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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 2 : Forward to sell shares 

วันที่ เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2563 

 

การบนัทึกรายการส าหรบัสญัญาขายหุน้ล่วงหนา้ของกิจการ 

ตวัอย่าง 2 : สญัญาขายหุน้ล่วงหนา้ (Forward to sell shares) 

ตัวอย่างนี้ แสดงถึงรายการปรับปรุงส าหรับสัญญาขายหุ้นของกิจการล่วงหน้า  ซึ่ งจะช าระด้วย ก) จ านวน

สุทธิเป็นเงินสด ข) จ านวนสุทธิเป็นหุ้น หรือ ค) การได้รับเงินสดเพื่ อแลกเปล่ียนหุ้น และยังพูดถึง

ผลกระทบของทางเลือกในการรับช าระ (โปรดดูข้อ ง) ด้านล่าง) เพื่ อให้ง่ายต่อการแสดงรายการ ให้สมมติ

ว่าไม่มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นที่ ถืออยู่ (ซึ่ งหมายถึง ผลตอบแทนที่ ได้เป็นศูนย์) ดังนั้นมูลค่าปัจจุบัน

ของราคาล่วงหน้าจะเท่ากับราคา ณ วันที่ เกิดรายการเมื่ อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาล่วงหน้าเท่ากับศูนย์ 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาล่วงหน้าค านวณจากผลต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นกบัมูลค่าปัจจุบันของราคา

ล่วงหน้าคงที่   

ขอ้สมมติ: 

วันที่ ตามสญัญา 1 กุมภาพันธ ์25X2   

วันที่ ครบก าหนด 31 มกราคม 25X3   

  

ราคาตลาดต่อหุ้น ณ วันที่  1 กุมภาพันธ ์25X2    100 บาท 

ราคาตลาดต่อหุ้น ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X2 110 บาท 

ราคาตลาดต่อหุ้น ณ วันที่  31 มกราคม 25X3    106 บาท 

  

ราคาล่วงหน้าคงที่ ที่ จะช าระ ณ วันที่  31 มกราคม 25X3  104 บาท 

มูลค่าปัจจุบันของราคาล่วงหน้า ณ วันที่  1 กุมภาพันธ ์25X2     100 บาท 

จ านวนหุ้นภายใต้สญัญาล่วงหน้า   1,000 หุ้น 

  

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาล่วงหน้า ณ วันที่  1 กุมภาพันธ ์25X2      0 บาท 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาล่วงหน้า ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X2 (6,300 บาท) 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาล่วงหน้า ณ วันที่  31 มกราคม 25X3    (2,000 บาท) 
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ก) เงินสดแลกเปลีย่นกบัเงินสด (การจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสด ('net cash settlement')) 

ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 25X2 กิจการ ก ได้เข้าท าสัญญากับกิจการ ข ที่ จะจ่ายซื้ อหุ้นสามัญคงเหลือของ

กิจการ ก จ านวน 1,000 หุ้นด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  31 มกราคม 25X3 โดยช าระเงินสดจ านวน 

104,000 บาท (หรือ 104 บาทต่อหุ้น) ในวันที่  31 มกราคม 25X3 สัญญาจะช าระด้วยจ านวนสุทธิเป็น

เงินสด กจิการ ก จะบันทกึตามรายการดังต่อไปนี้  

ณ วันที่  1 กุมภาพันธ ์25X2  

ไม่มีรายการทีบ่นัทึก เนือ่งจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์เท่ากบัศูนย์ และไม่มีการจ่ายช าระหรือไดร้บัเงิน

สด  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X2    

เดบิต ขาดทุน     6,300 บาท 

เครดิต หนี้สนิสญัญาล่วงหน้า     6,300 บาท  

บนัทึกการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสญัญาล่วงหนา้  

ณ วันที่  31 มกราคม 25X3  

เดบิต หนี้สนิสญัญาล่วงหน้า    4,300 บาท  

เครดิต ก าไร      4,300 บาท   

บนัทึกการเพ่ิมข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของสญัญาล่วงหนา้ (4,300 = 6,300 – 2,000)  

สัญญาจะช าระด้วยจ านวนสุทธิสุทธิเป็นเงินสด กิจการ ข มีภาระผูกพันที่ จะต้องส่งมอบเงินสด จ านวน 

104,000 บาท ให้แก่กิจการ ก และกิจการ ก มีภาระผูกพันที่ จะต้องส่งมอบเงินสด จ านวน 106,000 

บาท (106 บาท x 1,000 หุ้น) ให้แก่กจิการ ข ดังนั้น กจิการ ก จ่ายเงินสดสทุธจิ านวน 2,000 บาทให้แก่

กจิการ ข  

เดบิต หนี้สนิสญัญาล่วงหน้า   2,000 บาท  

     เครดิต เงินสด      2,000 บาท  

บนัทึกการจา่ยช าระสญัญาล่วงหนา้   

ข) หุน้แลกเปลีย่นกบัหุน้ (การจ่ายช าระสุทธิเป็นหุน้ ('net share settlement')) 

สมมติว่าข้อเทจ็จริงเป็นเช่นเดียวกับข้อ ก) ยกเว้นเร่ืองการช าระ ซึ่ งช าระเป็นหุ้นแทนการช าระเป็นเงินสด 

การบันทกึรายการของกจิการ ก จะเป็นไปตามข้อ ก) ยกเว้น   

ณ วันที่  31 มกราคม 25X3   

สัญญาถูกช าระสุทธิเป็นหุ้น กิจการ ก มีสิทธิที่ จะรับหุ้นมูลค่า 104,000 บาท (104 บาท x 1,000 หุ้น) 

และมีภาระผูกพันที่ จะส่งมอบหุ้นมูลค่า 106,000 บาท (106 บาท x 1,000 หุ้น) ให้แก่กิจการ ข ดังนั้น 
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กิจการ ก จะต้องส่งมอบหุ้นมูลค่าสุทธิจ านวน 2,000 บาท (106,000 บาท – 104,000 บาท) ให้แก่

กจิการ ข (หรือเท่ากบั 18.9 หุ้น (2,000 บาท/ 106 บาท)) 

เดบิต หนี้สนิสญัญาล่วงหน้า   2,000 บาท     

เครดิต ส่วนของเจ้าของ     2,000 บาท  

บนัทึกการจ่ายช าระสญัญาล่วงหนา้ การออกหุน้ของกิจการเองใหป้ฏิบติัเป็นรายการของส่วนของ

เจา้ของ  

ค) หุน้แลกเปลีย่นกบัเงินสด (การจ่ายช าระขั้นตน้ ('gross physical settlement')) 

สมมตใิห้ข้อเทจ็จริงเป็นเช่นเดียวกบัข้อ ก) ยกเว้นเร่ืองการช าระ ซึ่ งช าระโดยการรับเงินสดจ านวนคงที่ และ

น าส่งหุ้นของกิจการเองเป็นจ านวนหุ้นคงที่  คล้ายกับข้อ ก) และ ข) ข้างต้น ราคาต่อหุ้นที่ กิจการ ก จะ

ได้รับใน 1 ปีเป็นจ านวนคงที่  104 บาท ในขณะที่  กจิการ ก มีสทิธทิี่ จะได้รับเงินสด 104,000 บาท (104 

บาท x 1,000 หุ้น) และมีภาระผูกพันที่ จะต้องส่งมอบหุ้นของกจิการเอง 1,000 หุ้นใน 1 ปี กจิการ ก จะ

บันทกึตามรายการดังต่อไปนี้   

ณ วันที่  1 กุมภาพันธ ์25X2 

ไม่มีรายการตอ้งบนัทึกในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์ไม่มีการจา่ยช าระหรือไดร้บัเงินสดเนือ่งจากสญัญาล่วงหนา้มี

มูลค่ายุติธรรมเร่ิมแรกเท่ากบัศูนย์ สญัญาล่วงหนา้ทีจ่ะส่งมอบหุน้ของกิจการ ก เองซึง่เป็นจ านวนหุน้คงที่

ในการแลกเปลีย่นเงินสดจ านวนคงทีห่รือสินทรพัย์ทางการเงินอื่นทีเ่ขา้นิยามของตราสารทุน เนือ่งจากไม่

สามารถช าระเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากการส่งมอบหุน้ในการแลกเปลีย่นกบัเงินสด  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25X2 

ไม่มีรายการตอ้งบนัทึกในวนัที ่31 ธนัวาคม เนือ่งจากไม่มีการจา่ยช าระหรือไดร้บัเงินสดและสญัญาที่จะส่ง

มอบหุน้ของกิจการ ก เองซึง่เป็นจ านวนหุน้คงทีใ่นการแลกเปลีย่นเงินสดจ านวนคงที ่ซึง่เขา้นิยามของตรา

สารทุนของกิจการ 

ณ วันที่  31 มกราคม 25X3 

ณ วันที่  31 มกราคม 25X3 กจิการ ก ได้รับเงินสดจ านวน 104,000 บาท และส่งมอบหุ้นจ านวน 1,000 

หุ้น  

เดบิต เงินสด     104,000 บาท 

เครดิต ส่วนของเจ้าของ     104,000 บาท 

บนัทึกการจา่ยช าระของสญัญาล่วงหนา้  

ง) ทางเลือกในการจ่ายช าระ (Settlement options) 

การมีทางเลือกในการจ่ายช าระ (เช่น ช าระสุทธิเป็นเงินสด ช าระสุทธิเป็นหุ้น หรือโดยการแลกเปล่ียนเงิน

สดและหุ้น) มีผลให้สัญญาล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน ซึ่ งไม่เข้านิยามของ

ตราสารทุน เนื่ องจากสามารถที่ จะช าระเป็นอย่างอื่ นนอกเหนือจากการที่ กจิการ ก ซื้อคืนหุ้นของตนเองที่ เป็น
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จ านวนคงที่ ในการแลกเปล่ียนกบัการจ่ายเงินสดจ านวนคงที่ หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่ น กจิการ ก รับรู้สนิทรัพย์

อนุพันธ์หรือหนี้ สินอนุพันธ์ตามข้อ ก) และ ข) ข้างต้น การบันทึกบัญชีส าหรับการจ่ายช าระจะขึ้นอยู่กับ

สญัญาจะมีการจ่ายช าระจริงอย่างไร  


