เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒
เรื่อง หุน้ ของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกัน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๐ (๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ เรื่อง หุ้นของสมาชิก
ในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่ง ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรือ่ ง หุน้ ของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครือ่ งมือทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เรื่อง หุ้ นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และ
เครื่องมือที่มีลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (IFRIC Interpretation 2: Members’ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments ( Bound volume 2019 Consolidated without early
application))
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรือ่ ง หุน้ ของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
ภาคผนวก

1
3
4
5
13
14

ตัวอย่างของการนํามติมาปรับใช้
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2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 หุน้ ของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครือ่ งมือทีม่ ี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 19 และภาคผนวก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรือ่ ง หุน้ ของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
อ้างอิง
•
•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน1

ความเป็ นมา
1

2

1

สหกรณ์และกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันได้ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการในเชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมร่ ว มกั น โดยปกติ ก ฎหมายของประเทศต่ า งๆ อธิ บ าย
ความหมายของสหกรณ์ว่าเป็ นความพยายามทางสังคมที่จะส่งเสริมความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิกกิจการสหกรณ์ โดยวิธกี ารดําเนินธุรกิจร่วมกัน (ตามหลักการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง) ส่วนได้ เสียของสมาชิกในสหกรณ์มักอยู่ในรูปแบบของหุ้นของสมาชิก หน่วยลงทุน หรือ
รูป แบบอื่น ที่มี ลักษณะคล้ ายคลึ งกัน โดยการอ้ างถึงส่ วนได้ เสียของสมาชิ กในสหกรณ์ ต่ อไป
จะเรียกว่า “หุ้นของสมาชิก”
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ได้ กาํ หนดหลักการ
จัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินว่าเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้ าของ นอกจากนี้
หลักการดังกล่าวได้ ปรับใช้ กบั การจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิจะขาย (Puttable
Instrument) ที่อนุญาตให้ ผ้ ูถือครองมีสทิ ธิขายคืนเครื่องมือเหล่านั้นให้ กบั ผู้ออกเป็ นเงินสดหรือ
เครื่องมือทางการเงินอื่น การปรับใช้ หลักการดังกล่ าวกับหุ้ นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และ
เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันเป็ นเรื่องยุ่งยาก คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ าง
ประเทศบางท่ านได้ เรี ย กร้ อ งให้ มี การเสริ ม สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับ วิธีการนําหลั ก การตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน มาปรั บ ใช้ กับ
หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันซึ่งมีลักษณะที่แน่ นอน
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ แก้ ไขมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน โดยกําหนดให้ จัดประเภทเครื่องมือใดๆ เป็ นส่วนของเจ้ าของหากเครื่องมือเหล่านั้น
มี ลั ก ษณะทั้ง หมดหรื อ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของย่ อ หน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อ ย่ อ หน้ าที่ 16ค และ 16ง ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
บางประการ และสถานการณ์ท่ลี ักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หรือส่วนของ
เจ้ าของ

ขอบเขต
3

การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ปรั บ ใช้ กับเครื่องมือทางการเงิน ที่อยู่ ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
เครื่องมือทางการเงินที่ออกให้ แก่สมาชิกของกิจการสหกรณ์ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงส่วนได้ เสียใน
ความเป็ นเจ้ าของของสมาชิกในกิจการ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่
นํามาปรับใช้ กับเครื่องมือทางการเงินที่จะได้ รับชําระหรืออาจได้ รับชําระด้ วยตราสารทุนที่เป็ น
ของกิจการเอง

ประเด็น
4

เครื่องมือทางการเงินหลายประเภทรวมถึงหุ้นของสมาชิกมีลักษณะของส่วนของเจ้ าของซึ่งรวมถึง
สิท ธิในการออกเสียงและสิท ธิในการมี ส่วนร่ วมในการจัด สรรเงิน ปั น ผล ในขณะที่เครื่อ งมื อ
ทางการเงิ น บางประเภทให้ ผู้ ถื อ ครองมี สิท ธิเรี ย กร้ อ งการไถ่ ถ อนเป็ นเงิน สดหรื อ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินอื่น แต่ อาจรวมถึงหรือขึ้นอยู่กับข้ อจํากัดที่ว่าจะมีการไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงิน
หรือไม่ การพิ จารณาว่ าเครื่องมือทางการเงินควรจัดประเภทรายการเป็ นหนี้สินหรือส่วนของ
เจ้ าของ ควรนําข้ อกําหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนมาใช้ ประเมินอย่างไร

มติ
5

6

สิทธิตามสัญญาของผู้ถือเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึงหุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์) ในการ
เรี ย กร้ อ งการไถ่ ถ อนเพี ย งอย่ างเดี ย ว ไม่ ได้ เป็ นข้ อ กําหนดให้ จั ด ประเภทรายการเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินดังกล่ าวเป็ นหนี้สินทางการเงิน ในทางตรงกันข้ าม กิจการต้ องพิจารณาข้ อกําหนด
และเงื่อนไขทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงินในการพิจารณาการจัดประเภทรายการเครื่องมือ
ทางการเงินว่ าเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้ าของ ข้ อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่ าวให้
รวมถึงกฎหมายท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับ และหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่จัดประเภทรายการ แต่ ไม่ รวมถึงการแก้ ไขกฎหมาย ข้ อบังคับ หรือหนังสือจดทะเบียน
ดังกล่าวที่คาดว่าจะมีในอนาคต
หุ้นของสมาชิกจะจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของในกรณีท่สี มาชิกไม่มีสทิ ธิเรียกร้ องการไถ่ถอน
ให้ ถือเป็ นส่วนของเจ้ าของ ไม่ว่าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 7
และ 8 หรือหุ้นของสมาชิกมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข
หรื อ ย่ อ หน้ า ที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน สําหรับเงิน ฝากที่ต้ องจ่ ายคืน เมื่อทวงถาม รวมถึงบัญ ชีเงินฝากกระแส
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4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
รายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสัญญาที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันซึ่งสมาชิกอยู่ในสถานะของ
ลูกค้ าให้ ถอื เป็ นหนี้สนิ ทางการเงินของกิจการ
7
8

9

10

11

12

หุ้นของสมาชิกให้ ถือเป็ นส่วนของเจ้ าของ ในกรณีท่กี จิ การมีสทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขที่จะปฏิเสธ
การไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก
กฎหมายท้ องถิ่น ข้ อบังคับ หรือหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการสามารถกําหนดข้ อห้ ามในการ
ไถ่ ถอนหุ้ นของสมาชิกได้ หลากหลายรูปแบบ เช่ น ข้ อห้ ามอันปราศจากเงื่อนไขหรือข้ อห้ ามที่
อ้ างอิงจากหลั กเกณฑ์ด้านสภาพคล่ อง ในกรณี ท่ีกฎหมายท้ องถิ่น ข้ อบั งคับ หรื อหนังสือจด
ทะเบียนจัดตั้งกิจการกําหนดข้ อห้ ามอันปราศจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการไถ่ถอน หุ้นของสมาชิกให้
ถือเป็ นส่วนของเจ้ าของ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ขี ้ อกําหนดของกฎหมายท้ องถิ่น ข้ อบังคับหรือ
หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการกําหนดข้ อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนเฉพาะกรณี เช่น เมื่อเป็ นไป
ตาม (หรือไม่เป็ นไปตาม) ข้ อจํากัดด้ านสภาพคล่อง หุ้นของสมาชิกจะไม่ถอื เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ข้ อห้ ามอันปราศจากเงื่อนไขอาจเป็ นข้ อห้ ามที่แน่นอน นั่นคือ ข้ อห้ ามการไถ่ถอนทุกกรณี หรือ
อาจห้ ามการไถ่ถอนบางกรณีท่หี ้ ามการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกเมื่อการไถ่ถอนนั้นจะทําให้ จาํ นวน
หุ้นของสมาชิก หรือจํานวนทุนที่ชาํ ระแล้ วจากหุ้นของสมาชิกตํ่ากว่าระดับที่กาํ หนด ถ้ ากิจการไม่
มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขในการปฏิเสธการไถ่ถอนตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ 7 หรือหุ้ นของ
สมาชิกมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค
และ 16ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน
หุ้นของสมาชิกในส่วนที่เกินกว่าส่วนที่มีข้อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนให้ ถือเป็ นหนี้สนิ ในบางกรณี
จํานวนหุ้นหรือจํานวนทุนที่ชาํ ระแล้ วที่อยู่ภายใต้ ข้อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนอาจเปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ ละช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงในข้ อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนดังกล่าวจะทําให้ เกิดการโอน
เปลี่ยนประเภทรายการระหว่างหนี้สนิ ทางการเงินกับส่วนของเจ้ าของ
ณ วันที่รับรู้รายการ กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินสําหรับการไถ่ถอนด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ในกรณีท่ีห้ ุ นของสมาชิกมีสิทธิในการไถ่ ถอน กิจการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมของหนี้ สินทางการเงิน
สําหรับการไถ่ถอนด้ วยจํานวนเงินที่ไม่น้อยกว่าจํานวนเงินค้ างจ่ายที่มากที่สดุ ภายใต้ เงื่อนไขของ
การไถ่ถอนตามหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือกฎหมายที่บังคับใช้ และคิดลดนับจากวัน
แรกที่จาํ นวนเงินดังกล่าวถูกกําหนดให้ จ่ายชําระ (ดูตัวอย่างที่ 3)
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 35 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงิน กําหนดให้ ผลตอบแทนที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือครองตราสารทุน ให้ รับรู้โดยตรงในส่วน
ของเจ้ าของ สําหรับดอกเบี้ย เงินปันผล และผลตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
ที่จัดประเภทรายการเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายโดยไม่ต้องคํานึงว่าจํานวนเงินที่
จ่ายดังกล่าวมีลักษณะทางกฎหมายถือเป็ นเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอื่นหรือไม่
ภาคผนวกซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของมติดังกล่าวได้ ให้ ตัวอย่างของการนํามติมาปรับใช้
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การเปิ ดเผยข้อมูล
13

กรณีท่กี ารเปลี่ยนแปลงในข้ อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนทําให้ เกิดการโอนเปลี่ยนประเภทรายการ
ระหว่างหนี้สินทางการเงินกับส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแยกต่ างหากเกี่ยวกับ
จํานวนเงิน ช่วงเวลา และเหตุผลในการโอนเปลี่ยนประเภทรายการ

วันถือปฏิบตั ิ
14

14ก
15
16

17
18
19

วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติวันเดียวกับวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กับ งบการเงิน สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเริ่ ม ในหรื อ หลั งวั น ที่
1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป กิจการสามารถนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ ไปใช้ ก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2563 หากกิ จ การนํา การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย การ
นําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ต้องถือปฏิบัติโดยใช้ วิธปี รับย้ อนหลัง
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ทําให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ ก8 ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม มาถือปฏิบัติ
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทําให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ ก8 และ ก10 และตัดย่ อหน้ าที่ 15 และ 18 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดังกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน
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ภาคผนวก
ตัวอย่างของการนํามติมาปรับใช้
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ก1

ภาคผนวกนี้ประกอบด้ วยตัวอย่างของการนํามติจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาใช้ จํานวน 7 ตัวอย่าง ตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้ ประกอบด้ วยรูปแบบของข้ อเท็จจริงทั้งหมด
จึงอาจเป็ นไปได้ ท่จี ะมีรปู แบบของข้ อเท็จจริงอื่นในแต่ละตัวอย่าง สมมติว่าไม่มีเงื่อนไขอื่นอกจาก
ที่ระบุในข้ อเท็จจริงของตัวอย่างที่กาํ หนดให้ เครื่องมือทางการเงินจัดประเภทรายการเป็ นหนี้สิน
ทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่ได้ มีลักษณะทั้งหมดหรือไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขทีจ่ ะปฏิเสธการไถ่ถอน (ย่อหน้าที่ 7)
ตัวอย่างที่ 1
ข้อเท็จจริง
ก2

หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการระบุว่าการไถ่ถอนขึ้นอยู่ กับการใช้ ดุลยพินิจของกิจการเท่านั้น
โดยหนังสือจดทะเบียนไม่ได้ ระบุถึงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้ อจํากัดเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจ
ดังกล่ าว ในอดีตที่ผ่านมา กิจการไม่เคยปฏิเสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก แม้ ว่าคณะกรรมการ
บริหารมีสทิ ธิปฏิเสธการไถ่ถอนดังกล่าว
การจัดประเภทรายการ

ก3

กิจการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะปฏิเสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก และหุ้นของสมาชิกถือ
เป็ นส่วนของเจ้ าของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ได้ กาํ หนดหลักการจัดประเภทรายการโดยอ้ างอิงจากเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินและให้
ข้ อสังเกตว่าประวัติการจ่ายชําระหรือความตั้งใจในการจ่ายชําระโดยใช้ ดุลยพินิจไม่ส่งผลต่อการ
จัดประเภทรายการเป็ นหนี้ สิน ภาคผนวก ย่ อ หน้ าที่ 26 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ระบุว่า
กรณี ท่ีห้ ุ น บุ ริม สิทธิเป็ นประเภทที่ไม่ สามารถไถ่ ถอนได้ การจัด ประเภทรายการให้
เหมาะสมต้ องพิจารณาจากสิทธิอ่นื ที่มีอยู่ในหุ้นบุริมสิทธิ การจัดประเภทรายการต้ อง
พิ จ ารณาจากการประเมิ น เนื้ อหาของข้ อ ตกลงตามสัญ ญาและคํานิ ย ามของหนี้ สิน
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ทางการเงิน และตราสารทุ น หุ้ น บุ ริ ม สิท ธิจ ะถื อ เป็ นตราสารทุ น กรณี ท่ีก ารจั ด สรร
ผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ไม่ว่าจะเป็ นหุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมหรือไม่
สะสม) ขึ้น อยู่ กับ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ อ อกหุ้ น ปั จ จั ย ต่ อ ไปนี้ ไม่ มี ผ ลต่ อ การจั ด
ประเภทรายการหุ้นบุริมสิทธิว่าเป็ นตราสารทุนหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
3.1
ประวัติการจัดสรรผลตอบแทน
3.2
ความตั้งใจในการจัดสรรผลตอบแทนในอนาคต
3.3
ผลกระทบที่เป็ นไปได้ ในทางลบต่อราคาหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้น กรณีท่ไี ม่มี
การจัด สรรผลตอบแทน (เนื่องจากข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปั นผลของหุ้ น
สามัญ ถ้ าไม่มีการจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ)
3.4
จํานวนเงินสํารองของผู้ออกหุ้น
3.5
ความคาดหวังของผู้ออกหุ้นต่อกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเวลาหนึ่ง หรือ
3.6
การที่ผ้ ูออกหุ้นสามารถหรือไม่สามารถมีอทิ ธิพลต่อจํานวนกําไรหรือขาดทุน
สําหรับงวดเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างที่ 2
ข้อเท็จจริง
ก4

หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการระบุว่าสิทธิในการไถ่ถอนขึ้นอยู่กับการใช้ ดุลยพินิจของกิจการ
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หนังสือจดทะเบียนได้ ระบุเพิ่มเติมว่าการอนุมัติเกี่ยวกับการเรียกร้ องการ
ไถ่ถอนให้ ถือว่ามีผลโดยอัตโนมัติ ถ้ ากิจการสามารถจ่ายชําระได้ โดยไม่ละเมิดข้ อบังคับท้ องถิ่น
เกี่ยวกับการรักษาสภาพคล่องหรือระดับเงินสํารอง
การจัดประเภทรายการ

ก5

กิจการไม่มีสทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขที่จะปฏิเสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก และหุ้นของสมาชิกถือ
ว่าเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน ข้ อจํากัดต่างๆ ตามที่อธิบายข้ างต้ นขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการจ่าย
ชําระหนี้สนิ ของกิจการ ข้ อจํากัดดังกล่าวจะจํากัดการไถ่ถอนเฉพาะกรณีท่สี ภาพคล่องหรือระดับ
เงินสํารองไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับท้ องถิ่น โดยการจํากัดการไถ่ถอนจะสิ้นสุดลงเมื่อสามารถรักษา
ระดับสภาพคล่องหรือระดับเงินสํารองได้ ตามข้ อบังคับท้ องถิ่น ดังนั้น ภายใต้ หลักการที่กาํ หนด
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ข้ อ จํากัด
ดังกล่าวไม่ได้ ส่งผลให้ การจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินถือเป็ นตราสารทุน ภาคผนวก
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้ าที่ 25
ระบุว่า
หุ้นบุริมสิทธิอาจกําหนดให้ ผ้ ูถือครองมีสทิ ธิหลายรูปแบบการพิจารณาว่าหุ้นบุริมสิทธิ
เป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือเป็ นตราสารทุนผู้ออกหุ้นต้ องประเมินจากสิทธิเฉพาะเจาะจงที่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
มีอยู่ ในหุ้ นบุ ริมสิทธิเพื่ อพิ จารณาว่ าแสดงถึงลักษณะพื้ นฐานของหนี้ สินทางการเงิน
หรือไม่ เช่ น หุ้ นบุริมสิทธิท่ีกาํ หนดให้ ไถ่ ถอน ณ วันใดวันหนึ่งตามที่กาํ หนดไว้ หรือ
ณ วันที่ผ้ ูถอื หุ้นเลือกถือว่าเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน เนื่องจากผู้ออกหุ้นมีภาระผูกพันที่จะ
โอนสินทรัพย์ทางการเงินให้ กบั ผู้ถอื หุ้นนั้น การทีผ่ อู ้ อกหุน้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันในการไถ่ถอนหุน้ บุริมสิทธิเนือ่ งจากข้อกําหนดตามสัญญา ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ขาดเงินทุน ข้อจํากัดทางกฎหมาย หรือมีกาํ ไรหรือเงินสํารองไม่เพียงพอก็ตาม ไม่ถือ
เป็ นการลบล้างภาระผูกพัน (เพิ่มการเน้ นข้ อความ)

ข้อห้ามเกีย่ วกับการไถ่ถอน (ย่อหน้าที่ 8 และ 9)
ตัวอย่างที่ 3
ข้อเท็จจริง
ก6

ก7

ในอดีตที่ผ่านมา กิจการสหกรณ์ออกหุ้นให้ แก่สมาชิก ณ วันที่ท่แี ตกต่างกัน และในจํานวนเงินที่
แตกต่างกัน ดังนี้
6.1
วั น ที่ 1 มกราคม 25X1 จํ า นวน 100,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นละ 10 บาท (มู ล ค่ า
1,000,000 บาท)
6.2
วั น ที่ 1 มกราคม 25X2 จํา นวน 100,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นละ 20 บาท (ออกหุ้ น
เพิ่มเติมมูลค่ า 2,000,000 บาท ดังนั้น มูลค่ าหุ้นที่ออกทั้งหมดเท่ากับ 3,000,000
บาท)
หุ้นดังกล่าวสามารถไถ่ถอนได้ ตามความประสงค์ของผู้ถอื หุ้นด้ วยราคาที่ออกหุ้น
หนั งสือ จดทะเบี ยนจัด ตั้ งกิจ การระบุ ว่าจํานวนการไถ่ ถ อนสะสมต้ องไม่ เกิน ร้ อ ยละ 20 ของ
จํานวนหุ้นสูงสุดที่เคยออกให้ แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 กิจการมีห้ ุนที่ได้ ออกให้ แก่
สมาชิกจํานวน 200,000 หุ้น ซึ่งเป็ นจํานวนหุ้นสูงสุดที่เคยออกให้ แก่สมาชิก และในอดีตที่ผ่าน
มาไม่ เคยมีการไถ่ถอนหุ้น ณ วันที่ 1มกราคม 25X3 กิจการได้ แก้ ไขหนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง
กิจการดังกล่ าวโดยให้ เพิ่มจํานวนสูงสุดที่สามารถไถ่ถอนได้ สะสม เป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นสูงสุดที่เคยออกให้ แก่สมาชิก
การจัดประเภทรายการ
ก่อนการแก้ไขหนังสือจดทะเบียน

ก8

หุ้ นของสมาชิกที่เกิน กว่ าจํานวนที่มี ข้อห้ ามเกี่ยวกับ การไถ่ ถอนให้ ถือเป็ นหนี้ สิน ทางการเงิน
กิจการสหกรณ์ต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวด้ วยมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก
เนื่ อ งจากหุ้ น ดั งกล่ าวสามารถไถ่ ถ อนได้ ต ามความประสงค์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น กิจ การสหกรณ์ จ ะ
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ก9

วัดมูลค่ ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินดังกล่ าวตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 47 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม ที่ระบุว่า “มูลค่ ายุ ติธรรมของ
หนี้สนิ ทางการเงินที่มีลักษณะจ่ายคืนทวงถาม (เช่น เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม) ต้ องไม่
น้ อยกว่าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระเมื่อทวงถาม…” ดังนั้น กิจการสหกรณ์ต้องจัดประเภทรายการ
เป็ นหนี้สินทางการเงินด้ วยจํานวนเงิน ค้ างจ่ ายสูงสุดที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายเมื่อผู้ ถือหุ้ นประสงค์
จะไถ่ถอนภายใต้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอน
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 จํานวนเงินค้ างจ่ายสูงสุดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะ
ไถ่ ถอนภายใต้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับ การไถ่ ถอน คื อ 20,000 หุ้ น มู ลค่ าหุ้ น ละ 10 บาท ดังนั้ น
กิ จ การต้ องจั ด ประเภทรายการ จํา นวนเงิ น 200,000 บาท เป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น และ
จัด ประเภทรายการ จํานวนเงิน 800,000 บาท เป็ นส่ วนของเจ้ าของ อย่ างไรก็ต าม ณ วัน ที่
1 มกราคม 25X2 กิจการออกหุ้นใหม่ มูลค่าหุ้นละ 20 บาท ดังนั้น จํานวนเงินค้ างจ่ายสูงสุดที่
คาดว่าจะต้ องจ่ายเมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะไถ่ถอนภายใต้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอน เพิ่มขึ้น
เป็ น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20บาท การออกหุ้นเพิ่มด้ วยมูลค่าหุ้นละ 20 บาท ทําให้ กจิ การมี
หนี้สนิ เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้แรกเริ่มด้ วยมูลค่ายุติธรรม หนี้สนิ ภายหลังจากการออก
หุ้นเพิ่ม คือร้ อยละ 20 ของหุ้ นทั้งหมดที่ออก (200,000 หุ้ น) มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20 บาท
หรือคิดเป็ นจํานวนเงิน 800,000 บาท ทําให้ กจิ การต้ องรับรู้หนี้สนิ เพิ่มขึ้นจํานวน 600,000 บาท
จากตั วอย่ างนี้ ไม่ มี ก ารรั บ รู้ผ ลกําไรหรื อ ขาดทุ น ใดๆ ดั งนั้ น กิจการต้ องจัด ประเภทรายการ
จํา นวนเงิ น 800,000 บาทเป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น และจั ด ประเภทรายการ จํ า นวนเงิ น
2,200,000 บาทเป็ นส่ ว นของเจ้ าของ ตั ว อย่ า งนี้ สมมติ ใ ห้ จํ า นวนเงิ น ดั ง กล่ า วไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1มกราคม 25X1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25X2
ภายหลังการแก้ไขหนังสือจดทะเบียน

ก10

ตามที่มีการแก้ ไขหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการสหกรณ์ ให้ สามารถไถ่ถอนได้ ไม่เกินร้ อยละ 25
ของจํานวนหุ้นสูงสุดที่ออกให้ แก่สมาชิก หรือไม่เกินจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท
ดั ง นั้ น ณ วั น ที่ 1 มกราคม 25X3 กิ จ การสหกรณ์ ต้ องจั ด ประเภทรายการ จํ า นวนเงิ น
1,000,000 บาท เป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน ซึ่งถือเป็ นจํานวนเงินค้ างจ่ายสูงสุดที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
เมื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นประสงค์ จ ะไถ่ ถ อนภายใต้ ข้ อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ การไถ่ ถ อน ตามข้ อ กํา หนดใน
ย่ อ หน้ าที่ 47 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อง การวัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรม
ดังนั้ น ณ วัน ที่ 1 มกราคม 25X3 ต้ อ งโอนเปลี่ยนประเภทรายการจากส่ วนของเจ้ าของเป็ น
หนี้สินทางการเงินด้ วยจํานวนเงิน 200,000 บาท คงเหลือจํานวนเงิน 2,000,000 บาท ที่จัด
ประเภทรายการเป็ นส่วนของเจ้ าของ ในตัวอย่างนี้ กิจการไม่มีการรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การโอนเปลี่ยนประเภทรายการ
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ตัวอย่างที่ 4
ข้อเท็จจริง
ก11

กฎหมายท้ องถิ่นที่กาํ กับดูแลการดําเนินงานของสหกรณ์ หรือข้ อกําหนดตามหนังสือจดทะเบียน
จัดตั้งกิจการ ข้ อห้ ามกิจการอนุ ญาตให้ ไถ่ถอนหุ้ นของสมาชิก ในกรณีท่กี ารไถ่ถอนจะลดทุนที่
ชําระแล้ ว ให้ ต่าํ กว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนเงินสูงสุดของหุ้นของสมาชิกที่ชาํ ระแล้ ว จํานวนสูงสุด
ของหุ้ น ของสมาชิ กที่ชําระแล้ วของสหกรณ์ แ ห่ งหนึ่ งเท่ ากับ 1,000,000 บาท ณ วัน สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน มียอดคงเหลือของทุนที่ชาํ ระแล้ ว จํานวน 900,000 บาท
การจัดประเภทรายการ

ก12

ก13

ในกรณีน้ ี จัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 750,000 บาท เป็ นส่วนของเจ้ าของ และจัดประเภท
รายการจํานวนเงิน 150,000 บาท เป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน นอกจากการอธิบายในย่อหน้ าที่กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น ย่ อ หน้ าที่ 18.2 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน ระบุว่า
...เครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือครองในการขายคืนให้ กับผู้ออก โดยให้ จ่าย
ชําระคืนเป็ นเงินสดหรื อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เครื่องมือทางการเงิน ที่มีสิทธิจะ
ขาย) ถือว่ าเป็ นหนี้สินทางการเงิน เว้ นแต่ เครื่องมือดังกล่ าวจัดประเภทรายการเป็ น
ตราสารทุน ตามย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง เครื่องมือทาง
การเงินถือเป็ นหนี้สินทางการเงินแม้ ว่าจํานวนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่
จ่ ายชําระจะกําหนดจากดัชนีหรือรายการอื่นที่มีโอกาสเพิ่ มขึ้นหรือลดลง การที่ผ้ ูถือ
ครองมีสทิ ธิเลือกที่มีอยู่เพื่อที่จะขายคืนให้ กบั ผู้ออกโดยให้ จ่ายชําระคืนเป็ นเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นหมายความว่าเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายนั้นเป็ นไป
ตามคํานิยามของหนี้สินทางการเงิน เว้ นแต่เครื่องมือดังกล่ าวจัดประเภทรายการเป็ น
ตราสารทุน ตามย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง
ข้ อ ห้ ามเกี่ย วกับ การไถ่ ถ อนตามที่อ ธิบ ายในตั วอย่ างแตกต่ างจากข้ อ จํา กัด ตามที่อ ธิบ ายใน
ย่อหน้ าที่ 19 และ ภาคผนวก ย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน ข้ อจํากัดดังกล่าวเป็ นข้ อจํากัดเกี่ยวกับความสามารถของกิจการใน
การจ่ายชําระจํานวนเงินคงค้ างของหนี้สนิ ทางการเงิน กล่าวคือข้ อจํากัดดังกล่าวทําให้ กจิ การจ่าย
ชําระหนี้ สิน เฉพาะกรณี ท่ีเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงบางประการ ในทางตรงกัน ข้ าม
ตัวอย่ างนี้อธิบายถึงข้ อห้ ามอันปราศจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการไถ่ ถอนในส่วนที่มากกว่ าจํานวน
เฉพาะที่ ก ํา หนดไว้ โ ดยไม่ คํา นึ ง ถึ ง ความสามารถของกิ จ การในการไถ่ ถ อนหุ้ นของสมาชิ ก
(เช่น เงินสด กําไรหรือเงินสํารองของกิจการ) ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ข้ อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ถอน
ทําให้ กิจการไม่ ต้ องรั บ รู้ห นี้ สิน ทางการเงิน จากการไถ่ ถ อนในส่ วนที่ม ากกว่ าจํานวนเฉพาะที่
กําหนดไว้ ของทุนที่ชําระแล้ ว ดังนั้น สัดส่วนของหุ้ นที่มีข้อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ ถอนไม่ ถือเป็ น
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หนี้สินทางการเงิน ในขณะที่ห้ ุนของสมาชิกแต่ละหุ้นอาจสามารถไถ่ถอนได้ แต่ ห้ ุนของสหกรณ์
ส่วนหนึ่งจากจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ชาํ ระแล้ วไม่สามารถไถ่ถอนได้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดเว้ นแต่การ
ชําระบัญชีของกิจการ
ตัวอย่างที่ 5
ข้อเท็จจริง
ก14

ข้ อเท็จจริงของตัวอย่ างนี้เป็ นไปตามที่ระบุในตัวอย่ างที่ 4 นอกจากนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ข้ อกําหนดเกี่ยวกับสภาพคล่องที่กาํ หนดอยู่ในกฎหมายท้ องถิ่นทําให้ ไม่สามารถไถ่ถอน
หุ้นของสมาชิกถ้ าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของกิจการมีจาํ นวนไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่ระบุไว้
ผลกระทบจากข้ อกําหนดเกี่ยวกับสภาพคล่ อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดังกล่ าว ทําให้
กิจการไม่สามารถจ่ายชําระเงินได้ เกินกว่าจํานวนเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ ในการไถ่ถอนหุ้นของ
สมาชิก
การจัดประเภทรายการ

ก15

ตามที่กล่ าวไว้ ในตัวอย่ างที่ 4 กิจการจัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 750,000 บาท เป็ นส่วน
ของเจ้ า ของ และจั ด ประเภทรายการ จํา นวนเงิ น 150,000 บาท เป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น
เนื่ องจากจํานวนเงิน ที่จัด ประเภทรายการเป็ นหนี้ สิน ขึ้น อยู่ กับ สิท ธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะ
ปฏิเสธการไถ่ถอน และไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของข้ อจํากัดที่ไม่อนุ ญาตให้ ไถ่ถอนเฉพาะกรณีท่ี
สภาพคล่ องหรือข้ อกําหนดอื่น ไม่ เป็ นไปตามที่กาํ หนด จนกว่ ากิจการสามารถดําเนิ น การให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่ าว ข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 19 และภาคผนวก ย่ อหน้ าที่ 25 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน จึงจะถูกนํามาปรับ
ใช้ ในกรณีน้ ี
ตัวอย่างที่ 6
ข้อเท็จจริง

ก16

หนั งสือ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ งกิจ การกําหนดข้ อ ห้ ามเกี่ย วกับ การไถ่ ถ อนหุ้ น ของสมาชิ ก เว้ น แต่
เป็ นส่วนของเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนแก่สมาชิกใหม่หรือสมาชิกเดิมในช่วงระยะเวลา
3 ปี ที่ผ่านมา เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนต้ องนํามาใช้ ในการไถ่ถอนหุ้นที่สมาชิกประสงค์
ที่จะไถ่ ถอน ในช่ วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่ านมา เงิน ที่ได้ รับ จากการออกหุ้ น ให้ แก่ สมาชิกเท่ากับ
12,000 บาท และไม่มีการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก
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การจัดประเภทรายการ
ก17

กิจการจัด ประเภทรายการ จํานวนเงิน 12,000 บาทที่ได้ รับ จากหุ้ น ของสมาชิ กเป็ นส่ วนของ
หนี้สินทางการเงิน สําหรับหุ้ นของสมาชิกที่ข้ ึนอยู่กับข้ อห้ ามอันปราศจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ไถ่ ถ อนไม่ ถื อ เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ คําอธิบ ายในตั วอย่ างที่ 4 ข้ อ ห้ าม
อันปราศจากเงื่อนไขดังกล่ าวนํามาใช้ กับ จํานวนเงินเท่ากับเงินที่ได้ รับ จากหุ้ นที่ออกก่อนช่ วง
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่ านมา ดั งนั้ น จํานวนเงิน ดังกล่ าวนี้ ให้ จัด ประเภทรายการถือเป็ นส่วนของ
เจ้ าของ อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินที่เท่ากับเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่าน
มาไม่ถือเป็ นข้ อห้ ามอันปราศจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการไถ่ถอน ดังนั้น เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้น
ของสมาชิกในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินจนกว่าจํานวนเงินดังกล่าวจะ
ไม่สามารถนํามาใช้ ในการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกได้ ส่งผลให้ กิจการมีหนี้สินทางการเงินเท่ากับ
เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้ นในช่ วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาสุทธิจากจํานวนเงินที่มีการไถ่ถอนใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 7
ข้อเท็จจริง
ก18

กิจการเป็ นธนาคารเพื่อสหกรณ์แห่ งหนึ่ง โดยกฎหมายท้ องถิ่นที่กาํ กับดูแลการดําเนินงานของ
ธนาคารเพื่อสหกรณ์ระบุว่ากิจการต้ องรักษาสัดส่วนของทุนที่ชาํ ระแล้ วจากสมาชิกให้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของส่วนของ “หนี้สนิ ที่มีอยู่ท้งั หมดของกิจการ” (กฎหมายระบุว่าหนี้สนิ ดังกล่าวให้
รวมถึงบัญชีห้ ุนของสมาชิก) ผลกระทบของกฎหมายดังกล่าวคือ หากหนี้สนิ ที่มีอยู่ท้งั หมดอยู่ใน
รูปหุ้นของสมาชิก จะส่งผลให้ สามารถไถ่ถอนหุ้นได้ ท้งั หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ
มีจาํ นวนหนี้สนิ ที่มีอยู่ท้งั หมด เท่ากับ 200,000 บาท ส่วนหนึ่งเป็ นบัญชีห้ ุนของสมาชิกจํานวน
125,000 บาท ข้ อกําหนดของบัญชีห้ ุนของสมาชิกอนุญาตให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถไถ่ถอนหุ้นได้ ตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นและไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการไถ่ถอนระบุไว้ ในหนังสือจดทะเบียนของ
กิจการ

การจัดประเภทรายการ
ก19

ในตั ว อย่ า งนี้ หุ้ นของสมาชิ ก จั ด ประเภทรายการเป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น ข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ
การไถ่ ถ อนมี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ข้ อ จํา กั ด ตามที่ อ ธิ บ ายในย่ อ หน้ า ที่ 19 และภาคผนวก
ย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ข้ อจํากัดดังกล่าวเป็ นข้ อจํากัดเกี่ยวกับความสามารถของกิจการในการจ่ายชําระจํานวนเงินคงค้ าง
ของหนี้สนิ ทางการเงิน กล่าวคือข้ อจํากัดดังกล่าวทําให้ กจิ การจ่ายชําระหนี้สนิ เฉพาะกรณีท่เี ป็ นไป
ตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงบางประการ นอกจากนี้ กิจการสามารถถูกเรียกร้ องการไถ่ถอนหุ้นของ
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สมาชิ ก ทั้ ง หมด จํา นวนเงิ น 125,000 บาท ถ้ ากิ จ การจ่ า ยชํ า ระหนี้ สิ น อื่ น ที่ มี อ ยู่ ท้ั ง หมด
จํานวนเงิน 75,000 บาท ครบถ้ วนแล้ ว ดังนั้น ข้ อห้ ามเกี่ยวกับการไถ่ ถอนในกรณีน้ ีไม่ ทาํ ให้
กิจการมีหนี้สนิ ทางการเงินที่ต้องชําระจากการไถ่ถอนมากกว่าจํานวนหุ้นของสมาชิกที่กาํ หนดไว้
หรื อจํานวนทุ น ที่ชําระแล้ ว แต่ ข้อห้ ามดังกล่ าวทําให้ กิจการสามารถชะลอการไถ่ ถอนออกไป
จนกว่าจะเป็ นไปตามข้ อกําหนดของการไถ่ถอน กล่ าวคือมีการจ่ ายชําระหนี้สินอื่นทั้งหมดแล้ ว
ดังนั้น หุ้นของสมาชิกในตัวอย่างนี้ไม่ถอื ว่ามีข้อห้ ามอันปราศจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการไถ่ถอนและ
ต้ องจัดประเภทรายการเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน
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