
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒   
เรื่อง  หุน้ของสมาชิกในกจิการสหกรณ์และเครื่องมือที่มลีักษณะคล้ายคลึงกนั 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๖๐  (๑/๒๕๖๓)  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒  เรื่อง  หุ้นของสมาชิก

ในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุพจน์  สิงห์เสน่ห ์

อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชคีนที่หนึ่ง  ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน 
นายกสภาวชิาชีพบญัชี   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2  

เรือ่ง  หุน้ของสมาชิกในกิจการสหกรณแ์ละเครือ่งมือทีมี่ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 

 

คําแถลงการณ ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 เร่ือง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และ

เคร่ืองมือที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (IFRIC Interpretation 2: Members’ Shares in Co-

operative Entities and Similar Instruments ( Bound volume 2019 Consolidated without early 

application)) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 หุน้ของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครือ่งมือทีมี่

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถงึ 19 และภาคผนวก 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่2  

เรือ่ง  หุน้ของสมาชิกในกิจการสหกรณแ์ละเคร่ืองมอืทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกัน 

 

อา้งอิง 

 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายุติธรรม 
 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน
1
 

 

ความเป็นมา 
 

1 สหกรณ์และกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมร่วมกัน โดยปกติกฎหมายของประเทศต่างๆ อธิบาย

ความหมายของสหกรณ์ว่าเป็นความพยายามทางสงัคมที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ของสมาชิกกจิการสหกรณ์ โดยวิธกีารดาํเนินธุรกจิร่วมกนั (ตามหลักการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ

ตนเอง) ส่วนได้เสยีของสมาชิกในสหกรณ์มักอยู่ในรูปแบบของหุ้นของสมาชิก หน่วยลงทุน หรือ

รูปแบบอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยการอ้างถึงส่วนได้เสียของสมาชิกในสหกรณ์ต่อไป  

จะเรียกว่า “หุ้นของสมาชิก” 

2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ได้กาํหนดหลักการ

จัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของ นอกจากน้ี 

หลักการดังกล่าวได้ปรับใช้กบัการจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธจิะขาย (Puttable 

Instrument) ที่อนุญาตให้ผู้ถือครองมีสทิธขิายคืนเคร่ืองมือเหล่าน้ันให้กบัผู้ออกเป็นเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น การปรับใช้หลักการดังกล่าวกับหุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และ

เคร่ืองมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นเร่ืองยุ่งยาก คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศบางท่านได้เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนําหลักการตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน มาปรับใช้กับ 

หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเคร่ืองมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซ่ึงมีลักษณะที่แน่นอน

                                                 
1
  คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้แก้ไขมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน โดยกาํหนดให้จัดประเภทเคร่ืองมือใดๆ เป็นส่วนของเจ้าของหากเคร่ืองมือเหล่าน้ัน

มีลักษณะทั้งหมดหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  
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บางประการ และสถานการณ์ที่ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการจัดประเภทเป็นหน้ีสนิหรือส่วนของ

เจ้าของ 

 

ขอบเขต 

 

3  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ปรับใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึง

เคร่ืองมือทางการเงินที่ออกให้แก่สมาชิกของกิจการสหกรณ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงส่วนได้เสียใน

ความเป็นเจ้าของของสมาชิกในกิจการ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่

นาํมาปรับใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินที่จะได้รับชาํระหรืออาจได้รับชาํระด้วยตราสารทุนที่เป็น

ของกจิการเอง 

 

ประเด็น 

 

4  เคร่ืองมือทางการเงินหลายประเภทรวมถงึหุ้นของสมาชิกมีลักษณะของส่วนของเจ้าของซ่ึงรวมถึง

สิทธิในการออกเสียงและสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดสรรเงินปันผล ในขณะที่เคร่ืองมือ

ทางการเงินบางประเภทให้ผู้ถือครองมีสิทธิเรียกร้องการไถ่ถอนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ทางการเงินอื่น แต่อาจรวมถึงหรือขึ้นอยู่กับข้อจาํกัดที่ว่าจะมีการไถ่ถอนเคร่ืองมือทางการเงิน

หรือไม่ การพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินควรจัดประเภทรายการเป็นหน้ีสินหรือส่วนของ

เจ้าของ ควรนาํข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการไถ่ถอนมาใช้ประเมินอย่างไร 

 

มติ 

 

5  สทิธติามสญัญาของผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงิน (รวมถึงหุ้นของสมาชิกในกจิการสหกรณ์) ในการ

เรียกร้องการไถ่ถอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นข้อกําหนดให้จัดประเภทรายการเคร่ืองมือ 

ทางการเงินดังกล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงิน ในทางตรงกันข้าม กิจการต้องพิจารณาข้อกาํหนด

และเง่ือนไขทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินในการพิจารณาการจัดประเภทรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงินว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของ ข้อกาํหนดและเง่ือนไขดังกล่าวให้

รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และหนังสอืจดทะเบียนจัดตั้งกจิการซ่ึงมีผลบังคับใช้ 

ณ วันที่จัดประเภทรายการ แต่ไม่รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือจดทะเบียน

ดังกล่าวที่คาดว่าจะมีในอนาคต 

6 หุ้นของสมาชิกจะจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของในกรณีที่สมาชิกไม่มีสทิธิเรียกร้องการไถ่ถอน

ให้ถือเป็นส่วนของเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 7 

และ 8 หรือหุ้นของสมาชิกมีลักษณะทั้งหมดและเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข 

หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน สาํหรับเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม รวมถึงบัญชีเงินฝากกระแส
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รายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสญัญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัซ่ึงสมาชิกอยู่ในสถานะของ

ลูกค้าให้ถอืเป็นหน้ีสนิทางการเงินของกจิการ 

7  หุ้นของสมาชิกให้ถือเป็นส่วนของเจ้าของ ในกรณีที่กจิการมีสทิธอินัปราศจากเง่ือนไขที่จะปฏเิสธ

การไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก 

8  กฎหมายท้องถิ่น ข้อบังคับ หรือหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการสามารถกาํหนดข้อห้ามในการ 

ไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อห้ามอันปราศจากเง่ือนไขหรือข้อห้ามที่

อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ด้านสภาพคล่อง ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่น ข้อบังคับ หรือหนังสือจด

ทะเบียนจัดตั้งกจิการกาํหนดข้อห้ามอนัปราศจากเง่ือนไขเกี่ยวกบัการไถ่ถอน หุ้นของสมาชิกให้

ถือเป็นส่วนของเจ้าของ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ข้อกาํหนดของกฎหมายท้องถิ่น ข้อบังคับหรือ

หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกจิการกาํหนดข้อห้ามเกี่ยวกบัการไถ่ถอนเฉพาะกรณี เช่น เม่ือเป็นไป

ตาม (หรือไม่เป็นไปตาม) ข้อจาํกดัด้านสภาพคล่อง หุ้นของสมาชิกจะไม่ถอืเป็นส่วนของเจ้าของ 

9  ข้อห้ามอันปราศจากเง่ือนไขอาจเป็นข้อห้ามที่แน่นอน น่ันคือ ข้อห้ามการไถ่ถอนทุกกรณี หรือ

อาจห้ามการไถ่ถอนบางกรณีที่ห้ามการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกเม่ือการไถ่ถอนน้ันจะทาํให้จาํนวน

หุ้นของสมาชิก หรือจาํนวนทุนที่ชาํระแล้วจากหุ้นของสมาชิกตํ่ากว่าระดับที่กาํหนด ถ้ากจิการไม่

มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขในการปฏิเสธการไถ่ถอนตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 7 หรือหุ้นของ

สมาชิกมีลักษณะทั้งหมดและเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค 

และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  

หุ้นของสมาชิกในส่วนที่เกนิกว่าส่วนที่มีข้อห้ามเกี่ยวกบัการไถ่ถอนให้ถือเป็นหน้ีสนิ ในบางกรณ ี

จาํนวนหุ้นหรือจาํนวนทุนที่ชาํระแล้วที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามเกี่ยวกบัการไถ่ถอนอาจเปล่ียนแปลงไป

ในแต่ละช่วงเวลา การเปล่ียนแปลงในข้อห้ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนดังกล่าวจะทาํให้เกิดการโอน

เปล่ียนประเภทรายการระหว่างหน้ีสนิทางการเงินกบัส่วนของเจ้าของ 

10  ณ วันที่รับรู้รายการ กจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิทางการเงินสาํหรับการไถ่ถอนด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ในกรณีที่หุ้นของสมาชิกมีสิทธิในการไถ่ถอน กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงิน

สาํหรับการไถ่ถอนด้วยจาํนวนเงินที่ไม่น้อยกว่าจาํนวนเงินค้างจ่ายที่มากที่สดุภายใต้เง่ือนไขของ

การไถ่ถอนตามหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือกฎหมายที่บังคับใช้ และคิดลดนับจากวัน

แรกที่จาํนวนเงินดังกล่าวถูกกาํหนดให้จ่ายชาํระ (ดูตัวอย่างที่ 3) 

11  ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 35 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงิน กาํหนดให้ผลตอบแทนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือครองตราสารทุน ให้รับรู้ โดยตรงในส่วน

ของเจ้าของ สาํหรับดอกเบี้ย เงินปันผล และผลตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่จัดประเภทรายการเป็นหน้ีสนิทางการเงิน ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องคาํนึงว่าจาํนวนเงินที่

จ่ายดังกล่าวมีลักษณะทางกฎหมายถอืเป็นเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอื่นหรือไม่ 

12 ภาคผนวกซ่ึงถอืเป็นส่วนหน่ึงของมติดังกล่าวได้ให้ตัวอย่างของการนาํมติมาปรับใช้ 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

 

13 กรณีที่การเปล่ียนแปลงในข้อห้ามเกี่ยวกบัการไถ่ถอนทาํให้เกิดการโอนเปล่ียนประเภทรายการ

ระหว่างหน้ีสินทางการเงินกับส่วนของเจ้าของ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกต่างหากเกี่ยวกับ

จาํนวนเงิน ช่วงเวลา และเหตุผลในการโอนเปล่ียนประเภทรายการ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

14 วันถือปฏบิัติและการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติวันเดียวกบัวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้ กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กิจการสามารถนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีไปใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หากกิจการนําการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย การ

นาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ต้องถอืปฏบิัติโดยใช้วิธปีรับย้อนหลัง 

14ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

15 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ทาํให้เกดิการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ ก8 ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏบิัติตาม

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม มาถอืปฏบิัติ 

17 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

19 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ทาํให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ ก8 และ ก10 และตัดย่อหน้าที่ 15 และ 18 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

ดังกล่าวเม่ือกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน  
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ภาคผนวก 

ตวัอย่างของการนาํมติมาปรบัใช ้

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ก1 ภาคผนวกน้ีประกอบด้วยตัวอย่างของการนาํมติจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาใช้ จาํนวน 7 ตัวอย่าง ตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้ประกอบด้วยรูปแบบของข้อเทจ็จริงทั้งหมด 

จึงอาจเป็นไปได้ที่จะมีรปูแบบของข้อเทจ็จริงอื่นในแต่ละตัวอย่าง สมมติว่าไม่มีเง่ือนไขอื่นอกจาก

ที่ระบุในข้อเทจ็จริงของตัวอย่างที่กาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินจัดประเภทรายการเป็นหน้ีสิน

ทางการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะทั้งหมดหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข

ของย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  

 

สิทธิอนัปราศจากเงือ่นไขทีจ่ะปฏิเสธการไถถ่อน (ย่อหนา้ที ่7) 

 

 ตวัอย่างที ่1 

 

 ขอ้เท็จจริง 

  

ก2 หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการระบุว่าการไถ่ถอนข้ึนอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของกิจการเท่าน้ัน 

โดยหนังสือจดทะเบียนไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือข้อจาํกัดเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ

ดังกล่าว ในอดีตที่ผ่านมา กิจการไม่เคยปฏิเสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก แม้ว่าคณะกรรมการ

บริหารมีสทิธปิฏเิสธการไถ่ถอนดังกล่าว 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ก3 กิจการมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะปฏเิสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก และหุ้นของสมาชิกถือ

เป็นส่วนของเจ้าของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

ได้กาํหนดหลักการจัดประเภทรายการโดยอ้างอิงจากเงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงินและให้

ข้อสงัเกตว่าประวัติการจ่ายชาํระหรือความตั้งใจในการจ่ายชาํระโดยใช้ดุลยพินิจไม่ส่งผลต่อการ

จัดประเภทรายการเป็นหน้ีสิน ภาคผนวก ย่อหน้าที่ 26 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ระบุว่า 

 

กรณีที่ หุ้นบุริมสิทธิเป็นประเภทที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ การจัดประเภทรายการให้

เหมาะสมต้องพิจารณาจากสทิธิอื่นที่มีอยู่ในหุ้นบุริมสิทธิ การจัดประเภทรายการต้อง

พิจารณาจากการประเมินเน้ือหาของข้อตกลงตามสัญญาและคํานิยามของหน้ีสิน 
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ทางการเงินและตราสารทุน หุ้นบุริมสิทธิจะถือเป็นตราสารทุนกรณีที่การจัดสรร

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ไม่ว่าจะเป็นหุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมหรือไม่

สะสม) ขึ้ นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ออกหุ้น ปัจจัยต่อไปน้ี ไม่มีผลต่อการจัด

ประเภทรายการหุ้นบุริมสทิธว่ิาเป็นตราสารทุนหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

3.1  ประวัติการจัดสรรผลตอบแทน 

3.2  ความตั้งใจในการจัดสรรผลตอบแทนในอนาคต 

3.3 ผลกระทบที่เป็นไปได้ในทางลบต่อราคาหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้น กรณีที่ไม่มี

การจัดสรรผลตอบแทน (เน่ืองจากข้อจาํกัดในการจ่ายเงินปันผลของหุ้น

สามัญ ถ้าไม่มีการจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธ)ิ 

3.4  จาํนวนเงินสาํรองของผู้ออกหุ้น 

3.5  ความคาดหวังของผู้ออกหุ้นต่อกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดเวลาหน่ึง หรือ 

3.6 การที่ผู้ออกหุ้นสามารถหรือไม่สามารถมีอทิธพิลต่อจาํนวนกาํไรหรือขาดทุน

สาํหรับงวดเวลาหน่ึง 

  

 ตวัอย่างที ่2 

 

 ขอ้เท็จจริง 

 

ก4  หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการระบุว่าสิทธิในการไถ่ถอนขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของกิจการ

เท่าน้ัน อย่างไรกต็าม หนังสอืจดทะเบียนได้ระบุเพ่ิมเติมว่าการอนุมัติเกี่ยวกบัการเรียกร้องการ

ไถ่ถอนให้ถือว่ามีผลโดยอตัโนมัติ ถ้ากิจการสามารถจ่ายชาํระได้โดยไม่ละเมิดข้อบังคับท้องถิ่น

เกี่ยวกบัการรักษาสภาพคล่องหรือระดับเงินสาํรอง 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ก5  กจิการไม่มีสทิธอินัปราศจากเงื่อนไขที่จะปฏเิสธการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก และหุ้นของสมาชิกถอื

ว่าเป็นหน้ีสนิทางการเงิน ข้อจาํกดัต่างๆ ตามที่อธบิายข้างต้นขึ้นอยู่กบัความสามารถในการจ่าย

ชาํระหน้ีสนิของกจิการ ข้อจาํกดัดังกล่าวจะจาํกดัการไถ่ถอนเฉพาะกรณีที่สภาพคล่องหรือระดับ

เงินสาํรองไม่เป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น โดยการจาํกดัการไถ่ถอนจะสิ้นสดุลงเม่ือสามารถรักษา

ระดับสภาพคล่องหรือระดับเงินสาํรองได้ตามข้อบังคับท้องถิ่น ดังน้ัน ภายใต้หลักการที่กาํหนด

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ข้อจํากัด

ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้การจัดประเภทรายการเคร่ืองมือทางการเงินถอืเป็นตราสารทุน ภาคผนวก

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ 25 

ระบุว่า 

หุ้นบุริมสทิธิอาจกาํหนดให้ผู้ถือครองมีสทิธิหลายรูปแบบการพิจารณาว่าหุ้นบุริมสทิธิ

เป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือเป็นตราสารทุนผู้ออกหุ้นต้องประเมินจากสทิธเิฉพาะเจาะจงที่
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มีอยู่ในหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือพิจารณาว่าแสดงถึงลักษณะพ้ืนฐานของหน้ีสินทางการเงิน

หรือไม่ เช่น หุ้นบุริมสิทธิที่กาํหนดให้ไถ่ถอน ณ วันใดวันหน่ึงตามที่กาํหนดไว้หรือ  

ณ วันที่ผู้ถอืหุ้นเลือกถอืว่าเป็นหน้ีสนิทางการเงิน เน่ืองจากผู้ออกหุ้นมีภาระผูกพันที่จะ

โอนสนิทรัพย์ทางการเงินให้กบัผู้ถอืหุ้นน้ัน การทีผู่อ้อกหุน้ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ

ผูกพนัในการไถ่ถอนหุน้บุริมสิทธิเนือ่งจากขอ้กาํหนดตามสญัญา ไม่วา่จะเกิดจากการ

ขาดเงินทุน ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย หรือมีกาํไรหรือเงินสาํรองไม่เพียงพอกต็าม ไม่ถือ

เป็นการลบลา้งภาระผกูพนั (เพ่ิมการเน้นข้อความ) 

 

ขอ้หา้มเกีย่วกบัการไถถ่อน (ย่อหนา้ที ่8 และ 9) 

 

 ตวัอย่างที ่3 

  

 ขอ้เท็จจริง 

 

ก6  ในอดีตที่ผ่านมา กจิการสหกรณ์ออกหุ้นให้แก่สมาชิก ณ วันที่ที่แตกต่างกนั และในจาํนวนเงินที่

แตกต่างกนั ดังน้ี 

6.1  วันที่  1 มกราคม  25X1 จํานวน  100,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  (มูลค่า 

1,000,000 บาท) 

6.2  วันที่ 1 มกราคม 25X2 จํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท (ออกหุ้น

เพ่ิมเติมมูลค่า 2,000,000 บาท ดังน้ัน มูลค่าหุ้นที่ออกทั้งหมดเท่ากับ 3,000,000 

บาท) 

 หุ้นดังกล่าวสามารถไถ่ถอนได้ตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้นด้วยราคาที่ออกหุ้น 

ก7  หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งกิจการระบุว่าจํานวนการไถ่ถอนสะสมต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ

จาํนวนหุ้นสงูสดุที่เคยออกให้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X2 กจิการมีหุ้นที่ได้ออกให้แก่

สมาชิกจาํนวน 200,000 หุ้น ซ่ึงเป็นจาํนวนหุ้นสงูสดุที่เคยออกให้แก่สมาชิก และในอดีตที่ผ่าน

มาไม่เคยมีการไถ่ถอนหุ้น ณ วันที่ 1มกราคม 25X3 กิจการได้แก้ไขหนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง

กิจการดังกล่าวโดยให้เพ่ิมจาํนวนสูงสุดที่สามารถไถ่ถอนได้สะสม เป็นจาํนวนร้อยละ 25 ของ

จาํนวนหุ้นสงูสดุที่เคยออกให้แก่สมาชิก 

 

การจดัประเภทรายการ 

  

ก่อนการแกไ้ขหนงัสือจดทะเบียน 

 

ก8  หุ้นของสมาชิกที่เกินกว่าจํานวนที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนให้ถือเป็นหน้ีสินทางการเงิน 

กิจการสหกรณ์ต้องวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ เร่ิมแรก 

เน่ืองจากหุ้นดังกล่าวสามารถไถ่ถอนได้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น กิจการสหกรณ์จะ 
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วัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ที่ระบุว่า “มูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสนิทางการเงินที่มีลักษณะจ่ายคืนทวงถาม (เช่น เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม) ต้องไม่

น้อยกว่าจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายชาํระเม่ือทวงถาม…” ดังน้ัน กจิการสหกรณ์ต้องจัดประเภทรายการ

เป็นหน้ีสินทางการเงินด้วยจาํนวนเงินค้างจ่ายสูงสุดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเม่ือผู้ถือหุ้นประสงค์ 

จะไถ่ถอนภายใต้ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการไถ่ถอน 

ก9  ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 จาํนวนเงินค้างจ่ายสงูสดุที่คาดว่าจะต้องจ่ายเม่ือผู้ถือหุ้นประสงค์จะ

ไถ่ถอนภายใต้ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอน คือ 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ดังน้ัน 

กิจการต้องจัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 200,000 บาท เป็นหน้ีสินทางการเงิน และ 

จัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 800,000 บาท เป็นส่วนของเจ้าของ อย่างไรกต็าม ณ วันที่  

1 มกราคม 25X2 กจิการออกหุ้นใหม่ มูลค่าหุ้นละ 20 บาท ดังน้ัน จาํนวนเงินค้างจ่ายสูงสดุที่

คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะไถ่ถอนภายใต้ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอน เพ่ิมขึ้น

เป็น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20บาท การออกหุ้นเพ่ิมด้วยมูลค่าหุ้นละ 20 บาท ทาํให้กจิการมี

หน้ีสนิเพ่ิมขึ้นจากการวัดมูลค่าเม่ือรับรู้แรกเร่ิมด้วยมูลค่ายุติธรรม หน้ีสนิภายหลังจากการออก

หุ้นเพ่ิม คือร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดที่ออก (200,000 หุ้น) มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20 บาท 

หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 800,000 บาท ทาํให้กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิเพ่ิมขึ้นจาํนวน 600,000 บาท 

จากตัวอย่างน้ีไม่มีการรับรู้ ผลกาํไรหรือขาดทุนใดๆ ดังน้ัน กิจการต้องจัดประเภทรายการ 

จํานวนเงิน  800,000 บาทเป็นหน้ีสินทางการเงิน  และจัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 

2,200,000 บาทเป็นส่วนของเจ้าของ ตัวอย่างน้ีสมมติให้จํานวนเงินดังกล่าวไม่ มีการ

เปล่ียนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1มกราคม 25X1 ถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

 

 ภายหลงัการแกไ้ขหนงัสือจดทะเบียน 

  

ก10  ตามที่มีการแก้ไขหนังสอืจดทะเบียนจัดตั้งกจิการสหกรณ ์ให้สามารถไถ่ถอนได้ไม่เกนิร้อยละ 25 

ของจาํนวนหุ้นสูงสดุที่ออกให้แก่สมาชิก หรือไม่เกินจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท 

ดังน้ัน  ณ  วันที่  1 มกราคม  25X3 กิจการสหกรณ์ ต้องจัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 

1,000,000 บาท เป็นหน้ีสนิทางการเงิน ซ่ึงถือเป็นจาํนวนเงินค้างจ่ายสงูสดุที่คาดว่าจะต้องจ่าย

เม่ือผู้ถือหุ้นประสงค์จะไถ่ถอนภายใต้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอน ตามข้อกําหนดใน 

ย่อหน้าที่ 47 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

ดังน้ัน ณ วันที่ 1 มกราคม 25X3 ต้องโอนเปล่ียนประเภทรายการจากส่วนของเจ้าของเป็น

หน้ีสินทางการเงินด้วยจาํนวนเงิน 200,000 บาท คงเหลือจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท ที่จัด

ประเภทรายการเป็นส่วนของเจ้าของ ในตัวอย่างน้ี กิจการไม่มีการรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การโอนเปล่ียนประเภทรายการ 
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ตวัอย่างที ่4 

 

ขอ้เท็จจริง 

 

ก11  กฎหมายท้องถิ่นที่กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของสหกรณ์ หรือข้อกาํหนดตามหนังสอืจดทะเบียน

จัดตั้งกิจการ ข้อห้ามกิจการอนุญาตให้ไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก ในกรณีที่การไถ่ถอนจะลดทุนที่

ชาํระแล้ว ให้ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนเงินสงูสดุของหุ้นของสมาชิกที่ชาํระแล้ว จาํนวนสงูสดุ

ของหุ้นของสมาชิกที่ชําระแล้วของสหกรณ์แห่งหน่ึงเท่ากับ 1,000,000 บาท ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน มียอดคงเหลือของทุนที่ชาํระแล้ว จาํนวน 900,000 บาท 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ก12  ในกรณีน้ี จัดประเภทรายการ จาํนวนเงิน 750,000 บาท เป็นส่วนของเจ้าของ และจัดประเภท

รายการจาํนวนเงิน 150,000 บาท เป็นหน้ีสนิทางการเงิน นอกจากการอธบิายในย่อหน้าที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น ย่อหน้าที่ 18.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน ระบุว่า 

...เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือครองในการขายคืนให้กับผู้ออก โดยให้จ่าย

ชาํระคืนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะ

ขาย) ถือว่าเป็นหน้ีสินทางการเงิน เว้นแต่เคร่ืองมือดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็น

ตราสารทุน ตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง เคร่ืองมือทาง

การเงินถือเป็นหน้ีสินทางการเงินแม้ว่าจาํนวนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่

จ่ายชาํระจะกาํหนดจากดัชนีหรือรายการอื่นที่มีโอกาสเพ่ิมขึ้ นหรือลดลง การที่ผู้ถือ

ครองมีสทิธเิลือกที่มีอยู่เพ่ือที่จะขายคืนให้กบัผู้ออกโดยให้จ่ายชาํระคืนเป็นเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นหมายความว่าเคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายน้ันเป็นไป

ตามคาํนิยามของหน้ีสินทางการเงิน เว้นแต่เคร่ืองมือดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็น

ตราสารทุน ตามย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง 

ก13  ข้อห้ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนตามที่อธิบายในตัวอย่างแตกต่างจากข้อจํากัดตามที่อธิบายใน 

ย่อหน้าที่ 19 และ ภาคผนวก ย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน ข้อจาํกดัดังกล่าวเป็นข้อจาํกดัเกี่ยวกบัความสามารถของกจิการใน

การจ่ายชาํระจาํนวนเงินคงค้างของหน้ีสนิทางการเงิน กล่าวคือข้อจาํกดัดังกล่าวทาํให้กจิการจ่าย

ชําระหน้ีสินเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามเง่ือนไขที่เฉพาะเจาะจงบางประการ ในทางตรงกันข้าม 

ตัวอย่างน้ีอธิบายถึงข้อห้ามอันปราศจากเง่ือนไขเกี่ยวกับการไถ่ถอนในส่วนที่มากกว่าจาํนวน

เฉพาะที่กําหนดไว้โดยไม่คํานึงถึงความสามารถของกิจการในการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก  

(เช่น เงินสด กาํไรหรือเงินสาํรองของกจิการ) ผลกระทบที่เกดิขึ้นคือ ข้อห้ามเกี่ยวกบัการไถ่ถอน

ทาํให้กิจการไม่ต้องรับรู้ หน้ีสินทางการเงินจากการไถ่ถอนในส่วนที่มากกว่าจํานวนเฉพาะที่

กาํหนดไว้ของทุนที่ชําระแล้ว ดังน้ัน สัดส่วนของหุ้นที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนไม่ถือเป็น
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หน้ีสินทางการเงิน ในขณะที่หุ้นของสมาชิกแต่ละหุ้นอาจสามารถไถ่ถอนได้ แต่หุ้นของสหกรณ์

ส่วนหน่ึงจากจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่ชาํระแล้วไม่สามารถไถ่ถอนได้ไม่ว่าในสถานการณใ์ดเว้นแต่การ

ชาํระบัญชีของกจิการ 

 

 ตวัอย่างที ่5 

  

 ขอ้เท็จจริง 

  

ก14  ข้อเทจ็จริงของตัวอย่างน้ีเป็นไปตามที่ระบุในตัวอย่างที่ 4 นอกจากน้ี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัสภาพคล่องที่กาํหนดอยู่ในกฎหมายท้องถิ่นทาํให้ไม่สามารถไถ่ถอน

หุ้นของสมาชิกถ้าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของกจิการมีจาํนวนไม่เกนิกว่าจาํนวนเงินที่ระบุไว้ 

ผลกระทบจากข้อกาํหนดเกี่ยวกับสภาพคล่อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดังกล่าว ทาํให้

กจิการไม่สามารถจ่ายชาํระเงินได้เกนิกว่าจาํนวนเงิน 50,000 บาท เพ่ือใช้ในการไถ่ถอนหุ้นของ

สมาชิก 

 

 การจดัประเภทรายการ  

 

ก15  ตามที่กล่าวไว้ในตัวอย่างที่ 4 กิจการจัดประเภทรายการ จาํนวนเงิน 750,000 บาท เป็นส่วน

ของเจ้าของ และจัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 150,000 บาท เป็นหน้ีสินทางการเงิน 

เน่ืองจากจํานวนเงินที่จัดประเภทรายการเป็นหน้ีสินขึ้ นอยู่กับสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะ

ปฏิเสธการไถ่ถอน และไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของข้อจาํกัดที่ไม่อนุญาตให้ไถ่ถอนเฉพาะกรณีที่

สภาพคล่องหรือข้อกาํหนดอื่นไม่เป็นไปตามที่กาํหนด จนกว่ากิจการสามารถดําเนินการให้

เป็นไปตามข้อกาํหนดดังกล่าว ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 19 และภาคผนวก ย่อหน้าที่ 25 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน จึงจะถูกนาํมาปรับ

ใช้ในกรณน้ีี 

  

 ตวัอย่างที ่6 

 

 ขอ้เท็จจริง 

 

ก16  หนังสือจดทะเบียนจัดตั้ งกิจการกาํหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก เว้นแต่ 

เป็นส่วนของเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนแก่สมาชิกใหม่หรือสมาชิกเดิมในช่วงระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุนต้องนาํมาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นที่สมาชิกประสงค์

ที่จะไถ่ถอน ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นให้แก่สมาชิกเท่ากับ 

12,000 บาท และไม่มีการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิก 
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การจดัประเภทรายการ 

 

ก17  กิจการจัดประเภทรายการ จํานวนเงิน 12,000 บาทที่ได้รับจากหุ้นของสมาชิกเป็นส่วนของ

หน้ีสินทางการเงิน สาํหรับหุ้นของสมาชิกที่ขึ้ นอยู่กับข้อห้ามอันปราศจากเง่ือนไขเกี่ยวกับการ 

ไถ่ถอนไม่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกับคําอธิบายในตัวอย่างที่ 4 ข้อห้าม 

อันปราศจากเง่ือนไขดังกล่าวนํามาใช้กับจาํนวนเงินเท่ากับเงินที่ได้รับจากหุ้นที่ออกก่อนช่วง

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังน้ัน จํานวนเงินดังกล่าวน้ีให้จัดประเภทรายการถือเป็นส่วนของ

เจ้าของ อย่างไรกต็าม จาํนวนเงินที่เท่ากบัเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่าน

มาไม่ถือเป็นข้อห้ามอนัปราศจากเงื่อนไขเกี่ยวกบัการไถ่ถอน ดังน้ัน เงินที่ได้รับจากการออกหุ้น

ของสมาชิกในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินจนกว่าจาํนวนเงินดังกล่าวจะ

ไม่สามารถนาํมาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นของสมาชิกได้ ส่งผลให้กิจการมีหน้ีสินทางการเงินเท่ากับ

เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสุทธิจากจาํนวนเงินที่มีการไถ่ถอนใน

ระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

 

ตวัอย่างท่ี 7 

 

ขอ้เท็จจริง 

 

ก18  กิจการเป็นธนาคารเพ่ือสหกรณ์แห่งหน่ึง โดยกฎหมายท้องถิ่นที่กาํกับดูแลการดาํเนินงานของ

ธนาคารเพ่ือสหกรณ์ระบุว่ากจิการต้องรักษาสดัส่วนของทุนที่ชาํระแล้วจากสมาชิกให้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของส่วนของ “หน้ีสนิที่มีอยู่ทั้งหมดของกจิการ” (กฎหมายระบุว่าหน้ีสนิดังกล่าวให้

รวมถึงบัญชีหุ้นของสมาชิก) ผลกระทบของกฎหมายดังกล่าวคือ หากหน้ีสนิที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่ใน

รปูหุ้นของสมาชิก จะส่งผลให้สามารถไถ่ถอนหุ้นได้ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 กจิการ

มีจาํนวนหน้ีสนิที่มีอยู่ทั้งหมด เท่ากับ 200,000 บาท ส่วนหน่ึงเป็นบัญชีหุ้นของสมาชิกจาํนวน 

125,000 บาท ข้อกาํหนดของบัญชีหุ้นของสมาชิกอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถไถ่ถอนหุ้นได้ตาม

ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นและไม่มีข้อจาํกดัเกี่ยวกบัการไถ่ถอนระบุไว้ในหนังสอืจดทะเบียนของ

กจิการ 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ก19  ในตัวอย่างน้ี หุ้นของสมาชิกจัดประเภทรายการเป็นหน้ีสินทางการเงิน ข้อห้ามเกี่ยวกับ 

การไถ่ถอนมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อจํากัดตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 19 และภาคผนวก 

ย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข้อจาํกดัดังกล่าวเป็นข้อจาํกดัเกี่ยวกบัความสามารถของกจิการในการจ่ายชาํระจาํนวนเงินคงค้าง

ของหน้ีสนิทางการเงิน กล่าวคือข้อจาํกดัดังกล่าวทาํให้กจิการจ่ายชาํระหน้ีสนิเฉพาะกรณทีี่เป็นไป

ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจงบางประการ นอกจากน้ี กจิการสามารถถูกเรียกร้องการไถ่ถอนหุ้นของ
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สมาชิกทั้ งหมด จํานวนเงิน 125,000 บาท ถ้ากิจการจ่ายชําระหน้ีสินอื่นที่ มีอยู่ทั้ งหมด  

จาํนวนเงิน 75,000 บาท ครบถ้วนแล้ว ดังน้ัน ข้อห้ามเกี่ยวกับการไถ่ถอนในกรณีน้ีไม่ทาํให้

กจิการมีหน้ีสนิทางการเงินที่ต้องชาํระจากการไถ่ถอนมากกว่าจาํนวนหุ้นของสมาชิกที่กาํหนดไว้ 

หรือจํานวนทุนที่ชําระแล้ว แต่ข้อห้ามดังกล่าวทาํให้กิจการสามารถชะลอการไถ่ถอนออกไป

จนกว่าจะเป็นไปตามข้อกาํหนดของการไถ่ถอน กล่าวคือมีการจ่ายชาํระหน้ีสินอื่นทั้งหมดแล้ว 

ดังน้ัน หุ้นของสมาชิกในตัวอย่างน้ีไม่ถอืว่ามีข้อห้ามอนัปราศจากเงื่อนไขเกี่ยวกบัการไถ่ถอนและ

ต้องจัดประเภทรายการเป็นหน้ีสนิทางการเงิน 

 


