เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๔/๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การโอนและการรั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
เกี่ยวกับ
การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
คํานํา
แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ ีมีวัตถุประสงค์ท่จี ะกําหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ
การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน โดยในการปรับปรุงแนวปฏิบัติในครั้งนี้ มุ่งเน้นทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงลักษณะ
การจัดประเภทลูกหนี้ ที่กิจการรับซื้ อหรือรับ โอนมา เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่
39 เรื่ อง การรั บ รู้แ ละการวัดมูลค่ าเครื่องมื อทางการเงิ น (IAS 39, “Financial Instruments:
Recognition and Measurement” โดยให้กิจการจัดประเภทลูกหนี้ ทีร่ ับซื้ อหรือรับโอนมาเป็ นเงินให้สินเชื่อ
เว้นแต่กิจการมีเจตนารมณ์ทจี่ ะขายลูกหนี้ นัน้ ต่อไปในอนาคต ให้สามารถจัดเป็ นเงินลงทุนได้ ซึ่งแนว
ปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งสินทรัพย์
ทางการเงินในที่น้ ี หมายถึง เงินสด สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของกิจการ
กับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอืน่ ภายใต้ เงื่อนไขที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ ตลอดจนตราสาร
ทุนของกิจการอืน่ ดังนั้นแนวทางบัญชีฉบับนี้จึงครอบคลุมถึงการบัญชีสาํ หรับลูกหนี้ท่ซี ้ อื มา
2. หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเข้ าเงื่อนไขเป็ นการขาย ผู้โอนต้ องตัดบัญชีสินทรัพย์ท่โี อนออกจาก
งบแสดงฐานะการเงินและรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทุกรายการที่ได้ รับหรือที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม พร้ อมกันนั้น ผู้โอนต้ องรับรู้รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขาย
ดังกล่าว

3. หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นการขาย ผู้โอนต้ องแยกแสดงสินทรัพย์ท่โี อนเป็ น
รายการ แยกต่างหากแต่ยังคงจัดประเภทสินทรัพย์ไว้ ด้งั เดิม ผู้โอนต้ องตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ท่โี อนออกจาก
งบแสดงฐานะการเงินเมื่อผู้ โอนผิดนั ดชําระหนี้ ตามสัญญาการโอนสินทรัพย์ท่ที าํ ให้ ผู้โอนไม่สามารถ
ไถ่ถอนสินทรัพย์ท่โี อนได้ อกี ต่อไป
1

4. หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน เข้ าเงื่อนไขเป็ น การขาย ผู้รับโอนต้ องรับรู้สิน ทรัพย์ท่รี ับโอนมา
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้ นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้ อง
5. หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นการขาย ผู้รับโอนต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์ท่รี ับโอนมา
เป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทึกรายการโอนเป็ นการให้ กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์น้ัน
เป็ นหลักประกัน เมื่อผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้ องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการขาย
พร้ อมกับรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผู้โอน หากผู้โอนผิดนัดชําระหนี้ที่ทาํ ให้
ผู้โอนไม่ สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้ อีกต่ อไป ผู้ รับโอนต้ องรับรู้หลักประกัน ที่ยัง ไม่ ได้ ขายเป็ น
สิน ทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม เว้ นแต่ หลักประกันนั้ นเป็ นลูกหนี้ ที่รับโอน
ซึ่งผู้ รับโอนต้ องรับรู้ลูกหนี้ ดังกล่าวด้ ว ยราคาตามบัญ ชีในกรณีท่ผี ู้ รับโอนขายหลักประกัน ไปแล้ ว
ผู้รับโอนต้ องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผู้โอน

6. กิจการต้ องประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่แสดงเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
7. แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ได้ ให้ แนวทางเกี่ยวกับการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ซ้ ือ
มา โดยให้ นาํ หลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับเงินให้สินเชือ่ หรือเงินลงทุนในตรา
สารหนี้และตราสารทุน มาประยุกต์ใช้ แล้ วแต่ กรณี นอกจากนั้ นแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ ยังได้ ให้
แนวทางเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหลักประกันทั้งทางด้ านผู้โอนและผู้รับโอนในกรณีท่กี ารโอน
นั้นไม่ถือเป็ นการขาย

8. แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติสาํ หรับงวดบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
ทัง้ นี้ สนับสนุนให้กิจการทีม่ ีความพร้อมสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ ได้ก่อน
วันมีผลบังคับใช้
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แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
เกี่ยวกับ
การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

สารบัญ
ย่อหน้ าที่
ความนํา
วัตถุประสงค์
คํานิยาม

1

การบัญชีสาํ หรับผูโ้ อนสินทรัพย์ทางการเงิน

2 - 13

การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

2 - 10

การวัดมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์บริการและหนี้สนิ บริการ

11 - 12
13

การบัญชีสาํ หรับผูร้ บั โอนสินทรัพย์ทางการเงิน

14 - 20

การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

14 - 15

การบัญชีสาํ หรับลูกหนี้ท่ซี ้ อื มา

16 - 19

การด้อยค่าของสินทรัพย์

20

การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

21

การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับหลักประกัน

22 - 23

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

24

วันถือปฏิบตั ิ

25
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ความนํา
ในขณะนี้ มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินยังไม่พร้ อมที่จะประกาศใช้ แต่
ธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินได้ เกิดขึ้นแล้ ว สภาวิชาชีพบัญชีเล็งเห็นถึงความ
จําเป็ นที่จะต้ องออกแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อให้
ผู้ท่เี กี่ยวข้ องสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีก่อนที่มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวจะประกาศใช้

วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติทางบัญ ชีน้ ี มีวั ต ถุประสงค์ท่ีจ ะกํา หนดหลักเกณฑ์ในการบัน ทึกบัญ ชีเ กี่ย วกับ
การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้ การโอนดังกล่าวอาจถือเป็ นการขายหรือ
การกู้ยืม โดยมีหลักประกันซึ่งเป็ นไปตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในแนวปฏิบัติฉบับนี้
การปรับปรุง แนวปฏิบัติใ นครั้งนี้ มุ่ง เน้นทีจ่ ะเพิ่ม เติมลักษณะการจัดประเภทสินทรัพ ย์
ทางการเงินทีร่ ับโอนมา โดยเฉพาะกรณีลกู หนี้ เงินให้กยู้ มื ทีร่ ับซื้ อหรือรับโอนมา ซึ่งกิจการมีการ
บริ หารจัดการในลักษณะที่เ ป็ นเงิ น ให้สิ น เชื่อ เว้น แต่ กิจการมีเ จตนารมณ์ที่จะขายสินทรั พ ย์
ดังกล่า วต่ อไปในอนาคต ให้สามารถจัดเป็ นเงิน ลงทุน ได้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ วิธีปฏิบัติและ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งของภาคธุรกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (IAS 39, “Financial
Instruments: Recognition and Measurement”)อย่างไรก็ดี แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ ีมิได้ ครอบคลุม
ธุรกรรมการโอนสินทรัพย์ทางการเงินอย่างละเอียดในทุกกรณี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติอาจจําเป็ นต้ องศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินในรายละเอีย ด โดยอ้า งอิง กับมาตรฐานการบัญ ชี
ระหว่า งประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับ รู้แ ละการวัดมูล ค่ า เครื่องมือทางการเงิน ตลอดจน
มาตรฐานการบัญชีสากลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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คํานิยาม
1. คําศัพท์ท่ใี ช้ ในแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน
หมายถึง
สินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ก) เงินสด
ข) สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอืน่ จากกิจการอืน่
ค) สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือ
ทางการเงินของกิจการกับเครื่องมือทาง
การเงินของกิจการอืน่ ภายใต้ เงื่อนไขที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ
ง) ตราสารทุนของกิจการอืน่

ส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ หมายถึง
ของสินทรัพย์

สิทธิท่ผี ู้โอนจะได้ รับกระแสเงินสดทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ผู้รับโอนจะได้ รับจากสินทรัพย์ท่จี ะ
โอน โดยการระบุกระแสเงินสดส่วนที่ผู้โอนจะ
ได้ รับไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง กระแสเงินสด
ดังกล่าวรวมถึงรายการต่อไปนี้
ก) ส่วนแบ่งทั้งที่ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิใน
ดอกเบี้ย เงินต้น หรือกระแสเงินสดที่ผู้รับ
โอนจะได้ รับจากสินทรัพย์ท่โี อนแล้วต้ อง
นําส่งหรือนํามาจัดสรรให้ แก่ผู้โอน
ข) ส่วนได้ เสียคงเหลือ

สินทรัพย์บริการ

สัญญาที่จะให้ บริการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่งประมาณการรายได้ ท้งั สิ้นทีจ่ ะได้ รับในอนาคต
จากการให้ บริการ (ค่าบริการ) ตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญา ค่าปรับจากการชําระหนี้ล่าช้ าและรายได้
อืน่ ที่เกี่ยวข้ องคาดว่าจะมีจาํ นวนสูงกว่า
ค่าตอบแทน ที่ผู้ให้ บริการถือว่าเพียงพอจาก

หมายถึง
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การให้ บริการนั้น (ค่าตอบแทนพอเพียง)
สินทรัพย์บริการอาจเกิดขึ้นจากการทําสัญญา
พร้ อมกับการขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรือการ
แปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์ หรือ
อาจเกิดขึ้นจากการได้ มาโดยวิธอี นื่ เช่น การซื้อ
ค่าตอบแทนพอเพียง

หมายถึง

ผลประโยชน์ท่ผี ู้ให้ บริการจะได้ รับจากการ
ให้ บริการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ง
ผลประโยชน์น้นั
มีจาํ นวนเพียงพอที่ผู้ให้ บริการจะนําไปจ่ายให้
บุคคลที่สามเพื่อรับช่วงการให้ บริการแทน
ผลประโยชน์ดังกล่าวรวมถึงจํานวนกําไรจาก
การให้ บริการที่สมควรได้ รับซึ่งกําหนดโดย
ตลาด

หนี้สนิ บริการ

หมายถึง

สัญญาที่จะให้ บริการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่งประมาณการรายได้ ท้งั สิ้นทีจ่ ะได้ รับในอนาคต
จากการให้ บริการ (ค่าบริการตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาค่าปรับจากการชําระหนี้ล่าช้าและรายได้ อนื่
ที่เกี่ยวข้ อง) คาดว่าจะมีจาํ นวนตํา่ กว่าค่าตอบแทน
เพียงพอ

การบัญชีสาํ หรับผูโ้ อนสินทรัพย์ทางการเงิน
การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
2. ผู้โอนสินทรัพย์ทางการเงินจะบัน ทึกการโอนเป็ นการขายได้ กต็ ่อเมื่อผู้โอนสละการควบคุมใน
สิน ทรัพย์ทางการเงิน ให้ กับผู้ รับโอน ผู้ โอนจะบัน ทึกการขายสิน ทรัพย์ทางการเงิน ที่สละการ
ควบคุมได้ ไม่เกินจํานวนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งสิ่งที่ตอบแทนดังกล่าวต้ องไม่
รวมส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ท่โี อน
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3. ผู้โอนจะถือว่ าสละการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนได้ กต็ ่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อ
ต่อไปนี้
3.1 สินทรัพย์ท่โี อนต้ องแยกจากผู้โอน โดยสามารถสันนิษฐานได้ ว่าผู้โอนหรือเจ้ าหนี้ของผู้โอนจะ
ไม่สามารถเรียกร้ องผลประโยชน์จากสินทรัพย์ท่โี อนได้
3.2 ผู้รับโอนเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
3.2.1 ผู้รับโอนแต่ละรายมีสทิ ธิโดยปราศจากข้อจํากัดจากผู้โอนในการนําสินทรัพย์ท่รี ับโอนไป
แลกเปลี่ยนหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง
3.2.2 ผู้รับโอนเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่เข้ าเงื่อนไข1 และผู้มีส่วนได้ เสียในผลประโยชน์
ของนิติบุคคลมีสิทธิโดยปราศจากข้ อจํากัดจากผู้โอนในการนําสินทรัพย์ท่รี ับโอนไป
แลกเปลี่ยนหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง
3.3 ผู้โอนไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์ท่โี อนตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
3.3.1 ผู้โอนไม่ได้ ทาํ การตกลงทีท่ าํ ให้ ผู้โอนได้ รับสิทธิและเกิดภาระผูกพันที่จะซื้อคืนหรือ
ไถ่ถอนสินทรัพย์ท่โี อนก่อนวันที่สนิ ทรัพย์น้ันจะครบกําหนด
3.3.2 ผู้โอนแต่เพียงฝ่ ายเดียวไม่มีอาํ นาจที่จะทําให้ ผู้ท่คี รอบครองสินทรัพย์ส่งคืนสินทรัพย์
ที่โอน เว้ นแต่ในกรณีท่ผี ู้โอนเป็ นผู้ให้ บริการจัดการสินทรัพย์และผู้โอนมีสิทธิเลือก
ซื้อคืนสินทรัพย์ท่โี อนเมื่อยอดคงค้ างของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนตํ่ากว่ าต้ นทุน
การให้ บริการจัดการสินทรัพย์น้ันจนทําให้ เป็ นภาระแก่ผู้โอน

4. การที่ผู้ โอนจะตัด บัญ ชี สิน ทรั พ ย์ท างการเงิ น ออกจากงบการเงิ น ของผู้ โอนได้ ต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง
สถานภาพของผู้โอนและผู้รับโอนว่าผู้โอนยังมีสิทธิหรืออํานาจที่จะควบคุมสินทรัพย์ทางการเงิน
เหล่านั้นหรือไม่ และต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และ 3 ของแนวปฏิบัติ
ฉบับนี้

5. กิจ การอาจได้ รับสิ่งตอบแทนจากการโอนสิน ทรั พย์ทางการเงิ น เป็ นเงิน สดหรื อสิน ทรัพย์ อื่น
นอกจากนั้น กิจการอาจได้ รับส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ท่โี อนเป็ นการแลกเปลี่ยน เช่น
สิทธิท่จี ะได้ รับกระแสเงินสดจากสิน ทรัพย์ท่ีโอนในรูปของส่ว นได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์น้ั น
1

ดูข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องนิติบุคคลเฉพาะกิจที่เงื่อนไขในร่างมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน
7

ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่2 ระบุว่าการโอนจะถือเป็ นการขายได้ ไม่เกินจํานวนสิ่งตอบแทนที่ผู้โอน
ได้ รับซึ่งสิ่งตอบแทนนั้นต้ องไม่รวมถึงส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ท่โี อน ดังนั้น หาก
ผู้โอนยังคงมีสิทธิท่จี ะได้ รับกระแสเงินสดที่ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ท่โี อนผู้โอน
ต้ องไม่บันทึกการโอนสินทรัพย์ส่วนนั้นเป็ นการขาย

6. หลักการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 ชี้ให้ เห็นว่าสินทรัพย์ทางการเงิน
สามารถแบ่ง แยกได้ กิจ การจะบันทึกการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน เป็ นการขายเฉพาะส่วนที่
กิจการสละการควบคุมและได้ รับสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่ส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ี
โอนโดยการตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ส่วนนั้นออกจากงบแสดงฐานะการเงิน

7. การพิ จ ารณาว่ า สิน ทรัพย์ ท่ีโอนแยกจากผู้ โอนตามที่ก ล่ า วไว้ ในข้ อ 3.1 ต้ องอาศั ย หลั กฐาน
สนับสนุนซึ่งลักษณะและขอบเขตของหลักฐานสนับสนุนต้ องขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
กิจการต้ องพิจารณาถึงเนื้อหาของหลักฐานสนับสนุ น และนําข้ อสงสัยทั้งหมดที่มีอยู่มาประกอบ
ในการใช้ ดุลยพินิจเพื่อตัดสินว่ าผู้โอนหรือเจ้ าหนี้ของผู้ โอนสามารถเรียกร้ องผลประโยชน์จาก
สินทรัพย์น้ันได้ หรือไม่ ไม่ว่าการเรียกร้ องผลประโยชน์จะอยู่ในรูปของการยกเลิกสัญญาเดิม การ
ทํา สัญ ญาใหม่ การซื้ อคื น ในภายหลั ง การเรี ย กร้ อ งจากเจ้ าหนี้ ของผู้ โ อน หรื อ โดยวิ ธีอื่ น
นอกจากนั้น ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์ท่โี อนได้ กต็ ่อเมื่อผู้โอนมีหลักฐานที่ทาํ ให้ ม่ันใจได้ อย่าง
สมเหตุสมผลว่า ผู้โอนไม่มีอาํ นาจหรือไม่อยู่ในวิสยั ที่จะเข้ าไปเกี่ยวข้ องสินทรัพย์ท่โี อนได้ อกี ไม่ว่า
จะเป็ นกรณีใดๆก็ตาม เช่น มีข้อกําหนดจากภายนอกที่ทาํ ให้ ผู้โอนต้ องสละการควบคุมสินทรัพย์
ทางการเงิน ที่โอน หรือทําให้ ผู้ โอน เจ้ า หนี้ของผู้โอนหรือเจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถ
เรียกร้ องสิทธิในสินทรัพย์ท่โี อนได้ อกี แม้ ในกรณีท่ผี ู้โอนหรือกิจการในเครือของผู้โอนล้ มละลาย

8. เมื่อเลิกกิจ การและได้ มีการโอนสิน ทรัพย์ทางการเงิน กิจ การต้ องปฏิบัติต ามข้ อกําหนดทุกข้ อ
ต่อไปนี้
8.1 แสดงส่วนได้ เสียที่ยังคงไว้ ของสินทรัพย์ท่โี อน (ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์บริการ)ในงบการเงินของ
กิจการ
8.2 ปันส่วนราคาตามบัญชีเดิมให้ กบั สินทรัพย์ส่วนที่ขายและสินทรัพย์ส่วนที่ยังคงไว้ ตามสัดส่วน
ของมูลค่ายุติธรรม
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9. สําหรับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขเป็ นการขายตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และ 3
กิจการต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทุกข้ อต่อไปนี้
9.1 ตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน
9.2 รับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทุกรายการที่ได้ รับหรือทีเ่ กิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน โดยถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับไม่ว่าจะเป็ นเงินสด สิทธิเลือกซื้อหรือสิทธิเลือกขายที่กจิ การให้
หรือได้ รับ (เช่น ภาระผูกพันจากการคํา้ ประกันหรือภาระผูกพันจากการซื้อคืน) สัญญาล่วงหน้ า
(เช่น ข้ อผูกมัดทีจ่ ะส่งมอบลูกหนี้เพิ่มเติม) สัญญาแลกเปลี่ยน (เช่น เงื่อนไขที่จะแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ไปเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) และสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริการ
9.3 วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ระบุไว้ ในข้อ 9.2 ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
9.4 รับรู้รายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการขาย

10. สําหรับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ถือเป็ นการขายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และ
3 กิจการต้ องบันทึกการโอนดังกล่าวเป็ นการกู้ยืมโดยมีสนิ ทรัพย์ท่โี อนเป็ นหลักประกัน ดังนี้
10.1 กิจการต้ องแสดงสินทรัพย์ท่โี อนเป็ นรายการแยกต่างหากในงบการเงิน แต่ยังคงจัด
ประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ ตามเดิม (ตัวอย่างเช่น แยกแสดงสินทรัพย์ท่โี อนโดยใช้ ชื่อว่า
“หลักทรัพย์ท่นี าํ ไปคํา้ ประกันไว้ กบั เจ้ าหนี้”)
10.2 หากกิจการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาการโอนสินทรัพย์ซ่ึงทําให้ กิจการไม่สามารถไถ่ถอน
สินทรัพย์ท่โี อนได้ อีกต่อไป หรือกิจการได้ สละการควบคุมสินทรัพย์ท่โี อนตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 กิจการต้ องตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ท่โี อนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
11. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สามารถวัดได้ จากราคาตลาดของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์น้ันมีการซื้อ
ขายในตลาด ราคาที่ตกลงซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องถือเป็ นหลักฐานที่ดีท่สี ดุ ของมูลค่ายุตธิ รรม
หากกิจการไม่สามารถหาราคาที่ตกลงซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องได้ กิจการต้ องประมาณมูลค่า
ยุติธรรมจากข้ อมูลที่ดีท่สี ุดที่กิจการสามารถหาได้ ภายใต้ สถานการณ์น้ัน รวมทั้งเหมาะสมกับ
ประเภทและความเสีย่ งของสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น วิธกี ารตีราคารวมถึง
วิธกี ารหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคิดลดด้ วยอัตราที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง (ใช้ ในกรณีของเงินลงทุนในลูกหนี้ สินทรัพย์บริการและหนี้สนิ บริการ)
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วิธแี บบจําลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือกซื้อหรือขาย (ใช้ ในกรณีของสิทธิเลือก) และวิธีแบบจําลอง
เพื่อหาราคาของสินทรัพย์ (ใช้ ในกรณีของสินทรัพย์ลงทุนอืน่ ) เป็ นต้ น

12. ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็ นประมาณการที่ดีท่สี ุดสําหรับมูลค่า
ยุติธรรมก็ต่อเมื่อประมาณการนั้นตั้งอยู่บนข้ อสมมุติและการคาดการณ์ในอนาคตที่สมเหตุสมผล
และมีหลักฐานสนับสนุ น กิจ การต้ องพิ จ ารณาถึง หลักฐานทั้ง หมดที่มีอยู่ ในการประมาณการ
กระแสเงินสดดังกล่าวซึ่งนํ้าหนักที่ให้ กับหลักฐานสนับสนุ นขึ้นอยู่กับการที่หลักฐานนั้นสามารถ
ตรวจสอบได้ อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ ในกรณีท่กี ารประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสด
เกิด ขึ้น เป็ น ช่ วง กิจ การควรใช้ ทฤษฎีค วามน่ าจะเป็ นในการกํา หนดประมาณการที่ดีท่ีสุด ของ
กระแสเงินสดในอนาคตนั้น

สินทรัพย์บริการและหนี้ สินบริการ
13. สินทรัพย์บริการและหนี้สนิ บริการไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน แต่สินทรัพย์
และหนี้ สิน ดังกล่ า วอาจเกิด ขึ้นพร้ อ มกับการโอนสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน หากผู้ โอนตกลงที่จ ะ
ให้ บริการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไปหลังจากการที่ได้ โอนสินทรัพย์ทางการเงินแล้ ว

การบัญชีสาํ หรับผูร้ บั โอนสินทรัพย์ทางการเงิน
การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
14. ในกรณีท่กี ารโอนสินทรัพย์ทางการเงินถือเป็ นการขายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และ 3
ผู้รับโอนต้ องรับรู้สิน ทรัพย์และหนี้สิน ทุกรายการที่ไ ด้ รับหรือที่เกิด ขึ้น เมื่อเริ่มแรกด้ ว ยมูลค่ า
ยุติธรรม (ซึ่งให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าเท่ากับจํานวนที่จ่ายซื้อ) บวกต้ นทุนทางตรงทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับ
การได้ มาซึ่งสินทรัพย์น้ันหลังจากที่ได้ มีการตกลงซื้อขายแล้ ว

15. ณ วันที่โอนสินทรัพย์ ผู้รับโอนต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่รับโอนมาเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน หากการโอนนั้นไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นการขายตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และ 3 แต่
ต้ องบันทึกการรับโอนนั้นเป็ นการกู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ท่รี ับโอนเป็ นหลักประกัน และต้ องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
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15.1 เมื่อผู้ รั บโอนขายสินทรัพย์ท่ีรั บโอน ผู้ รับโอนต้ องรับรู้ส่ิง ตอบแทนที่ได้ รั บจากการขาย
สินทรัพย์ท่รี ับโอน (หลักประกัน) พร้ อมกับรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบหลักประกัน
“การขาย” ในที่น้ ียังคงต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และ 3
15.2 หากผู้ โอนผิด นั ด ชําระหนี้ ตามสัญ ญาการโอนสิน ทรัพย์ทาํ ให้ ผู้ โอนไม่ สามารถไถ่ ถอน
สิน ทรัพย์ท่ีโอนได้ อีกต่ อไป ผู้ รับโอนต้ องรับรู้สิน ทรัพย์ท่ีรับโอนนั้ นในงบแสดงฐานะ
การเงินด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ผู้รับโอนได้ เข้ าควบคุมสินทรัพย์ ในกรณีท่ผี ู้รับโอนได้
ขายสิ น ทรั พ ย์ ไ ปแล้ ว ผู้ รั บ โอนต้ อ งตั ด บั ญ ชี ร ายการภาระผู ก พั น ที่จ ะต้ องส่ ง มอบ
หลักประกันออกจากงบแสดงฐานะการเงิน
15.3 หากผู้โอนสละการควบคุมสินทรัพย์ท่โี อนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 และผู้รับโอน
ได้ เข้ าควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าว ผู้รับโอนต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่โี อนมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ผู้รับโอนได้ เข้ าควบคุมสินทรัพย์น้ัน
15.4 เว้ นแต่ในกรณีท่เี กิดขึ้นตามข้ อ 15.2 และ 15.3 ผู้รับโอนต้ องไม่รับรู้สินทรัพย์ท่รี ับโอน
เป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

การบัญชีสาํ หรับลูกหนี้ ที่ซื้อมา
16. เมื่อการโอนลูกหนี้เข้ าเงื่อนไขเป็ นการขายตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และ 3 ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้
ลูกหนี้ท่ซี ้ อื มาเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใช้ ในการ
แลกเปลี่ยนบวกต้ นทุนทางตรงทั้งสิ้น (ต้ นทุนโดยรวม) ผู้ซ้ ือสามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่ซ้ ือมา
ด้ วยจํานวนตามสัญ ญาเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือ
ยังคงต้ องแสดงจํานวนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใช้ ใน
การแลกเปลี่ยนและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนตามสัญญาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

17. เมื่อมีการรับซื้ อหรื อรับโอนลูกหนี้ มา ให้ผซู้ ื้ อรับรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ นเงินให้
สินเชือ่ เว้นแต่ผซู้ ื้ อมีเจตนารมณ์ทจี่ ะขายลูกหนี้ ดังกล่าวในอนาคตหรือมีเจตนารมณ์ที่จะรับ
ผลตอบแทนของลูกหนี้ ดังกล่าวนอกเหนือจากการรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาของลูกหนี้
อย่างมีสาระสําคัญ ให้รับรูแ้ ละจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ นเงินลงทุน
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18. กระแสเงินสดตามสัญญาของลูกหนี้ หมายถึงกระแสเงินสดทีไ่ ด้รับตามสัญญาจากเงินต้น และ/
หรื อ ดอกเบี้ ยของเงิ น ต้น ที่ค งเหลื อ ตามสั ญ ญาเท่ า นั้น ซึ่ง ดอกเบี้ ยดั ง กล่ า ว หมายถึ ง
ผลตอบแทนเพือ่ ชดเชยความเสีย่ งด้านเครดิตจากเงินต้นทีค่ งค้างตามสัญญา และมูลค่าเงิน
ตามระยะเวลา (time value of money)

19. ผูซ้ ื้ อต้องรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ ยทีเ่ กิดจากลูกหนี้ ทีซ่ ื้ อมาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง
รายได้

การด้อยค่าของสินทรัพย์
20. กิจการต้ องประเมินและรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทุกรายการ
ที่แสดงเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินจะด้ อยค่าก็ต่อเมื่อประมาณ
การกระแสเงินสดที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีจาํ นวนลดลงจากกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับตามสัญญา หรือลดลงจากการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะ
เก็บได้ ซ่งึ แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้ องกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า
หากในเวลาต่อมาพบว่ าประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวมีจํานวนสูงขึ้น กิจการจะกลับบัญชี
รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าได้ ไม่เกินจํานวนรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เคยรับรู้ไปแล้วใน
งบกําไรขาดทุนของงวดก่อน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
21. กิจการต้องจัดประเภท วัดมูล ค่า รับ รู้รายการกําไรหรือขาดทุน และบัน ทึกรายการอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ซื้อมาเป็ นเงิ นให้สินเชื่อ สินทรัพ ย์ท างการเงิน เพื่อค้า
สินทรั พ ย์ทางการเงิ น เผื่อขาย หรื อสินทรั พ ย์ทางการเงิ น ที่จะถือ จนครบกํา หนด และนํา
หลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อ หรือเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ และตราสารทุนมาประยุกต์ใช้แล้วแต่กรณี

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน
22. ผู้โอนต้ องเปิ ดเผยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้ เป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมที่ได้ รับ
จากผู้รับโอน และเงื่อนไขหรือข้ อผูกมัดสําคัญเกี่ยวกับหลักประกันนั้น
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23. ผู้รับโอนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
23.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกันที่รับโอนมา
23.2 เงื่อนไขที่ว่าผู้รับโอนสามารถนําหลักประกันนั้นไปขายหรือว่าเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง
23.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกันที่นาํ ไปขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง
23.4 เงื่อนไขหรือข้ อผูกมัดสําคัญเกี่ยวกับหลักประกัน

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
24. กิจการต้องใช้แนวปฏิบัตินี้สําหรับลูกหนี้ ทีร่ ับซื้ อหรือรับโอนมาตัง้ แต่รอบบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป ทั้ง นี้ สนับ สนุ นให้กิจการที่มีความพร้อมสามารถถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ ได้ก่อนวันมีผลบังคับใช้ โดยกิจการต้องพิจารณาจัด
ประเภทลูกหนี้ ทีร่ ับซื้ อหรือรับโอนมาเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
24.1 ลูกหนี้ ที่รับซื้ อหรือรับโอนมาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรื อวันเริ่มงวดการบัญชีที่
กิจการนําแนวปฏิบัตฉิ บับนี้ มาถือปฏิบัติก่อน และบันทึกเป็ นเงินลงทุนในลูกหนี้ ให้คงการ
จัดประเภท รายการเป็ นเงิ น ลงทุ น ในลูกหนี้ ต่ อไป และนํา หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใ น
มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ และตราสารทุ น
มาประยุกต์ใช้
24.2 ลูกหนี้ ทีร่ ับซื้ อหรือรับโอนมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 หรือวันเริ่มงวดการบัญชี
ที่กิจการนํา แนวปฏิบัติฉบับ นี้ มาถือปฏิบัติก่อน ให้จัดประเภทรายการเป็ นเงิ น ให้
สินเชื่อหรือเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามเงื่อนไขในข้อ 17 และนําหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับเงินให้สินเชือ่ หรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตรา
สารทุน มาประยุกต์ใช้ (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ ให้กิจการเปิ ดเผยแนวปฏิบัติทางบัญชีทแี่ ตกต่างกันของลูกหนี้ ทีร่ ับซื้ อหรือรับโอนมาใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

วันถือปฏิบตั ิ
25. แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง วันที่
1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป ทัง้ นี้ สนับสนุนให้กิจการทีม่ ีความพร้อมสามารถถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ ได้ก่อนวันมีผลบังคับใช้
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทาํ ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้
ตัวอย่างการนําข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 2 และ 3 มาปฏิบตั ิ
1. กิจการโอนลูกหนี้กจิ การที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน โดยรับเงินสดส่วนหนึ่งและตัว๋ สัญญาใช้ เงินอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อรับภาระหนี้สญ
ู โดยตรงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่โอน การโอนลูกหนี้ส่วนที่กิจการได้ รับเป็ น
เงินสดจะถือเป็ นการขาย ขณะที่การโอนลูกหนี้ส่วนที่กิจการได้ รับเป็ นตั๋วเงินจะถือเป็ นการกู้ยืม
โดยมีหลักประกัน ซึ่งกิจการต้ องพิจารณาการด้ อยค่าของตัว๋ เงินนั้น
2. กิจการโอนลูกหนี้ให้ กบั กองทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกันโดยรับเงินสดส่วนหนึ่งและหน่ วยลงทุนอีกส่วน
หนึ่ง หน่วยลงทุนที่ได้ รับมีจาํ นวนไม่เป็ นสาระสําคัญพอที่จะทําให้ กิจการเข้ าเงื่อนไขการควบคุม
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 และหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีสิทธิเทียบเท่ากับหน่ วยลงทุนอื่นโดยไม่ได้
ระบุอย่างเฉพาะ เจาะจงว่ ากระแสเงินสดที่จะได้ รับจากลูกหนี้ส่วนใดต้ องนํามาจ่ ายให้ กับหน่ วย
ลงทุนนั้น การโอนลูกหนี้ดังกล่าวถือเป็ นการขายทั้งจํานวน
3. กิจการโอนลูกหนี้ให้ บริษัทร่วมที่ถูกควบคุมโดยอีกบริษัทหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับกิจการ กิจการ
ได้ รับเงินสดส่วนหนึ่งและตัว๋ สัญญาใช้ เงินส่วนหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในการชําระเงินตามตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
มีความสัมพันธ์กบั กระแสเงินสดที่จะเก็บได้ จากลูกหนี้ท่โี อน การโอนลูกหนี้ท่กี จิ การได้ รับเป็ นเงิน
สดจะถือเป็ นการขาย ในขณะที่ส่วนที่ได้ เป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงินจะถือเป็ นการกู้ยืมโดยมีหลักประกัน
4. กิจการโอนลูกหนี้ให้ บริษัทร่วมที่ถูกควบคุมโดยอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจการ กิจการได้ รับ
เงินสดส่วนหนึ่งและตัว๋ สัญญาใช้ เงินส่วนหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในการชําระเงินตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินและ
อัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามอัตราตลาดซึ่งกําหนดไว้ อย่างแน่ นอน และไม่มีความสัมพันธ์กับกระแส
เงินสดที่จะเก็บได้ จากลูกหนี้ท่โี อน การโอนลูกหนี้ถือเป็ นการขายทั้งจํานวน
5. กิจการโอนลูกหนี้ให้ กบั กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกันโดยแลกเปลี่ยนกับตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีเงื่อนไขการ
จ่ายชําระสัมพันธ์กบั กระแสเงินสดที่ผู้รับโอนเก็บได้จริงจากลูกหนี้ท่ไี ด้ รับโอนมา ในกรณีน้ ีถือว่าผู้
โอนยังคงได้ รับส่วนได้ เสียในผลประโยชน์ของลูกหนี้ท่โี อนจึงไม่ถือเป็ นการขาย
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6. บริษัทใหญ่โอนลูกหนี้ให้ บริษัทย่อย การโอนดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นการขายหากบริษัทใหญ่ มีอาํ นาจ
หรืออยู่ในวิสยั ที่จะควบคุมสินทรัพย์ท่โี อน(ดูข้อ 3.3.2)แม้ ว่าบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสดให้ กบั บริษทั
ใหญ่เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนและเงินสดดังกล่าวจะเป็ นเงินที่บริษัทย่อยกู้ยืมมาจากบุคคลที่สาม
7. บริษัทใหญ่โอนลูกหนี้ให้ บริษัทย่อย การโอนดังกล่าวจะถือเป็ นการขายหากมีหลักฐานที่ทาํ ให้ เชื่อ
ได้ ว่าบริษัทใหญ่ไม่มีอาํ นาจหรือไม่อยู่ในวิสยั ที่จะควบคุมสินทรัพย์ท่โี อน
8. กิจการโอนลูกหนี้ ให้ กับกิจการที่ไ ม่เกี่ยวข้ องกันโดยได้ รับเงินสดเป็ น การแลกเปลี่ย น ในขณะ
เดียวกับที่ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้ นและดอกเบี้ยกับผู้รับโอน โดยให้ ผู้รับโอนรับรู้ผลประโยชน์
ทั้งหมดเท่ากับจํานวนเงินสดที่ผู้รับโอนจ่ ายบวกผลตอบแทนที่ควรได้ จากการให้ กู้ยืมเงิน และผู้
โอนจะได้ รับผลประโยชน์ท้งั หมดเทียบเท่ากับเงินต้ นและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ผู้รับโอนเก็บได้ จาก
ลูกหนี้ท่โี อนการโอนดังกล่าวไม่ถือเป็ นการขาย
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