได้ที่ผู้ถือจะเลือกใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวสามารถเปล่ียนแปลง

ได้ตลอดเวลา ภาระผูกพันที่กจิการต้องจ่ายชาํระเงินในอนาคตยังคงมีอยู่จนกว่าภาระผูกพันจะหมดไป

โดยการแปลงสภาพ การครบกาํหนดอายุ หรือโดยวิธกีารอื่น 

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

กาํหนดเกี่ยวกบัการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน ตราสารทุนเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่แสดงว่าผู้ถือตราสารเป็นเจ้าของส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหัก

หน้ีสินทั้งหมด ดังน้ันมูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะต้องมีการปัน

ส่วนระหว่างองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและหน้ีสิน โดยองค์ประกอบในส่วนของเจ้าของจะเป็น

ส่วนคงเหลือหลังจากการหักมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดด้วยจาํนวนที่ระบุว่าเป็น

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ (เช่น สิทธิที่จะซ้ือ) ที่แฝงรวมอยู่ในเคร่ืองมือ
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ทางการเงินแบบผสม และไม่ใช่ส่วนของเจ้าของ (เช่น สทิธกิารแปลงสภาพให้เป็นหุ้นทุน) ให้รวมเป็น

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน  ผลรวมของมูลค่าตามบัญชีขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและส่วนของ

เจ้าของ ณ วันที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก จะต้องเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม

ทั้งหมด ซ่ึงจะต้องไม่มีผลกาํไรหรือขาดทุนเกิดขึ้ นจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกเมื่อรับรู้การแยก

องค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม 

31 ภายใต้วิธีการที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 กิจการที่ออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ต้อง

กาํหนดมูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรกขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน โดยวัดมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่ไม่ใช่ตราสารทุน) แต่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็น

ส่วนของเจ้าของรวมอยู่  มูลค่าตามบัญชีของตราสารทุนซ่ึงในที่น้ีคือ สิทธิในการแปลงสภาพเคร่ืองมือ

ทางการเงินเป็นหุ้นสามัญ จะคาํนวณโดยการหักมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินออกจากมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมทั้งหมด 

  

หุน้ทุนซ้ือคืน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที่ 36)   

32 หากกิจการซ้ือคืนตราสารทุนของกิจการเอง ตราสารทุนดงักล่าว (หุน้ทุนซ้ือคืน) จะตอ้งแสดง

เป็นรายการหกัจากส่วนของเจา้ของ กิจการจะตอ้งไม่บนัทึกผลก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือ ขาย 

ออก หรือยกเลิกตราสารทุนที่กิจการเป็นผูอ้อก หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวอาจถูกซ้ือคืนและถือโดย

กิจการเองหรือถือโดยกิจการอื่นในกลุ่มที่ท างบการเงินรวม  สิ่งตอบแทนจ่ายหรือสิ่งตอบแทนที่

ไดร้บัจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

34 มูลค่าของหุ้นทุนซ้ือคืนจะต้องเปิดเผยแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  กิจการ

ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั

บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หากกจิการซ้ือตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกคืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที ่37)  

35  ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมือทางการเงินหรือส่วนประกอบ

ของเครือ่งมือทางการเงินที่จดัประเภทเป็นหนี้ สินทางการเงินตอ้งรบัรูเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน

ก าไรหรือขาดทุน ผลตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือตราสารทุนตอ้งรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจ้าของ 

ตน้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของตอ้งน าไปหกัจากส่วนของเจา้ของ 

35ก ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือตราสารทุน และต้นทุนการทาํรายการของ

รายการในส่วนของเจ้าของให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 
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36 การจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุน  เป็นการกําหนดว่า 

ดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินจะรับรู้เป็นรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนหรือไม่ ดังน้ัน เงินปันผลจ่ายของหุ้นที่ รับรู้เป็นหน้ีสินต้องถือเป็น

ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกู้ ในทาํนองเดียวกัน ผลกาํไรและขาดทุนที่เกิดจากการไถ่

ถอนหรือการปรับโครงสร้างหน้ีสินทางการเงินใหม่ต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนผลกาํไรหรือ

ขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรือปรับโครงสร้างของตราสารทุนใหม่ต้องรับรู้เป็นการเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของเจ้าของ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจะไม่ถูกรับรู้ในงบการเงิน 

37 โดยปกติกิจการจะมีต้นทุนในการออกตราสารทุนหรือต้นทุนในการซ้ือตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก

คืน ต้นทุนดังกล่าวอาจจะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่จะต้องจ่ายให้กับ

หน่วยงานกาํกับดูแล ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชีและด้านอื่นๆ ค่าสิ่งพิมพ์และอากร

แสตมป์ ต้นทุนการทาํรายการเหล่านี้ ให้บันทกึบัญชีเป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ หากค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัตราสารทุนและสามารถจะหลีกเล่ียงได้หากไม่มีการ

ทาํรายการเกี่ยวกบัตราสารทุนดังกล่าว  ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการตราสารทุนที่ดาํเนินการไม่สาํเรจ็

ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

38 ต้นทุนการทาํรายการที่เกี่ยวข้องกบัการออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมจะต้องมีการปันส่วนให้กับ

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของของตราสารดังกล่าว ตามสัดส่วนของจาํนวนเงินที่ได้รับ 

ต้นทุนการทาํรายการที่เกิดข้ึนและเกี่ยวข้องมากกว่า 1 รายการ (ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการเสนอขาย

พร้อมกันของหุ้นรายการหน่ึงและหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกรายการหน่ึง) จะต้องมีการ

ปันส่วนให้ทุกรายการตามเกณฑ์ที่เหมาะสมและสมํ่าเสมอเช่นเดียวกับต้นทุนการทาํรายการอื่นที่

คล้ายคลึงกนั 

39 ต้นทุนการทาํรายการที่บันทกึเป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดจะต้องเปิดเผยไว้เป็น

รายการแยกต่างหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน   

40 เงินปันผลที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอาจแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยแสดงรวม

กบัดอกเบี้ ยจ่ายของหน้ีสนิอื่นหรือแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก นอกจากน้ันมาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ี ยังระบุให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบ้ียและเงินปันผลตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในบาง

สถานการณ์ เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างดอกเบ้ียและเงินปันผลเกี่ยวข้องกบัรายการหักภาษี ดังน้ัน

จึงควรเปิดเผยรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เปิดเผยผลกระทบ

ทางภาษีเงินได้ตามข้อกาํหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษี

เงินได ้ 
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41 ผลกาํไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินรับรู้เป็น

รายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน แม้ว่ากาํไรขาดทุนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับตราสารที่รวมสิทธิ

ในส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์ของกจิการที่แลกเปล่ียนด้วยเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น (ดู

ย่อหน้า 18.2) ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

กิจการจะต้องแสดงกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการวัดมูลค่าใหม่ของตราสารดังกล่าวเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เมื่อเกี่ยวข้องกบัการอธบิายถึงผลการดาํเนินงานของกจิการ 

 

 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ที่ 38ก ถงึ 38ฉ 

และ 39)   

42  สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะถูกน ามาหกักลบกนัและแสดงจ านวนสุทธิในงบ

แสดงฐานะการเงินไดก้็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

42.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนทีร่บัรูไ้วม้าหกักลบลบหนี้ กนั และ 

42.2 กิจการตั้งใจที่จะจ่ายช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรบัประโยชนจ์ากสินทรพัยแ์ละ

ช าระหนี้ สินในเวลาเดียวกนั 

หากกรณีของการโอนสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการออกจากบญัชี 

กิจการไม่สามารถหกักลบรายการสินทรพัยที์่ท าการโอนและหนี้ สินที่เกีย่วขอ้ง (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ ย่อหนา้ที ่

3.2.22) 

43   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินด้วย

จาํนวนสุทธิเม่ือจาํนวนสุทธิน้ันสะท้อนให้เหน็ถึงกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินที่

กิจการต้องจ่ายชาํระตั้งแต่สองเคร่ืองมือทางการเงินขึ้ นไป กรณีที่กิจการมีสิทธิและต้ังใจที่จะรับหรือ

จ่ายชาํระเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันด้วยจาํนวนสุทธิ กแ็สดงว่ากิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินเพียงรายการเดียว  ในกรณีอื่นๆ กิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือแสดงให้เหน็ว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ันเป็นทรัพยากรหรือภาระผูกพันของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดในย่อ

หน้าที่ 13ข ถึง 13จ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบั

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้และอยู่ภายใต้

ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

ส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

44  การหักกลบสนิทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้แล้วและหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้แล้วและการแสดงเป็นจาํนวน

สุทธิน้ันมีความแตกต่างจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชี  
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แม้ว่าการหักกลบไม่ทาํให้กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนเพ่ิมขึ้ น แต่การตัดรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงินออกจากบัญชีไม่เพียงแต่มีผลให้ต้องล้างบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินที่เคยบันทกึไว้ออกจาก

งบแสดงฐานะการเงินแต่อาจมีผลให้กจิการต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนด้วย  

45  สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ี คือ สิทธิตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะระบุในสัญญาหรือไม่) ของ

ลูกหน้ีที่จะจ่ายชาํระหรือหักหน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการหักกลบลบหน้ีสนิซ่ึงเจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีอยู่

ระหว่างกนั ในบางกรณีซ่ึงไม่ใช่สถานการณ์ปกติทั่วไป ลูกหน้ีอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาํหน้ีบุคคล

ที่สามมาหักกลบลบหน้ีกับเจ้าหน้ี  หากทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะให้สิทธิลูกหน้ีในการหักกลบลบ

หน้ีดังกล่าว  เน่ืองจากสิทธิในการหักกลบเป็นสิทธิตามกฎหมาย เง่ือนไขในการใช้สิทธิการหักกลบจึง

อาจจะแตกต่างกันในแต่ละเขตอาํนาจทางกฎหมาย และกิจการต้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องและความสมัพันธร์ะหว่างคู่สญัญาด้วย  

46   สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมี

ผลกระทบต่อสทิธแิละภาระผูกพันที่เกดิจากสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินน้ัน และอาจมี

ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการ อย่างไรกต็าม สิทธิใน

การหักกลบลบหน้ีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาํให้กิจการสามารถหักกลบรายการได้ หากกิจการ

ไม่มีความต้ังใจที่จะใช้สิทธิหรือต้ังใจให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระ

หน้ีสนิ สทิธทิี่มีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อจาํนวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ 

หากกจิการมีความต้ังใจที่จะใช้สิทธิหรือต้ังใจให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่าย

ชาํระหน้ีสนิ การแสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิด้วยจาํนวนสุทธิจะสะท้อนให้เหน็ถึงจาํนวนและจังหวะเวลา

ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้ น อีกทั้งสะท้อนให้เห็น

ความเสี่ยงของประมาณการกระแสเงินสดที่กิจการเผชิญอยู่ ในทางกลับกัน ความต้ังใจของคู่สัญญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายที่จะชาํระหน้ีกนัด้วยจาํนวนสทุธโิดยไม่มีสทิธใินการหักกลบลบหน้ีตาม

กฎหมายถือว่าไม่เพียงพอที่จะทาํให้กจิการสามารถหักกลบรายการได้ เน่ืองจากสทิธแิละภาระผูกพันที่

เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินของแต่ละฝ่ายไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

47  ความต้ังใจที่จะหักกลบลบหน้ีการชาํระเงินระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของ

กจิการอาจเป็นผลมาจากธรรมเนียมปฏบัิติทางธุรกจิ ข้อกาํหนดของตลาดการเงินและโดยสถานการณ์

อื่นที่อาจจาํกัดความสามารถของกิจการในการชาํระหน้ีด้วยจาํนวนสุทธิหรือในการรับประโยชน์จาก

สนิทรัพย์และจ่ายชาํระหน้ีสนิในเวลาเดียวกนั หากกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีแต่

ไม่มีความต้ังใจที่จะใช้สิทธิดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยถึงผลกระทบของสิทธิที่มีต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของกจิการตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 36 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

48 การรับและจ่ายชําระเคร่ืองมือทางการเงินสองเคร่ืองมือทางการเงินในเวลาเดียวกัน เช่น การ

ดําเนินการผ่านสํานักหักบัญชีของตลาดการเงินที่ มีการจัดต้ังอย่างเป็นระบบหรือทําโดยการ
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แลกเปล่ียนกนัเองโดยตรง  ในกรณีดังกล่าว กระแสเงินสดของกิจการจะเท่ากับจาํนวนสุทธิที่จะได้รับ

หรือจะต้องจ่าย และไม่เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ใน

สถานการณ์อื่นกจิการอาจชาํระสองตราสารโดยรับและจ่ายชาํระเคร่ืองมือทางการเงินสองรายการแยก

จากกันจึงทาํให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตเตม็มูลค่าของสินทรัพย์หรือมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเตม็

มูลค่าของหน้ีสิน ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีนัยสาํคัญ แม้ว่าจะเกิดในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ดังน้ัน การ

รับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินและการจ่ายชาํระหน้ีสินทางการเงินจะถือว่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกต่็อเมื่อ

รายการดังกล่าวเกดิขึ้นพร้อมกนั 

49  เง่ือนไขต่อไปนี้แสดงให้เหน็ว่ากิจการไม่ควรหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากไม่เข้า

เง่ือนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 42   

49.1 เคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการซ่ึงมีความแตกต่างกันแต่นํามาใช้ประกอบกันเพ่ือให้มี

ลักษณะคล้ายกับเคร่ืองมือทางการเงินรายการเดียว (เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์ 

(Synthetic instrument)) 

49.2 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีความเสี่ยง

เบ้ืองต้นเหมือนกันแต่ทาํกับคู่สัญญาต่างรายกัน (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์และหน้ีสินที่อยู่ใน

กลุ่มสญัญาล่วงหน้าหรือกลุ่มตราสารอนุพันธอ์ื่น) 

49.3 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อื่นที่วางเป็นหลักประกันให้กับหน้ีสินทางการเงินที่ไม่มี

สทิธไิล่เบ้ีย 

49.4 สนิทรัพย์ทางการเงินที่ลูกหน้ีกันไว้ต่างหาก เพ่ือใช้ชาํระภาระผูกพันโดยที่เจ้าหน้ีไม่ได้รับการ

ชาํระหน้ีด้วยสนิทรัพย์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งกองทุนจมเพ่ือชาํระหน้ี) หรือ 

49.5 ภาระผูกพันที่เกิดจากผลขาดทุนซ่ึงคาดว่าจะได้รับชดเชยจากบุคคลที่สามตามสิทธิเรียกร้อง

ภายใต้สญัญาประกนัภัย 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

50  กจิการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการกับคู่สัญญารายเดียวกัน อาจมีการทาํสัญญาที่จะหักกลบ

ลบหน้ีเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันกบัคู่สญัญา (ที่เรียกว่า สัญญาหลักในการหักกลบลบหน้ี) สัญญา

ดังกล่าวทาํให้กิจการต้องหักกลบลบหน้ีเคร่ืองมือทางการเงินทุกรายการที่กาํหนดไว้โดยรับหรือจ่าย

ชาํระทันทีด้วยจาํนวนสุทธิเมื่อเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึงถูกบอกเลิกหรือผิดนัดชาํระเงินตามสัญญา  

สถาบันการเงินมักทาํสญัญาดังกล่าวเพ่ือป้องกนัความสญูเสยีที่จะเกดิจากการที่คู่สัญญาล้มละลายหรือ

เกดิเหตุการณ์อื่นที่ทาํให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏบัิติตามภาระผูกพันได้  สัญญาหลักในการหักกลบลบ

หน้ีน้ีมักระบุให้เกิดสิทธิในการหักกลบลบหน้ีที่มีผลบังคับตามกฎหมายและส่งผลให้เกิดการได้

ประโยชน์หรือการชาํระเงินของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละรายการในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์การผิดนัดชาํระเงินตามสัญญาที่ระบุไว้หรือเมื่อเกิดสถานการณ์อื่นที่ไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

การดาํเนินธุรกจิตามปกติ  สญัญาหลักในการหักกลบลบหน้ีดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ

หักกลบรายการ หากยังไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 42  ในกรณีที่สินทรัพย์



ร่าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้สญัญาหลักในการหักกลบลบหน้ีที่ไม่เข้าเง่ือนไขการหัก

กลบ กจิการต้องเปิดเผยผลกระทบของการตกลงดังกล่าวที่มีต่อความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อกาํหนด

ย่อหน้าที่ 36 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับ

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

51 ถึง 95 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

96 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสําหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้  กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

96ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

96ข เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิขายคืนและภาระผูกพันที่เกิดข้ึนเม่ือชําระบัญชีน้ันมีข้อยกเว้นที่จํากัด 

ดังน้ัน กจิการไม่ควรปฏบัิติกบัข้อยกเว้นที่คล้ายคลึงกนั 

96ค การจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินภายใต้ข้อยกเว้นน้ีควรจะจาํกัดเพียงการบัญชีสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินภายใต้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวไม่ควรถูกจัดเป็นตราสารทุนภายใต้แนวปฏิบัติอื่น ๆ 

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ ์   

97      มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุให้มีการปรับย้อนหลังสาํหรับงบการเงินของงวดก่อน 

 

 

 

97ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ตัดย่อหน้าที่ 4.3 

กจิการควรปฏบัิติตามการปรับปรุงต่างๆ ในงบการเงินประจาํปีที่เร่ิมในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 

2554 หากกจิการปฏบัิติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวม

ธุรกิจก่อนถือปฏิบัติ กิจการต้องนาํการปรับปรุงดังกล่าวมาปฏิบัติตามสาํหรับงบการเงินของปีน้ันๆ 

อย่างไรกต็ามการปรับปรุงไม่ถือปฏบัิติกบัสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่มี

วันที่ซ้ือก่อนวันที่กิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การ

รวมธุรกิจ มาถือปฏบัิติ แต่กิจการต้องบันทกึสิ่งตอบแทนตามย่อหน้าที่ 65ก ถึง 65จ ของมาตรฐาน
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รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุงในปี 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

97ค กิจการต้องแยกองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบตรา

สารทุนให้กิจการอื่นตามสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิของกิจการเฉพาะในช่วงที่กิจการชาํระบัญชีเป็น

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ ถ้าไม่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินแล้ว การปรับย้อนหลังงบการเงินตาม

มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครือ่งมือทางการเงิน  จะเกี่ยวข้องเฉพาะ

การแยกเป็นสององค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ องค์ประกอบแรกจะอยู่ในกาํไรสะสมและแสดงถึง

ผลดอกเบ้ียสะสมที่เพ่ิมข้ึนในองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน อีกอีกองค์ประกอบจะแสดงถึงส่วนของ

เจ้าของเช่นเดิม เพราะฉะน้ันกิจการจึงไม่จําเป็นต้องแยกสององค์ประกอบน้ีออกจากกันถ้าไม่มี

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิเหลืออยู่น้ัน ณ วันที่ถือปฏบัิติ 

97ง  ย่อหน้าที่ 4 น้ันเป็นไปตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2552 กิจการต้อง

ปฏบัิติในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2562 กิจการ

สามารถนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติก่อนวันถือปฏบัิติ หากกิจการปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว และถือปฏิบัติกับงบการ

เงินงวดก่อนตามย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ถือปฎิบัติตามย่อหน้าที่ 1 ของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า   กิจการสามารถ

ปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 4 โดยเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

97จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

97ฉ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

97ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

97ซ (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

97ฌ - 97ฑ (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

97ฒ  กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ)ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏบัิติก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องถือปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนพร้อมกนั 

97ณ     (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

97ด-97ต    (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การยกเลิกประกาศอ่ืน ๆ  

98 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และแนวปฏบัิติทางการบัญชีเกี่ยวกบัหุ้นทุนซ้ือคืน 

 

 

 

99 ถึง 100 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก 

แนวทางปฏิบติั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรือ่ง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี 

 

1  แนวทางปฏบัิติน้ีอธบิายถึงการนาํบางเร่ืองของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏบัิติ 

2  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้หรือการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  ข้อกาํหนด

เกี่ยวกบัการรับรู้และวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

ค านยิาม (ย่อหนา้ที ่11 ถงึ 14)  

สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

3 เงินสดถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เน่ืองจากกิจการสามารถนาํเงินสดมาใช้ในการแลกเปล่ียนและใช้

เ งิ น สด น้ั น เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร วั ด มู ล ค่ า ร า ย ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ รั บ รู้ ร า ยก า ร ใน งบ ก า ร เ งิ น  

เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน 

เน่ืองจากเงินฝากหมายถึง สิทธิตามสัญญาที่ผู้ฝากจะได้รับเงินสดจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

หรือสั่งจ่ายเงินฝากน้ันโดยจ่ายเชค็หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันให้กับเจ้าหน้ีเพ่ือชาํระ

หน้ีสนิทางการเงิน 

4 ตัวอย่างทั่วไปของสนิทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงแสดงถึงภาระผูกพันตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดในอนาคต 

และเกี่ยวเน่ืองกับหน้ีสินทางการเงินที่แสดงถึงภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายเงินสดในอนาคต 

ได้แก่  

4.1 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีการค้า 

4.2 ตัว๋เงินรับและตัว๋เงินจ่าย 

4.3 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีเงินกู้ และ 

4.4 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีหุ้นกู้ 

ตัวอย่างแต่ละกรณีแสดงให้เหน็ถึง สิทธิตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงที่จะได้รับเงินสด (หรือภาระ

ผูกพันที่จะต้องส่งมอบเงินสด) ที่จับคู่กบัคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระเงินสด 

(หรือสทิธทิี่จะได้รับเงินสด)  
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5 เคร่ืองมือทางการเงินอีกประเภทหน่ึงคือ ตราสารที่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับหรือที่จะต้อง

จ่ายโดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินที่จ่ายชาํระด้วยพันธบัตรรัฐบาล

ซ่ึงให้สทิธติามสญัญาแก่ผู้ถือที่จะได้รับพันธบัตรรัฐบาลและในขณะเดียวกันก่อให้เกิดภาระผูกพันตาม

สัญญาแก่ผู้ออกที่จะต้องส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลน้ันโดยมิใช่เป็นการส่งมอบเงินสด พันธบัตรรัฐบาล

ถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน เน่ืองจากพันธบัตรรัฐบาลแสดงให้เหน็ถึงภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้อง

จ่ายเงิน ดังน้ันตั๋วเงินจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินสาํหรับผู้ถือ ในขณะเดียวกันกถ็ือเป็นหน้ีสินทาง

การเงินสาํหรับผู้ออกตัว๋เงินนั้น 

6 ตราสารหน้ีที่ไม่มีวันครบกาํหนด (เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินประเภทที่ไม่มีวันครบกาํหนด) 

โดยปกติจะให้สิทธิตามสัญญาแก่ผู้ถือที่จะได้รับดอกเบ้ียตามวันที่ที่กาํหนดไว้แน่นอนโดยที่ไม่ได้

กาํหนดวันที่สิ้ นสุดการจ่ายในอนาคต และไม่มีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินต้นหรือมีสิทธิได้รับคืนเงินต้น

ภายใต้เง่ือนไขที่ไม่น่าจะเกิดข้ึนได้หรือรับคืนเงินต้นภายในระยะเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่น กิจการ

ออกเคร่ืองมือทางการเงินที่จะให้มีการจ่ายดอกเบ้ียอย่างต่อเน่ืองทุกปีในอัตราร้อยละ 8 ของเงินต้น

จาํนวน 1,000 บาท สมมติว่าอตัราร้อยละ 8  เป็นอัตราดอกเบ้ียในตลาดในเวลาที่ออกตราสารน้ัน ผู้

ออกจึงมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียในอนาคตที่มีมูลค่ายุติธรรม (มูลค่าปัจจุบัน) 

เทา่กบั 1,000 บาท ณ วันที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก กรณีน้ีจึงถือว่าทั้งผู้ถือและผู้ออกตราสารมีสินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสนิทางการเงินตามลาํดับ 

7 สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะได้รับ ส่งมอบ หรือแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

จัดเป็นเคร่ืองมือทางการเงินประเภทหน่ึง ข้อผูกมัดตามสิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญา

น้ันจะเป็นไปตามนิยามของเคร่ืองมือทางการเงินหากข้อผูกมัดดังกล่าว ก่อให้เกิดการรับเงินหรือ

จ่ายเงิน หรือการได้มาหรือการออกตราสารทุน 

8 ความสามารถในการใช้สิทธิตามสัญญาหรือภาระในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาน้ันอาจ

เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หรืออาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ตัวอย่างเช่น การคํา้ประกัน

ทางการเงิน เป็นสทิธติามสญัญาของผู้ให้กู้ที่จะรับเงินจากผู้คํา้ประกนั ขณะเดียวกัน กเ็ป็นภาระผูกพัน

ตามสญัญาของผู้คํา้ประกนัที่จะต้องจ่ายเงินให้ผู้ให้กู้หากผู้กู้ผิดนัดชาํระเงินตามสัญญา  สิทธิและภาระ

ผูกพันตามสัญญาถือว่ามีอยู่เน่ืองจากรายการหรือเหตุการณ์ในอดีต (กรณีน้ีคือ การเข้าทาํสัญญาคํา้

ประกัน) ถึงแม้ว่าการที่ผู้ให้กู้จะสามารถใช้สิทธิและการที่ผู้คํา้ประกันจะต้องทาํตามภาระผูกพันจะ

ยังคงเป็นเพียงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการผิดนัดชาํระเงินตามสัญญาของผู้กู้  สิทธิ

และภาระผูกพันตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้ นดังกล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินได้แม้ว่าสินทรัพย์และหน้ีสินน้ันจะไม่รับรู้ในงบการเงินกต็าม บางสิทธิและภาระ

ผูกพันที่อาจเกิดขึ้ นเหล่าน้ีอาจเป็นสัญญาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั  

9 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า สัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาที่
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ก่อให้เกดิสทิธแิก่ผู้ให้เช่าที่จะได้รับกระแสเงินสด และก่อให้เกดิภาระผูกพันแก่ผู้เช่าที่จะต้องจ่ายชาํระ

เป็นงวด ๆ ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับการผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบ้ียภายใต้สัญญาเงินกู้ ผู้ให้เช่า

บันทึกลูกหน้ีตามสัญญาเช่าระยะยาวแทนที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่ให้เช่า  ในทางกลับกันสาํหรับ

สัญญาเช่าดาํเนินงานถือว่าผู้ให้เช่ามีภาระผูกพันที่จะให้ผู้เช่าใช้สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหน่ึงใน

อนาคต เพ่ือแลกกบัสิ่งตอบแทนในลักษณะที่คล้ายกบัการรับค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ ผู้ให้เช่า

จึงยังคงบันทึกสินทรัพย์ที่ให้เช่าในงบแสดงฐานะการเงินของตนเองต่อไปโดยไม่ต้องบันทึกลูกหน้ี

ค่าบริการที่จะได้รับในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า ดังน้ัน สัญญาเช่าการเงินจึงถือเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงิน แต่สญัญาเช่าดาํเนินงานไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน (ยกเว้นค่างวดที่ถึงกาํหนดชาํระและ

ค้างจ่ายในปัจจุบัน) 

10  สินทรัพย์ที่มีตัวตน (เช่น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า และ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เช่น สทิธบัิตร และเคร่ืองหมายการค้า) ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน การควบคุม

สินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวก่อให้เกิดโอกาสที่จะสร้างกระแสเงินสดรับหรือ

การได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น แต่ไม่ได้ทาํให้เกิดสิทธิ ในปัจจุบันที่จะได้รับเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

11 สนิทรัพย์ (เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า) ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่จะได้รับอยู่ในรูปของการ

รับสนิค้าหรือบริการ แทนที่จะก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ไม่ถือเป็น

สินทรัพย์ทางการเงิน เช่นเดียวกับรายการประเภทรายได้รอตัดบัญชีและภาระผูกพันจากการ

รับประกนัส่วนใหญ่กไ็ม่ถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินเช่นกัน เน่ืองจากการส่งมอบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

น้ันเกิดข้ึนจากการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ไม่ใช่การส่งมอบสิทธิตามสัญญาที่จะเป็นการจ่ายเงิน

หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น 

12 หน้ีสินหรือสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผูกพันด้วยสัญญา (เช่น ภาษีเงินได้ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากข้อกาํหนดทาง

กฎหมาย) ไม่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีสาํหรับภาษีเงินได้กาํหนด

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้ในทาํนองเดียวกัน ภาระ

ผูกพันจากการอนุมาน ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น กไ็ม่ได้เกิดขึ้นจากการทาํสัญญา 

และไม่ถือเป็นหน้ีสนิทางการเงิน 

 

ตราสารทุน 

13 ตัวอย่างของตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญที่ไม่ให้สิทธิขายคืน เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืน

บางชนิด (ดูย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข) เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดที่ทาํให้กิจการมีภาระผูกพันที่

จะต้องส่งมอบตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกให้กิจการอื่นตามสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน
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ให้แก่กิจการเมือ่ช าระบญัชีเท่านั้น (ดูย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง) หุ้นบุริมสิทธิบางชนิด (ดูภาคผนวก

ย่อหน้าที่ 25 และ 26) และใบสาํคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นหรือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ซ่ึงให้สิทธิผู้

ถือในการซ้ือหุ้นสามัญที่ไม่ให้สิทธิขายคืนของกิจการผู้ออกในจาํนวนที่แน่นอนเพ่ือแลกเปล่ียนเป็น

เงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นในจาํนวนที่แน่นอน ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องออกหรือซ้ือ

ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกในจํานวนที่แน่นอน เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทาง

การเงินประเภทอื่นตามจาํนวนที่แน่นอนถือเป็นตราสารทุนของกิจการ  (ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในย่อ

หน้าที่ 22ก) อย่างไรกต็าม ถ้าในสัญญาระบุถึงภาระผูกพันที่กิจการจะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์

ทางการเงินอื่น (นอกเหนือจากสญัญาที่ถูกจัดประเภทให้เป็นส่วนของเจ้าของตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 

16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง) กจ็ะทาํให้กิจการมีหน้ีสินเป็นจํานวนเท่ากับมูลค่า

ปัจจุบันของมูลค่าไถ่ถอนด้วย (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 27.1)  กิจการที่ออกหุ้นสามัญที่ไม่ให้สิทธิขาย

คืนมีภาระหน้ีสนิเกดิขึ้นเมื่อกจิการกระทาํการอย่างเป็นทางการเพ่ือจะจ่ายผลตอบแทน และทาํให้เกิด

ข้อผูกพันทางกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น กรณีน้ีอาจเกิดขึ้ นหลังจากการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือเมื่อมี

การเลิกกจิการและสนิทรัพย์คงเหลือหลังจากการจ่ายชาํระหน้ีต่างๆ แล้ว ต้องแจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น 

14 สทิธทิี่จะซ้ือหรือสญัญาอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึงกิจการได้มา และให้สิทธิแก่กิจการในการซ้ือตราสารทุนที่

กจิการเป็นผู้ออกในจาํนวนที่แน่นอนโดยการแลกเปล่ียนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภท

อื่นในจาํนวนที่แน่นนอน ไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินของกจิการ (ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

22ก) โดยสิ่งตอบแทนจ่ายสาํหรับสญัญาดังกล่าวถือเป็นรายการหักออกจากส่วนของเจ้าของ 

 

 ประเภทของเครือ่งมือทางการเงินทีด่อ้ยสิทธิกว่าประเภทอื่น (ย่อหนา้ที1่6ก.2 และ 16ค.2) 

14ก ลักษณะอย่างหน่ึงของย่อหน้าที่ 16ก. และ 16ค. คือ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินประเภทที่มีสิทธิด้อย

กว่าเคร่ืองมือทางการเงินอื่น 

14ข เมื่อประเมินว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันด้อยสิทธิหรือไม่ กิจการต้องประเมินสิทธิในการเรียกร้อง

ในช่วงชําระบัญชี ราวกับว่ามีการชําระบัญชี ณ วันที่จัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้อง

ประเมินการจัดประเภทรายการเคร่ืองมือทางการเงินใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากกิจการออกหรือไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงินอื่นอาจจะทาํให้มีผลกระทบ

ต่อสถานะของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นประเภทที่ด้อยสิทธกิว่าประเภทอื่น 

14ค เคร่ืองมือทางการเงินที่มีบุริมสิทธิในช่วงชาํระบัญชีไม่ใช่ตราสารที่มีสิทธิที่จะได้รับตราสารทุนของ

กจิการตามสดัส่วนของสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการ ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่มีบุริมสิทธิในช่วง

ชาํระบัญชี ผู้ถือมีสทิธไิด้รับเงินปันผลในจาํนวนที่แน่นอนเมื่อมีการชาํระบัญชี นอกเหนือจากส่วนแบ่ง

ของสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการ ซ่ึงในเวลาเดียวกนัตราสารอื่นที่ด้อยสทิธกิว่าไม่มีสิทธิเหมือนกันดังกล่าว

เมื่อชาํระบัญชี 



ร่าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

        

  38 

14ง ถ้ากจิการมีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงประเภทเดียวให้ถือว่าเป็นประเภทที่ด้อยสิทธกิว่าประเภทอื่น 

 

กระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเครื่องมือทางการเงินตลอดอายุของเครื่องมือทาง

การเงิน (ย่อหนา้ 16ก.5) 

14จ กระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ัน โดยส่วนใหญ่จะต้องมาจากกาํไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับรู้

แล้วหรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธทิั้งประเภทที่รับรู้แล้วและยังมิได้รับรู้ของ

กิจการตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ผลกาํไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

สนิทรัพย์สทุธทิี่รับรู้ต้องวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

 ธุรกรรมทีท่ าโดยผูถ้อืเครือ่งมือทางการเงินทีไ่ม่ใช่เจา้ของกิจการ (ย่อหนา้ที ่16ก และ 16ค) 

14ฉ ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืนหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ทาํให้กิจการมีภาระผูกพันที่

จะต้องส่งมอบตราสารทุนตามสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิของกิจการอื่นเมื่อชาํระบัญชีเท่าน้ันอาจจะทาํ

ธุรกรรมกับกิจการในสถานะที่ไม่ใช่เจ้าของ ตัวอย่างเช่น ผู้ถือตราสารอาจเป็นพนักงานของกิจการ 

เฉพาะกระแสเงินสดและภาระผูกพันตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือที่เป็น

เจ้าของกจิการเท่าน้ันที่จะต้องนาํมาพิจารณาเพ่ือจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินว่าเป็นส่วนของ

เจ้าของภายใต้ย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค 

14ช ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ มีหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบและหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความ

รับผิดชอบ หุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดชอบบางคนอาจจะคํา้ประกันให้กับกิจการและอาจจะได้

ผลตอบแทนในการคํา้ประกันน้ัน ในกรณีน้ี การคํา้ประกันและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือตรา

สารในสถานะที่เป็นผู้คํา้ประกันไม่ใช่ในสถานะที่เป็นเจ้าของกิจการ ดังน้ันการคํา้ประกันดังกล่าวและ

กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องไม่ทาํให้หุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดชอบน้ันด้อยสิทธิกว่าหุ้นส่วนจํากัด

ความรับผิดชอบ และไม่นํามาใช้เพ่ือพิจารณาว่าเง่ือนไขตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินของ

หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบกับเคร่ืองมือทางการเงินของหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดชอบน้ัน

เหมือนกนัหรือไม่ 

14ซ อกีตัวอย่างหน่ึงคือข้อตกลงการแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนที่จะมีการปันส่วนของกาํไรหรือขาดทุนให้กับ

ผู้ถือครองตราสารตามบริการที่ได้รับหรือตามผลของการดาํเนินงานของกิจการของปีปัจจุบันและของ

ปีก่อนๆ ข้อตกลงดังกล่าวคือธุรกรรมที่ทาํกับผู้ถือครองเคร่ืองมือทางการเงินในสถานะที่ไม่ใช่เจ้าของ

และไม่ควรนาํมาพิจารณาเม่ือต้องประเมินเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค อย่างไรกต็าม

ข้อตกลงการแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนให้กับผู้ถือครองตราสารตามมูลค่าของตราสารดังกล่าวเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัตราสารอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกัน แสดงว่าเป็นการทาํธุรกรรมกับผู้ถือครองตราสาร
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ในสถานะที่เป็นเจ้าของซ่ึงกค็วรจะนาํมาพิจารณาเม่ือมีการประเมินเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 16ก หรือ 

16ค 

14ฌ กระแสเงินสดและเง่ือนไขของสัญญาและเง่ือนไขของธุรกรรมระหว่างผู้ถือครองตราสาร (ในสถานะที่

ไม่ใช่เจ้าของ) และกิจการที่เป็นผู้ออกจะต้องเหมือนกับธุรกรรมที่เป็นแบบเดียวกันที่ทาํระหว่างผู้ที่

ไม่ได้ถือครองตราสารกบักจิการที่เป็นผู้ออก 

 

 

 

 

ไม่มีเครือ่งมือทางการเงินอื่นหรือสญัญาอื่นๆ ทีก่ระแสเงินสดทั้งหมดส่วนใหญ่ทีร่ะบุไวแ้น่นอน

หรือจ ากดัผลตอบแทนคงเหลือของผูถ้อืครองตราสาร (ดูย่อหนา้ที ่16ข และ 16ง) 

14ญ เง่ือนไขสาํหรับการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็นตราสารทุนแม้ว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมี

ลักษณะตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค คือการที่กจิการไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินหรือสัญญา

ประเภทอื่ น ซ่ึงมี  (1) กระแสเงินสดทั้ งหมดซ่ึงส่วนใหญ่ขึ้ นอยู่กับผลกําไรหรือขาดทุน การ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้แล้วหรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่

รับรู้แล้วและยังไม่รับรู้ของกจิการ และ (2) ผลกระทบของการกาํหนดผลตอบแทนคงเหลือที่แน่นอน

หรือการจาํกัดผลตอบแทนคงเหลือซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ เคร่ืองมือทางการเงินต่อไปน้ี  ซ่ึงมีลักษณะตาม

เง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 16ก หรือ 16ค เม่ือมีการทาํธุรกรรมโดยปกติระหว่างสองฝ่ายที่ไม่

เกี่ยวข้องกนั ยากที่จะไม่สามารถจัดประเภทให้เป็นตราสารทุน  

14ญ.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดขึ้ นอยู่กับสินทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจงของ

กจิการ 

 14ญ.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดข้ึนอยู่กบัอตัราส่วนของรายได้ 

 14ญ.3 สญัญาที่มีจุดประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนกบัพนักงานสาํหรับการทาํงานให้กจิการ 

14ญ.4 สัญญาที่กาํหนดให้จ่ายชาํระเป็นสัดส่วนที่ไม่มีนัยสาํคัญจากผลกาํไรสาํหรับบริการที่ได้รับ

หรือสนิค้าที่ให้ 

 

ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 

 

 

 

15 เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง ปฐมพันธ์ทางการเงิน (ซ่ึงได้แก่ ลูกหน้ี เจ้าหน้ี และตราสารทุน) และ

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (เช่น สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย สัญญาอนาคตและสัญญาล่วงหน้า 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) ตราสารอนุพันธ์ทาง

การเงินถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินตามคาํนิยาม จึงอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

 

 

16 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันการโอนความเสี่ยงทางการเงินของปฐม

พันธท์างการเงินที่อ้างอิงน้ันระหว่างคู่สัญญา ณ วันที่เร่ิมสัญญา  ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะทาํให้
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คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับ

คู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํให้ได้รับประโยชน์ หรือทาํให้มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะ

แลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํให้

เสียประโยชน์ อย่างไรกต็าม สัญญาอนุพันธ์โดยทั่วไป
5 

ไม่ได้ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนปฐมพันธ์ทาง

การเงินน้ันต้ังแต่วันที่ทาํสัญญาหรือไม่จําเป็นต้องมีการแลกเปล่ียนในวันที่สัญญาสิ้ นสุด ตราสาร

อนุพันธ์บางประเภทกาํหนดให้กิจการได้รับทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการแลกเปล่ียน เน่ืองจาก

เง่ือนไขถูกกาํหนดข้ึน ณ วันที่ทาํสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ดังน้ัน เม่ือราคาในตลาดทาง

การเงินเปล่ียนแปลงไป เง่ือนไขน้ันอาจทาํให้กจิการได้รับหรือเสยีประโยชน์ได้  

17 สัญญาสิทธิที่จะขายหรือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงิน (ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออก) ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่อาจเกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินอ้างอิงที่ระบุไว้ในสัญญา ในทางกลับกัน ผู้ออกสิทธิเลือกดังกล่าวกจ็ะมีภาระผูกพันที่อาจจะ

ต้องเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือรับผลขาดทุนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอ้างอิงน้ัน สิทธิตามสัญญาของผู้ถือ

และภาระผูกพันของผู้ออกเป็นไปตามนิยามของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามลาํดับ 

ส่วนเคร่ืองมือทางการเงินที่อ้างอิงในสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายอาจเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทใดกไ็ด้ รวมทั้งหุ้นในบริษัทอื่น และเคร่ืองมือทางการเงินที่มีดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือ

จะขายในบางคร้ังจะกาํหนดให้ผู้ออกต้องออกตราสารหน้ีแทนการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ตรา

สารอ้างอิงน้ันจะถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือหากผู้ถือใช้สิทธิน้ัน สิทธิของผู้ถือสัญญาสิทธิที่

จะซ้ือหรือจะขายในการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ทางการเงินภายใต้เง่ือนไขที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือ และภาระผูกพันของผู้ออกในการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินภายใต้เง่ือนไขที่มีแนวโน้ม

ว่าผู้ออกจะเสียประโยชน์ เป็นคนละส่วนกับสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงที่จะถูกแลกเปล่ียนกันเม่ือมี

การใช้สทิธน้ัิน ลักษณะของสทิธิของผู้ถือและภาระผูกพันของผู้ออกไม่ถูกกระทบโดยโอกาสที่จะมีการ

ใช้สทิธน้ัิน  

18 อีกตัวอย่างหน่ึงของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคือ สัญญาล่วงหน้าที่จะมีการชําระราคาภายในหก

เดือน โดยที่ฝ่ายหน่ึง (ผู้ซ้ือสัญญา) สัญญาว่าจะส่งมอบเงินสดจํานวน 1,000,000บาท เพ่ือ

แลกเปล่ียนกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่และมีมูลค่าที่ตราไว้จาํนวน 1,000,000 บาท 

และอีกฝ่ายหน่ึง (ผู้ขาย) สัญญาที่จะส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่และมีมูลค่าที่ตรา

                                                           
5 ข้อความดังกล่าวเป็นความจริงเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของตราสารอนุพันธ ์ เช่น บางสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีการ

แลกเปล่ียนเงินต้น ณ วันที่เร่ิมสัญญา (และมีการแลกเปล่ียนอกีคร้ังเม่ือสิ้นสุดสัญญา) 
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ไว้จาํนวน 1,000,000 บาท เพ่ือแลกกับการรับเงินจํานวน 1,000,000บาท ในช่วงระยะเวลาหก

เดือนน้ัน ทั้งสองฝ่ายมีสทิธแิละภาระผูกพันที่จะแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินตามสัญญา ในกรณีที่

ราคาตลาดของพันธบัตรรัฐบาลเพ่ิมสูงเกินกว่า 1,000,000บาท ผู้ซ้ือจะได้รับประโยชน์จากการ

เพ่ิมขึ้ นของราคาตลาดในขณะที่ผู้ขายเสียประโยชน์ ส่วนในกรณีที่ราคาตลาดลดตํ่ากว่า 1,000,000 

บาท ผลกระทบจะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้าม ผู้ซ้ือมีสิทธิตามสัญญา (คือมีสินทรัพย์ทางการเงิน) ซ่ึง

คล้ายกบัการมีสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ และมีภาระผูกพันตามสญัญา (คือมีหน้ีสินทางการเงิน) ซ่ึงคล้ายกับ

การออกสัญญาสิทธิที่จะขาย ผู้ขายมีสิทธิตามสัญญา (คือมีสินทรัพย์ทางการเงิน) คล้ายกับการมี

สญัญาสทิธทิี่จะขาย และมีภาระผูกพันตามสัญญา (คือมีหน้ีสินทางการเงิน) คล้ายกับการออกสัญญา

สิทธิที่จะซ้ือ สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

แยกต่างหาก และแยกจากเคร่ืองมือทางการเงินที่อ้างอิงในสัญญาน้ัน (พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ใน

การแลกเปล่ียน) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญาล่วงหน้ามีภาระผูกพันที่จะต้องปฏบัิติตามสัญญา ณ 

เวลาที่ได้ตกลงกัน แต่การปฏิบัติตามสัญญาสิทธิน้ันจะเกิดข้ึนเฉพาะเม่ือผู้ถือสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิ

ดังกล่าว 

19 ตราสารอนุพันธท์างการเงินอื่นหลายประเภททาํให้เกดิสทิธหิรือภาระผูกพันที่จะต้องมีการแลกเปล่ียน

ในอนาคต รวมถึง สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สัญญา

กาํหนดอตัราเพดานสงู-ตํ่าของดอกเบี้ ย สญัญากาํหนดอตัราเพดานดอกเบ้ียขั้นตํ่า ภาระผูกพันในการ

ให้กู้ยืม สัญญาให้วงเงินกู้เงินตามตั๋ว และเลต็เตอร์ออฟเครดิต สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียอาจ

ถือเป็นสญัญาล่วงหน้าชนิดหน่ึงซ่ึงคู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปล่ียนกระแสเงินสดในอนาคต โดยจาํนวน

เงินสดน้ันคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวสาํหรับคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและจากอัตราดอกเบ้ียคงที่

สาํหรับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง สัญญาอนาคตกถ็ือเป็นสัญญาล่วงหน้าประเภทหน่ึง ซ่ึงมีรูปแบบสัญญา

เป็นมาตรฐานและมีการซ้ือขายกนัในตลาดการเงินที่ต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ 

 

สญัญาจะซ้ือหรือจะขายรายการทีไ่ม่เป็นรายการทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่8 ถงึ 10) 

 

 

 

20 สัญญาจะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่เป็นรายการทางการเงิน ไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินตามคาํ

นิยาม เน่ืองจากสิทธิที่จะได้รับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือบริการของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและภาระ

ผูกพันของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ได้ทาํให้เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะได้รับหรือส่งมอบ

หรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สัญญาที่กาํหนดให้ชาํระโดยการรับหรือส่ง

มอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย หรือสัญญาอนาคตหรือ

สญัญาล่วงหน้าในการซ้ือขายแร่เงิน) ไม่จัดเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่

ไม่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินเช่นกัน ถึงแม้สัญญาประเภทน้ีบางสัญญาอาจมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

และมีการซ้ือขายในตลาดที่จัดต้ังอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
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ตัวอย่างเช่น สัญญาซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า อาจซ้ือขายได้ทนัทโีดยใช้เงินสดเน่ืองจากสัญญา

ดังกล่าวมีการจดทะเบียนในตลาดและอาจเปล่ียนมือได้หลายคร้ัง อย่างไรกต็าม คู่สัญญาที่ซ้ือและขาย

สัญญาน้ันโดยแท้จริงแล้วได้ตกลงซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงที่ระบุไว้ในสัญญา การที่สามารถซ้ือ

หรือขายด้วยเงินสด ความสะดวกสบายในการซ้ือขาย และความเป็นไปได้ที่จะเจรจาต่อรองเพ่ือส่ง

มอบเงินสดแทนการรับหรือส่งมอบสินค้า ไม่ได้ทาํให้ลักษณะสาํคัญของสัญญาเปล่ียนแปลงไปจนทาํ

ให้สัญญาน้ันสามารถถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน  อย่างไรกต็าม สัญญาซ้ือหรือสัญญาขายรายการที่

ไม่เป็นรายการทางการเงินบางสัญญาที่สามารถชําระโดยการหักกลบหรือการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือ

ทางการเงินกนั หรือสญัญาที่รายการที่ไม่เป็นรายการทางการเงินที่ใช้อ้างอิงน้ันเป็นรายการที่พร้อมจะ

เปล่ียนเป็นเงินสดได้ในทนัท ีถือว่าอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เสมือนกับสัญญาน้ัน

เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 8) 

21 ยกเว้นเฉพาะข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ า

กบัลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) สัญญารับหรือส่งมอบสินทรัพย์ที่มีตัวตนไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงและไม่ถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะมีการ

เล่ือนการจ่ายชาํระเงินให้ออกไปเป็นวันหลังจากวันที่มีการส่งมอบสินทรัพย์น้ัน ซ่ึงกรณีน้ีเป็นการซ้ือ

หรือขายสนิค้าเป็นเงินเช่ือ 

 

 

 

22 สญัญาบางสญัญาอาจเป็นสญัญาที่อ้างองิกบัราคาสนิค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีการรับหรือส่งมอบสินค้าน้ัน 

สัญญาดังกล่าวกาํหนดให้มีการชาํระราคาระหว่างกันเป็นเงินสดด้วยจาํนวนที่กาํหนดข้ึนตามวิธีการ

คาํนวณที่ระบุไว้ในสัญญาแทนที่จะจ่ายด้วยจาํนวนที่คงที่  ตัวอย่างเช่น  จาํนวนเงินต้นของหุ้นกู้อาจ

คาํนวณจากราคาตลาดของนํา้มัน ณ วันที่หุ้นกู้ครบกาํหนด คูณด้วยปริมาณนํา้มันที่เป็นจาํนวนคงที่ 

จํานวนเงินต้นน้ันจึงถูกอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่การชําระราคาจะทาํด้วย เงินสดเท่าน้ัน 

สญัญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 

 

23 เคร่ืองมือทางการเงินตามคาํนิยามรวมถึงสัญญาที่ทาํให้เกิดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เคร่ืองมือ

ทางการเงินเหล่าน้ันมักให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงในการเลือกแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินกับ

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ที่อ้างอิงกับราคานํา้มันอาจให้สิทธิกับผู้ถือที่

จะได้รับดอกเบ้ียเป็นงวดๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และจะได้รับเงินสด เป็นจํานวนเงินที่ระบุไว้

แน่นอนจาํนวนหน่ึง ณ วันที่สัญญาครบกาํหนด โดยที่ผู้ถือมีสิทธิเลือกที่จะเปล่ียนจาํนวนเงินต้นเป็น

นํ้ามันในปริมาณที่ระบุไว้แน่นอนจํานวนหน่ึง การตัดสินใจในการเลือกที่การใช้สิทธิเลือกน้ันจะ

เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ข้ึนอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของนํา้มันและอัตราการแลกเปล่ียนเงินสดเป็น

นํา้มัน (ราคาแลกเปล่ียน) ตามที่ระบุไว้ในหุ้นกู้ ความตั้งใจของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้สิทธิเลือกน้ันไม่มี

ผลกระทบต่อเน้ือหาขององค์ประกอบของสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือและหน้ีสินทางการ

เงินของผู้ออกทาํให้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแม้ว่าจะก่อให้เกิดสินทรัพย์และหน้ีสิน
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ประเภทอื่นด้วย 

24 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 

 

 

 

การแสดงรายการ 

หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ (ย่อหนา้ที ่15 ถงึ 27) 

 

 

 

การไม่มีภาระผูกพนัตามสญัญาในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื่น (ย่อหนา้ที่ 17 

ถงึ 20) 

 

 

 

25 กิจการอาจออกหุ้นบุริมสิทธิโดยกาํหนดให้ผู้ถือมีบุริมสิทธิหลายรูปแบบ ในการพิจารณาว่าหุ้น

บุริมสทิธเิป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือเป็นตราสารทุนที่กจิการออก กิจการผู้ออกต้องประเมินจากสิทธิที่

ระบุในหุ้นบุริมสทิธเิพ่ือพิจารณาว่าหุ้นนั้นมีลักษณะพ้ืนฐานของหน้ีสินทางการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

หุ้นบุริมสิทธิที่ให้สิทธิในการไถ่ถอน ณ วันใดวันหน่ึงที่กาํหนดไว้ หรือตามที่ผู้ถือเลือก ถือเป็นหน้ีสิน

ทางการเงินเน่ืองจากผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับผู้ถือน้ัน การที่ผู้ออกไม่

สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิตามสัญญา ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ออกไม่

สามารถหาเงินทุนมาจ่ายได้ หรือการจ่ายไม่สามารถทาํได้เน่ืองจากข้อจาํกัดทางกฎหมาย หรือผู้ออก

ไม่มกีาํไรหรือสาํรองที่เพียงพอกต็าม กไ็ม่ทาํให้ภาระผูกพันน้ันหมดไป สิทธิของผู้ออกที่สามารถเลือก

ที่จะไถ่ถอนหุ้นเป็นเงินสดไม่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตามคาํนิยาม เน่ืองจากผู้ออกไม่มีภาระผูกพัน

ในปัจจุบันที่จะโอนสนิทรัพย์ทางการเงินให้กับผู้ถือเพราะการไถ่ถอนน้ันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออก

แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรกต็ามภาระผูกพันจะเกิดข้ึนทนัทีที่ผู้ออกตัดสินใจใช้สิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้น โดย

การแจ้งให้ผู้ถือทราบอย่างเป็นทางการถึงความต้ังใจที่จะไถ่ถอนหุ้นน้ัน 

26 ถ้าหุ้นบุริมสิทธิเป็นประเภทที่ไถ่ถอนไม่ได้ การจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิน้ีควรต้องพิจารณาจากสิทธิ

อย่างอื่นที่หุ้นน้ันมีอยู่ การจัดประเภทต้องพิจารณาจากเน้ือหาของรายการและนิยามของหน้ีสินทาง

การเงินและตราสารทุน หุ้นบุริมสิทธิจะถือเป็นตราสารทุนหากการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

บุริมสทิธ ิ(ไม่ว่าจะเป็นหุ้นบุริมสทิธปิระเภทสะสมหรือไม่สะสม) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกเพียงผู้

เดียว ปัจจัยต่อไปนี้  ไม่มีผลต่อการจัดประเภทของหุ้นบุริมสทิธเิป็นตราสารทุนหรือ หน้ีสนิทางการเงิน 

26.1 ประวัติการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอดีต 

26.2 ความตั้งใจในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

26.3 ผลกระทบทางลบต่อราคาหุ้นสามัญของกจิการผู้ออก ถ้ากิจการไม่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้

ถือหุ้นบุริมสทิธ ิ(เน่ืองจากมีการจาํกดัการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ถ้าไม่มีการจ่ายเงิน

ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสทิธ)ิ 

26.4 จาํนวนเงินสาํรองของผู้ออก 
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26.5 ความคาดหวังต่อกาํไรหรือขาดทุนของกจิการในช่วงเวลาหน่ึง หรือ 

26.6  การที่กจิการสามารถหรือไม่สามารถมีอทิธพิลต่อกาํไรหรือขาดทุนของกจิการในช่วงเวลาหน่ึง 

 

 

 
 

 

 

การช าระดว้ยตราสารทุนทีก่ิจการเป็นผูอ้อก (ย่อหนา้ที ่21 ถงึ 24) 

 

27     ตัวอย่างต่อไปน้ี แสดงถึงการจัดประเภทสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวกบัตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออก 

27.1 สญัญาที่มีการจ่ายชาํระโดยกจิการจะได้รับ หรือส่งมอบหุ้นที่กจิการเป็นผู้ออกในจาํนวนที่ระบุไว้

แน่นอน โดยไม่มีสิ่งตอบแทนในอนาคต หรือโดยการแลกเปล่ียนหุ้นของกิจการในจาํนวนที่ระบุ

ไว้แน่นอนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินในจํานวนที่ระบุไว้แน่นอน ถือเป็นตราสารทุน

ประเภทหน่ึง (ยกเว้นตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 22ก) ซ่ึงในกรณีน้ี สิ่งตอบแทนจ่ายหรือสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับตามสัญญาจะถูกบวกเพ่ิมหรือหักออกโดยตรงจากส่วนของเจ้าของ ตัวอย่างเช่น 

การออกสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายหุ้น ซ่ึงให้สิทธิในการซ้ือหุ้นจาํนวนที่ระบุไว้แน่นอนของ

กจิการด้วยเงินสดในจาํนวนที่ระบุไว้แน่นอน อย่างไรกต็าม ถ้าสัญญาระบุให้กิจการซ้ือ (หรือไถ่

ถอน) หุ้นที่กจิการเป็นผู้ออกด้วยเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น ณ วันที่ที่กาํหนด

ไว้หรือเมื่อต้องการ กิจการต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของราคา ไถ่ถอน 

(ยกเว้นเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะตามเง่ือนไขทุกข้อในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อ

หน้าที่ 16ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันของกิจการภายใต้สัญญาล่วงหน้าในการซ้ือคืน

หุ้นที่กจิการเป็นผู้ออกในจาํนวนเงินที่ระบุไว้แน่นอน 

27.2 ภาระผูกพันของกิจการที่จะซ้ือคืนหุ้นทุนที่กิจการเป็นผู้ออกด้วยเงินสด ทาํให้เกิดหน้ีสินทาง

การเงินจํานวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่จะซ้ือคืนน้ัน แม้ว่าจํานวนหุ้นที่กิจการ

จาํเป็นต้องซ้ือคืนน้ันจะมีจาํนวนไม่แน่นอน หรือภาระผูกพันดังกล่าวอาจขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขว่า

คู่สญัญาจะไถ่ถอนหุ้นหรือไม่ (ยกเว้นตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16

ค และ16ง) ตัวอย่างหน่ึงของเง่ือนไขดังกล่าวคือ สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่ออกโดยกาํหนดให้

กจิการต้องซ้ือหุ้นคืนด้วยเงินสด เมื่อคู่สญัญามีการใช้สทิธน้ัิน 

27.3 สัญญาที่กาํหนดให้มีการจ่ายชําระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น ถือเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน แม้ว่าจํานวนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทอื่นที่จะได้รับหรือจ่ายจากการชาํระราคาน้ันจะข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในราคาตลาด

ของตราสารทุนที่กจิการออก (ยกเว้นตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16

ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น สทิธใินการซ้ือหุ้นด้วยการชาํระเงินสดสทุธิ 

27.4 สญัญาที่จ่ายชาํระด้วยจาํนวนหุ้นของกจิการในจาํนวนผันแปร หรือกาํหนดจาํนวนมูลค่าหุ้นไว้ให้

ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงมูลค่าตัวแปรอ้างอิงตัวใดตัวหน่ึง (เช่น ราคาโภคภัณฑ์) ถือเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น การขายสิทธิที่จะซ้ือทองคาํ ซ่ึงเม่ือมี

การใช้สทิธ ิกจิการจะชาํระราคาสทุธด้ิวยการส่งมอบหุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกจาํนวนหน่ึงที่มีมูลค่า
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เท่ากับมูลค่าของสิทธิดังกล่าว สัญญาดังกล่าวน้ีถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงิน แม้ว่าตราสารน้ันจะมีมูลค่าที่ผันแปรตามราคาหุ้นของกิจการเอง แทนที่จะแปรผันตาม

ราคาทองคาํ เช่นเดียวกันกับสัญญาอีกประเภทหน่ึงที่ชําระราคาด้วยจํานวนหุ้นที่กาํหนดไว้

แน่นอนของกิจการ แต่สิทธิที่ติดอยู่กับหุ้นน้ันอาจมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีผลทาํให้มูลค่าการ

ชาํระราคาจะเท่ากับจาํนวนเงินคงที่จาํนวนหน่ึงหรือจาํนวนเงินที่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของ

ตัวแปรอ้างองิ สญัญานี้กถ็ือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

 

ประมาณการจ่ายช าระทีอ่าจเกิดข้ึน (ย่อหนา้ที ่25) 

 

 

 

28 ย่อหน้าที่ 25 กาํหนดไว้ว่า ถ้าส่วนหน่ึงของประมาณการจ่ายชาํระที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงกาํหนดให้สามารถ

ชําระราคาด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นน้ัน (หรือด้วยวิธีอื่นใดที่ทาํให้เกิดหน้ีสินทาง

การเงิน) ไม่เกิดขึ้ นจริง เง่ือนไขการจ่ายชาํระคืนที่อาจเกิดข้ึนดังกล่าวไม่มีผลต่อการจัดประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงิน ดังน้ันสัญญาที่กาํหนดให้มีการชาํระราคาเป็นเงินสดหรือหุ้นของกิจการที่เป็น

จาํนวนผันแปร เม่ือมีเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน แต่เหตุการณ์น้ันมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดข้ึน หรือเป็น

เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเป็นอย่างมาก และแทบไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน สัญญาดังกล่าวถือเป็นตรา

สารทุน เช่นเดียวกันกับการชาํระด้วยหุ้นของกิจการในจาํนวนที่แน่นอน ซ่ึงลักษณะการจ่ายชาํระอาจ

ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกจิการ แต่สถานการณ์น้ันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะ

เกดิขึ้นจริง การจัดประเภทสญัญาดังกล่าวเป็นตราสารทุนน้ันจึงเหมาะสม 

 

วิธีปฏิบติัในงบการเงินรวม 

 

 

 

29 ในงบการเงินรวม กจิการต้องแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (ซ่ึงหมายถึงส่วนได้เสียของ

ผู้ถือหุ้นอื่นในส่วนของเจ้าของและกาํไรของบริษัทย่อย) ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม ในการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือส่วนประกอบ

ของเคร่ืองมือทางการเงิน) ในงบการเงินรวม กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อตกลงทุกประการ

ระหว่างบริษัทในกลุ่มและผู้ถือตราสารน้ัน ในการพิจารณาว่าทั้งกลุ่มบริษัทน้ันมีภาระผูกพันในการส่ง

มอบเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือชาํระราคาด้วยวิธีอื่นใดที่จะทาํให้เกิดหน้ีสินทางการเงิน

หรือไม่ ถ้าบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทออกเคร่ืองมือทางการเงิน และบริษัทใหญ่หรือบริษัทอื่นในกลุ่มมี

ข้อตกลงเพ่ิมเติมโดยตรงกับผู้ถือตราสารน้ัน (เช่น การคํา้ประกัน) กลุ่มบริษัทอาจไม่มีสิทธิในการ

กาํหนดการจัดสรรกาํไรหรือการไถ่ถอน ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยน้ันอาจจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวอย่างเหมาะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย โดยมิได้คาํนึงถึงข้อตกลงเพ่ิมเติมน้ัน แต่ก็
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ควรมีการพิจารณาผลกระทบของข้อตกลงดังกล่าวระหว่างบริษัทในกลุ่มและผู้ถือตราสารเพ่ือให้แน่ใจ

ว่า งบการเงินรวมได้แสดงถึงผลกระทบที่สะท้อนภาพรวมของกลุ่มบริษัทแล้ว หากปรากฏว่ามีภาระ

ผูกพันหรือมีเง่ือนไขการจ่ายชาํระคืน  เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว (หรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันน้ัน) จะต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงินในงบการเงินรวม 

29ก เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภททาํให้กจิการมีภาระผูกพันตามสัญญาในการจัดประเภทเป็นตราสาร

ทุนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง การจัดประเภทตามย่อหน้า

ดังกล่าวเป็นการยกเว้นตามหลักการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

การยกเว้นดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการจัดประเภทส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในงบการเงิน

รวม เพราะฉะน้ันเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุนตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข 

หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ในงบการเงินเฉพาะกจิการ  ซ่ึงส่วนประกอบที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่

มีอาํนาจควบคุมต้องถูกจัดเป็นหน้ีสนิในงบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม (ย่อหนา้ที ่28 ถงึ 32) 

 

 

 

30  ย่อหน้าที่ 28 ใช้ปฏบัิติกับผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่มิใช่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ย่อ

หน้าที่ 28 ไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมในมุมมองของผู้ถือ กิจการต้องใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) สาํหรับการจัด

ประเภทรายการและวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมในมุมมองของ

ผู้ถือ 

 

 

 

31 รูปแบบเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่ใช้โดยทั่วไป คือ ตราสารหน้ีที่แฝงสิทธิในการแปลงสภาพ 

เช่น หุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออก โดยไม่มีลักษณะของตราสารอนุพันธ์แฝงอื่น

อกี ย่อหน้าที่ 28 น้ีกาํหนดให้ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวต้องแสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน

และองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของแยกออกจากกนัในงบแสดงฐานะการเงิน ดังน้ี 

31.1 ภาระผูกพันของผู้ออกที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวด ๆ และจ่ายคืนเงินต้น ถือเป็นหน้ีสิน

ทางการเงินตราบเท่าที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันยังไม่ทาํการแปลงสภาพ ณ วันที่รับรู้เร่ิมแรก 

มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

ตามสญัญาคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียในตลาดที่เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีฐานะ

เครดิตและมีกระแสเงินสดที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งต้องมีระยะเวลาที่เหมือนกัน แต่ไม่มีสิทธิ

เลือกแปลงสภาพรวมอยู่ 

31.2 ตราสารทุนคือสัญญาสิทธิแฝงที่ให้สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหน้ีสินให้เป็นส่วนของเจ้าของ 

สิทธิน้ีจะมีมูลค่า ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจทาํให้ผู้ถือไม่ใช้สิทธิก็

ตาม 
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32 เมื่อมีการแปลงสภาพเคร่ืองมือทางการเงินที่แปลงสภาพ ณ วันครบกาํหนด กิจการจะต้องตัดรายการ

องค์ประกอบของหน้ีสนิและบันทกึเป็นส่วนของเจ้าของ โดยองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของที่บันทกึ

ในคร้ังแรกยังคงแสดงเป็นส่วนของเจ้าของ (ถึงแม้ว่าจะมีการโอนรายการน้ันไปยังรายการอีกประเภท

หน่ึงในส่วนของเจ้าของกต็าม) และจะไม่มีผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงสภาพเกิดขึ้น ณ วันครบ

กาํหนด 

33 เมื่อกจิการมีการทาํให้เคร่ืองมือทางการเงินที่แปลงสภาพได้น้ันหมดไปก่อนวันครบกาํหนด โดยการไถ่

ถอนก่อนกาํหนด หรือมีการซ้ือคืน โดยไม่ทาํให้สิทธิการแปลงสภาพที่มีอยู่เดิมเปล่ียนแปลง กิจการ

จะต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนจ่ายและต้นทุนการทาํรายการจากการซ้ือคืนหรือการไถ่ถอนตราสาร

ดังกล่าวให้กบัองค์ประกอบของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ ณ วันที่เกิดรายการ วิธีที่ใช้ในการปันส่วน

สิ่งตอบแทนจ่ายและต้นทุนการทาํรายการให้กับส่วนประกอบต่างๆ จะต้องใช้วิธีเดียวกับการปันส่วน

เดิมที่ใช้กบัการปันส่วนจาํนวนเงินที่กจิการได้รับเม่ือมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินแปลงสภาพให้กับ

แต่ละส่วนประกอบตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28 ถึง 32 

34 เมื่ อมีการปันส่วนสิ่งตอบแทน ผลกําไรหรือขาดทุนที่ เกิดข้ึนจะรับรู้ตามหลักการบัญชีที่ใช้กับ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องน้ัน ๆ ดังน้ี 

34.1 ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

และ 

34.2 จํานวนสิ่งตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของ จะรับรู้ในส่วนของ

เจ้าของ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

35 กิจการอาจแก้ไขเง่ือนไขในเคร่ืองมือทางการเงินแปลงสภาพเพ่ือให้เกิดการแปลงสภาพก่อนกาํหนด 

เช่น การเสนออัตราส่วนการแปลงค่าที่ดีกว่า หรือให้สิ่งตอบแทนเพ่ิมเติมหากมีการแปลงสภาพก่อน

วันที่กาํหนด ความแตกต่างที่เกิดข้ึน (ในวันที่เง่ือนไขถูกแก้ไข) ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าของ

สิ่งตอบแทนที่ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินจะได้รับจากการแปลงสภาพเคร่ืองมือทางการเงินภายใต้

เง่ือนไขใหม่กับมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินจะได้รับภายใต้

เง่ือนไขเดิม ต้องรับรู้เป็นผลขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หุน้ทุนซ้ือคืน (ย่อหนา้ที ่33 และ 34) 

36 ตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกจะไม่ถูกรับรู้เป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าเหตุผลของการซ้ือหุ้นคืนจะ

เป็นอย่างไร ย่อหน้าที่ 33 กาํหนดให้กิจการที่ซ้ือตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกคืนกลับมาน้ันหักตรา

สารทุนดังกล่าวออกจากส่วนของเจ้าของ อย่างไรกต็าม หากกิจการถือหุ้นทุนที่กิจการออกแทนบุคคล

อื่น เช่น สถาบันการเงินที่ถือหุ้นทุนของตนเองในนามของลูกค้า จะถือเป็นการถือหุ้นในลักษณะ

ตัวแทน และเป็นผลให้การถือดังกล่าวไม่ต้องบันทกึในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ 
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ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุน (ย่อหนา้ที ่35 ถงึ 41) 

 

 

 

37 ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างเพ่ือประกอบกับการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 35 สาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงินแบบผสม สมมติให้หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม มีกาํหนดไถ่ถอนเป็นเงินสดภายใน 5 ปี แต่เงิน

ปันผลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการกาํหนดจ่ายโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกิจการก่อนวันไถ่ถอน เคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกล่าวจัดเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม โดยองค์ประกอบของหน้ีสินมีจํานวน

เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินที่ไถ่ถอน การตัดจาํหน่ายส่วนตํ่ากว่ามูลค่าที่เกิดจากการคาํนวณ

มูลค่าปัจจุบันจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในกําไรหรือขาดทุน ส่วนการจ่ายเงินปันผลที่ เกิดจาก

องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของจะรับรู้เป็นการจัดสรรกาํไรหรือขาดทุน วิธีปฏบัิติจะคล้ายกันในกรณี

ที่การไถ่ถอนที่ไม่มีการกาํหนดไว้แน่นอน แต่ข้ึนอยู่กับสิทธิของผู้ถือที่จะเลือก หรือถ้าหุ้นน้ันถูก

กาํหนดให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ โดยได้จาํนวนหุ้นสามัญเท่ากับจาํนวนเงินที่แน่นอนจาํนวนหน่ึง

หรือจาํนวนที่เปล่ียนแปลงไปตามตัวแปรอ้างอิงตัวใดตัวหน่ึง (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์)  อย่างไรกต็าม 

ถ้าเงินปันผลที่ไม่ได้จ่ายถูกรวมเข้าไปในจาํนวนเงินไถ่ถอน เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดน้ันต้องถือ

เป็นหน้ีสนิ และเงินปันผลน้ันจะต้องถือเป็นดอกเบ้ียจ่ายด้วย 

 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่42 ถงึ 50) 

 

 

 

 

38 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

เกณฑที์ก่ิจการมีสิทธิตามกฎหมายในปัจจุบนัในการน าจ านวนทีร่บัรูม้าหกักลบลบหนี้ กนั  

(ย่อหนา้ที่ 42.1) 

38ก สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบหน้ีอาจใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันหรืออาจขึ้ นอยู่กับเหตุการณ์ใน

อนาคต (เช่น สทิธอิาจถูกเรียกหรือใช้สทิธเิมื่อเกดิเหตุการณ์บางอย่างในอนาคต เช่น การไม่ชาํระเงิน

ตามสญัญา การผิดนัดชาํระหน้ี หรือการล้มละลายของหน่ึงในคู่สัญญา) หากสิทธิตามกฎหมายในการ

หักกลบหน้ีน้ันไม่ได้ขึ้ นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต สิทธิดังกล่าวอาจใช้บังคับตามกฎหมายได้ในการ

ดาํเนินธุรกิจตามปกติ หรือเมื่อเกิดการไม่ชาํระเงินตามสัญญา หรือเกิดการผิดนัดชาํระหน้ี หรือการ

ล้มละลายของคู่สญัญาคนใดฝ่ายหน่ึงหรือทุกฝ่าย 

 

 

 

38ข เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 42.1 กิจการต้องมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีกัน โดย

เง่ือนไขต่อไปนี้คือสทิธใินการหักกลบลบหน้ี 

38ข.1  ต้องไม่ใช่สทิธทิี่อาจเกดิข้ึนในอนาคต และ 

38ข.2  ต้องเป็นสทิธติามกฎหมายซ่ึงเข้าเง่ือนไขทุกสถานการณ์ต่อไปนี้  
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   38ข.2.1 การดาํเนินธุรกจิตามปกติ 

   38ข.2.2 การไม่ชาํระเงินตามสญัญา 

   38ข.2.3   การผิดนัดชาํระหน้ีหรือการล้มละลายของกจิการและคู่สญัญาทุกราย 

38ค ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในการหักกลบลบหน้ีรวมถึงเง่ือนไขที่ติดมากับการใช้สิทธิ และการมีอยู่

ของเหตุการณ์การไม่ชาํระเงินตามสัญญา การผิดนัดชาํระ หรือการล้มละลาย อาจไม่เหมือนกันในแต่

ละเขตอาํนาจทางกฎหมาย ดังน้ันจึงไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าสิทธิในการหักกลบลบหน้ีสามารถใช้

ประโยชน์ได้สาํหรับการดาํเนินงานที่ไม่เป็นไปตามปกติ ตัวอย่างเช่น กฎหมายล้มละลายหรือกฎหมาย

เกี่ยวกับการผิดนัดชาํระหน้ีของเขตอาํนาจทางกฎหมายอาจห้ามหรือจาํกัดสิทธิในการหักกลบลบหน้ี

เมื่อเกดิการล้มละลายหรือการผิดสญัญาในบางสถานการณ์ 

 

 

 

38ง  กฎหมายที่บังคับใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา (ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขตามสัญญา กฎหมายว่า

ด้วยสญัญา หรือการไม่ชาํระเงินตามสญัญา การผิดนัดชาํระ หรือการล้มละลายที่ใช้บังคับกับคู่สัญญา) 

จาํเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้แน่ใจว่าสิทธิในการหักกลบลบหน้ีใช้ได้ในการดาํเนินงานที่เป็นไป

ตามปกติของธุรกิจ ในเหตุการณ์การไม่ชาํระเงินตามสัญญา ผิดนัดชําระ หรือล้มละลายของกิจการ

และของคู่สญัญาทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ 38ข.2) 

 

 

 

 

เกณฑที์่กิจการตั้งใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รบัรูไ้วด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรบัประโยชนจ์าก

สินทรพัยแ์ละช าระหนี้ สินในเวลาเดียวกนั (ย่อหนา้ที ่42.2) 

38จ  เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 42.2 กิจการต้องต้ังใจที่จะจ่ายชาํระจาํนวนที่รับรู้ไว้ด้วยยอดสุทธ ิ

หรือต้ังใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์และชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน แม้ว่ากิจการอาจมีสิทธิที่จะ

จ่ายชาํระด้วยยอดสทุธ ิและอาจรับประโยชน์จากสนิทรัพย์และชาํระหน้ีสนิแยกต่างหากจากกนัได้ 

38ฉ  หากกิจการสามารถจ่ายชําระในลักษณะดังกล่าวซ่ึงเป็นผลที่เทียบเท่ากับการจ่ายชําระสุทธิ ถือว่า

เป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายชาํระในย่อหน้าที่ 42.2 ซ่ึงจะเกิดขึ้นหากวิธีการจ่ายชาํระขั้นต้นมีลักษณะที่

กาํจัดหรือส่งผลให้เกดิความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องที่ไม่มีนัยสาํคัญ และจะดาํเนินการลูกหน้ี

และเจ้าหน้ีในกระบวนการจ่ายชาํระหรือวงจรเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ระบบการจ่ายชําระขั้นต้นซ่ึงมี

คุณสมบัติทั้งหมดดังต่อไปน้ี จึงจะเป็นไปตามเกณฑก์ารจ่ายชาํระด้วยยอดสทุธใินย่อหน้าที่ 42.2 

38ฉ.1   สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินซ่ึงมีสิทธใินการหักกลบถูกดาํเนินการ ณ เวลา

เดียวกนั 

38ฉ.2   เม่ือสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่ถูกดาํเนินการ คู่สญัญาจะถูกผูกมัดให้

ปฏบัิติตามภาระผูกพันการจ่ายชาํระ 

38ฉ.3   ไม่มีกระแสเงินสดที่อาจเกดิข้ึนจากสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เปล่ียนแปลงไปเมื่อถูก

ดาํเนินการ (ยกเว้นกรณีที่การดาํเนินการล้มเหลว ดูย่อหน้าที่ 38ฉ.4) 
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38ฉ.4 สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่มีหลักประกนัเป็นหลักทรัพย์จะถูกชาํระโดยการโอนหลักทรัพย์หรือ

โดยระบบที่คล้ายกนั (ตัวอย่างเช่น การส่งมอบเม่ือเทยีบเทา่กบัการจ่ายชาํระ) ดังน้ันหาก

การโอนหลักทรัพย์ล้มเหลว การดาํเนินการของลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีที่เกี่ยวข้องซ่ึงมี

หลักทรัพย์คํา้ประกนัจะล้มเหลวเช่นกนั (และในทางกลับกนั) 

38ฉ.5   ธุรกรรมใดๆ ที่ล้มเหลว ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 38ฉ.4 จะถูกดาํเนินการอกีคร้ังจนกว่าการ

จ่ายชาํระจะเสรจ็สิ้น 

38ฉ.6   การจ่ายชาํระจะดาํเนินการผ่านสาํนักชาํระเดียวกนั (ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ธนาคารกลาง 

ศูนย์หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และ 

38ฉ.7   วงเงินสนิเช่ือระหว่างวันซ่ึงมีไว้เพ่ือให้มีวงเงินเบิกเกนิบัญชีเพียงพอสาํหรับการดาํเนินการ

จ่ายชาํระ ณ วันที่มีการจ่ายชาํระสาํหรับแต่ละคู่สญัญา และมีความแน่นอนที่วงเงินสินเช่ือ

ระหว่างวันจะถูกใช้ก่อน เม่ือมีการร้องขอ 

39  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์ 

เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการถือไว้เพ่ือทาํให้มีลักษณะ

ประหน่ึงว่าเป็นเคร่ืองมือทางการเงินอีกประเภทหน่ึง ตัวอย่างเช่น เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัวที่มีส่วนประกอบสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงทาํให้ได้รับการชาํระเงินจากการจ่ายเงินที่

เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และการจ่ายเงินด้วยอัตราดอกเบ้ียคงที่ ทาํให้ตราสารมีลักษณะเหมือน

หน้ีสนิระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทที่รวมกันเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินสังเคราะห์ดังกล่าวประกอบด้วยสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่มีเวลาและเง่ือนไขต่างๆ 

ของตัวเอง โดยเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทน้ันสามารถโอนหรือชาํระราคาแยกต่างหากจากกัน

ได้  เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทที่ประกอบกันน้ันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังน้ัน เม่ือ

เคร่ืองมือทางการเงินหน่ึงในเคร่ืองมือทางการเงินสงัเคราะห์มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ ขณะที่อีกตราสาร

หน่ึงเป็นหน้ีสิน เคร่ืองมือทางการเงินทั้งสองต้องไม่นํามาหักกลบกันและต้องไม่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินของกจิการด้วยจาํนวนสทุธิ ถ้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อของการหักกลบตามที่กาํหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

40 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 


