
 

1 

 

ตัวอย่างเพื่ อประกอบความเข้าใจนี้ อ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  32 

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสดุในวันที่  31 ธนัวาคม 2560  

(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated 

without early application)) 

อ้างองิ Example 4: Written call option on shares 

วันที่ เผยแพร่: 2 มีนาคม 2563 

ตวัอย่างท่ี 4: สญัญาสิทธิเลือกซ้ือหุน้ที่กิจการเป็นผูอ้อก 

IE17 ตัวอย่างนี้แสดงรายการทางบัญชีส าหรับภาระผูกพันตามสญัญาสทิธเิลือกซื้อในตราสารทุนของ

กจิการเอง ซึ่ งจะช าระด้วย (a) จ านวนสทุธเิป็นเงินสด (b) จ านวนสทุธเิป็นหุ้น หรือ (c) โดยการ

ส่งมอบเงินสดเพื่ อแลกเปล่ียนกบัหุ้น รวมถึงอธบิายผลกระทบจากการมีสทิธเิลือกในการจ่ายช าระ 

(ดูตัวอย่าง (d) ด้านล่าง) 

ขอ้สมมติ: 

วันที่ ตามสญัญา 1 กุมภาพันธ ์25X2 

วันที่ ใช้สิทธิ 31 มกราคม 25X3 

 (European terms เช่น 

สามารถใช้สิทธไิด้เพียง

คร้ังเดียวเมื่ อสญัญาครบ

ก าหนด) 

ผู้ถือสทิธิ คู่สญัญา 

 (กจิการ B) 

ราคาตลาดต่อหุ้น ณ วันที่  1 กุมภาพันธ ์25X2 100 บาท 

ราคาตลาดต่อหุ้น ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X2 104 บาท 

ราคาตลาดต่อหุ้น ณ วันที่  31 มกราคม 25X3 104 บาท 

 

ราคาใช้สทิธิคงที่ ที่ จะต้องจ่ายช าระในวันที่  31 มกราคม 25X3 102 บาท 

จ านวนหุ้นภายใต้สญัญาสิทธิเลือก 1,000 หุ้น 

 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือก ณ วันที่  1 กุมภาพันธ ์25X2 5,000 บาท 
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มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือก ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X2 3,000 บาท 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือก ณ วันที่  31 มกราคม 25X3 2,000 บาท 

 

 (a) เงินสดแลกเปลีย่นกับเงินสด (การจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสด) 

IE18 สมมติว่าข้อเทจ็จริงเป็นเช่นเดียวกบัตัวอย่างที่  3(a) ข้างต้น ยกเว้นว่ากจิการ A มีการออกสทิธิ

เลือกซื้อหุ้นของกจิการเอง แทนที่ จะซื้อสทิธิเลือกซื้อดังกล่าว ในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 25X2 กจิการ 

A ท าสญัญากบักจิการ B โดยให้กจิการ B มีสทิธไิด้รับ และกจิการ A มีภาระผูกพันที่ จะจ่ายเท่ากบั

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นจ านวน 1,000 หุ้นสามัญของกจิการ A ในวันที่  31 มกราคม 25X3 โดย

แลกเปลี่ ยนกบัเงินสดจ านวน 102,000 บาท (เช่น 102 บาทต่อหุ้น) ณ วันที่  31 มกราคม 25X3 

หากกจิการ B มีการใช้สิทธเิลือกดังกล่าว สญัญาดังกล่าวจะต้องจ่ายช าระสุทธเิป็นเงินสด หาก

กจิการ B ไม่ใช้สทิธเิลือกดังกล่าวกจ็ะไม่มีการจ่ายช าระเงินเกดิขึ้น กจิการ A จะบันทกึบัญชีดังนี้  

วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์25X2 

Dr เงินสด 5,000 บาท  

 Cr ภาระผูกพันตามสทิธเิลือกซื้อ  5,000 บาท 

รบัรูสิ้ทธิเลือกซ้ือทีอ่อกให ้

 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

Dr ภาระผูกพันตามสทิธเิลือกซื้อ 2,000 บาท  

 Cr ผลก าไร  2,000 บาท 

บนัทึกการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซ้ือ 

 

วนัที่ 31 มกราคม 25X3 

Dr ภาระผูกพันตามสทิธเิลือกซื้อ 1,000 บาท  

 Cr ผลก าไร  1,000 บาท 

บนัทึกการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซ้ือ 

 

ในวันเดียวกนั กจิการ B ใช้สิทธเิลือกซื้อ และสญัญาก าหนดให้จ่ายช าระสุทธเิป็นเงินสด กจิการ A 

มีภาระผูกพันที่ จะส่งมอบ 104,000 บาท (104 บาท × 1,000 หุ้น) ให้แก่กจิการ B เพื่ อ

แลกเปลี่ ยนกบั 102,000 บาท (102 บาท × 1,000 หุ้น) จากกจิการ B ดังนั้นกจิการ A จะจ่าย

ช าระด้วยยอดสทุธจิ านวน 2,000 บาท 
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Dr ภาระผูกพันตามสทิธเิลือกซื้อ 2,000 บาท  

 Cr เงินสด  2,000 บาท 

บนัทึกการจา่ยช าระของสญัญาสิทธิเลือก 

 

 (b) หุน้แลกเปลีย่นกับหุน้ (การจ่ายช าระสุทธิเป็นหุน้) 

IE19 สมมติให้ข้อเทจ็จริงเป็นเช่นเดียวกบั (a) ยกเว้นการจ่ายช าระจะเป็นการช าระสทุธเิป็นหุ้นแทน

การช าระสทุธเิป็นเงินสด รายการบัญชีของกจิการ A จะเป็นเช่นเดียวกบัที่ แสดงใน (a) ยกเว้นการ

บันทกึการจ่ายช าระของสญัญาสทิธเิลือกดังนี้  

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X3 

 กจิการ B ใช้สทิธเิลือกซื้อ และสญัญาก าหนดให้จ่ายช าระสทุธเิป็นหุ้น กจิการ A มีภาระผูกพันที่ จะ

ส่งมอบมูลค่าหุ้นของกจิการ A ให้แก่กจิการ B เท่ากบั 104,000 บาท (104 บาท × 1,000 หุ้น) 

โดยแลกเปล่ียนกบัมูลค่าหุ้นขอกจิการ A เท่ากบั 102,000 บาท (102 บาท × 1,000 หุ้น) ดังนั้น

กจิการ A จะต้องส่งมอบหุ้นของกจิการ A ในจ านวนสทุธิเท่ากบั 2,000 บาทให้กบักจิการ B เช่น 

19.2 หุ้น (2,000 หุ้น/104 บาท) 

Dr ภาระผูกพันตามสทิธเิลือกซื้อ 2,000 บาท  

 Cr ส่วนของเจ้าของ  2,000 บาท 

บนัทึกการจา่ยช าระของสญัญาสิทธิเลือก การจา่ยช าระจะรบัรูเ้ป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

 (c) เงินสดแลกเปลีย่นกับหุน้ (การจ่ายช าระขั้นตน้) 

IE20 สมมติให้ข้อเทจ็จริงเป็นเช่นเดียวกบั (a) ยกเว้นการจ่ายช าระจะเป็นการช าระโดยการส่งมอบหุ้น

ในจ านวนคงที่ และได้รับเงินสดในจ านวนคงที่  หากกจิการ B ใช้สทิธเิลือกซื้อ เช่นเดียวกบักรณี

ของ (a) และ (b) ข้างต้น ราคาใช้สทิธต่ิอหุ้นจะคงที่ เท่ากบั 102 บาท กจิการ B จะมีสิทธไิด้รับ

หุ้นของกจิการ A เองในจ านวน 1,000 หุ้น โดยแลกเปลี่ ยนกบัเงินสดจ านวน 102,000 บาท 

(102 บาท × 1,000 หุ้น) หากกจิการ B ใช้สิทธเิลือกซื้อ กจิการ A จะบันทกึบัญชีดังนี้  

วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์25X2 

Dr เงินสด 5,000 บาท  

 Cr ส่วนของเจ้าของ  5,000 บาท 
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รบัรูเ้งินสดทีไ่ดร้บัเพือ่แลกเปลีย่นกบัภาระผกูพนัทีจ่ะส่งมอบหุน้ของกิจการ A เองในจ านวนคงที่

เป็นเวลาหนึง่ปีในราคาคงที ่ค่าธรรมเนียมทีไ่ดร้บัจะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ เนือ่งจากเมือ่มีการใช ้

สิทธิจะส่งผลใหมี้การออกหุน้ในจ านวนคงทีเ่พือ่แลกเปลีย่นกบัเงินสดในจ านวนคงที่ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

 ไม่มีรายการบญัชีในวนัที ่31 ธนัวาคม 25X2 เพราะไม่มีเงินสดทีจ่า่ยหรือไดร้บั และสญัญาทีจ่ะ

ส่งมอบหุน้ของกิจการ A เองในจ านวนคงทีเ่พือ่แลกเปลีย่นกบัเงินสดในจ านวนคงทีเ่ป็นไปตามค า

นิยามของตราสารทุนของกิจการ 

วนัที่ 31 มกราคม 25X3 

 กจิการ B ใช้สทิธเิลือกซื้อและสญัญาก าหนดให้จ่ายช าระขั้นต้น กจิการ A มีภาระผูกพันที่ จะส่ง

มอบหุ้นจ านวน 1,000 หุ้น เพื่ อแลกเปล่ียนกบัเงินสดจ านวน 102,000 บาท 

 

Dr เงินสด 102,000 บาท  

 Cr ส่วนของเจ้าของ  102,000 บาท 

บนัทึกการจา่ยช าระของสญัญาสิทธิเลือก 

 

 (d) ทางเลือกในการจ่ายช าระ 

IE21 การมีทางเลือกในจ่ายช าระ (เช่น ช าระสทุธเิป็นเงินสด ช าระสทุธเิป็นหุ้น หรือโดยการแลกเปลี่ ยน

เงินสดกบัหุ้น) มีผลให้สทิธเิลือกซื้อดังกล่าวเป็นหนี้สนิทางการเงิน สญัญาดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

ค านิยามของตราสารทุน เพราะสญัญาดังกล่าวสามารถจ่ายช าระนอกเหนือไปจากการที่ กจิการ A 

ต้องออกหุ้นของตนเองเพื่ อแลกเปล่ียนกบัการได้รับเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่ นในจ านวน

ที่ คงที่  กจิการ A ต้องรับรู้หนี้สนิตราสารอนุพันธ ์ตามที่ แสดงใน (a) และ (b) ข้างต้น การบันทกึ

บัญชีของการจ่ายช าระจะขึ้นอยู่วิธกีารเลือกช าระที่ เกดิขึ้นจริง 


