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แนวปฏิบติัทางบญัชี 

เกี่ยวกบั 

การโอนและการรบัโอนสินทรพัยท์างการเงิน  

คํานํา 

 แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดหลักเกณฑ์ในการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ

การรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน  โดยในการปรับปรุงแนวปฏบิัติในคร้ังนี้  มุ่งเนน้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงลักษณะ

การจัดประเภทลูกหนี้ ที่กิจการรับซ้ือหรือรับโอนมา เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวิธีปฏิบัติและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจ ตลอดจนสอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที ่

39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (IAS 39, “Financial Instruments: 

Recognition and Measurement”  โดยใหกิ้จการจัดประเภทลกูหนี้ ทีรั่บซ้ือหรือรับโอนมาเป็นเงินใหสิ้นเชื่อ 

เวน้แต่กิจการมีเจตนารมณที์จ่ะขายลกูหนี้ นัน้ต่อไปในอนาคต ใหส้ามารถจัดเป็นเงินลงทุนได ้ ซ่ึงแนว

ปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีมีเน้ือหาพอสรุปได้ดังน้ี 

1. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

กาํหนดหลักเกณฑ์ในการบนัทกึบัญชีเกี่ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงสินทรัพย์

ทางการเงินในที่น้ี หมายถึง เงินสด สทิธติามสญัญาที่จะแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ

กบัเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการอืน่ภายใต้เงื่อนไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ตลอดจนตราสาร

ทุนของกจิการอืน่ ดังน้ันแนวทางบัญชีฉบับน้ีจึงครอบคลุมถึงการบัญชีสาํหรับลูกหน้ีที่ซ้ือมา 

 

2. หากการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นการขาย ผู้โอนต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ที่โอนออกจาก 

งบแสดงฐานะการเงินและรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิทุกรายการที่ได้รับหรือที่เกดิขึ้นจากการแลกเปล่ียน

ด้วยมูลค่ายุติธรรม พร้อมกนัน้ัน ผู้โอนต้องรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่เกดิขึ้นจากการขาย

ดังกล่าว 

 

 

3. หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการขาย ผู้โอนต้องแยกแสดงสินทรัพย์ที่โอนเป็น

รายการ แยกต่างหากแต่ยังคงจัดประเภทสนิทรัพย์ไว้ดั้งเดิม ผู้โอนต้องตัดบัญชีสนิทรัพย์ที่โอนออกจาก

งบแสดงฐานะการเงินเม่ือผู้โอนผิดนัดชาํระหน้ีตามสัญญาการโอนสินทรัพย์ที่ทาํให้ผู้โอนไม่สามารถ 

ไถ่ถอนสนิทรัพย์ที่โอนได้อกีต่อไป 
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4. หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นการขาย ผู้รับโอนต้องรับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมา

ด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้อง 

 

5. หากการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการขาย ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ที่รับโอนมา 

เป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทึกรายการโอนเป็นการให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์น้ัน

เป็นหลักประกัน เม่ือผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย

พร้อมกบัรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผู้โอน  หากผู้โอนผิดนัดชาํระหน้ีที่ทาํให้ 

ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้หลักประกันที่ยังไม่ได้ขายเป็น

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่หลักประกันน้ันเป็นลูกหน้ีที่รับโอน  

ซ่ึงผู้รับโอนต้องรับรู้ลูกหน้ีดังกล่าวด้วยราคาตามบัญชีในกรณีที่ผู้รับโอนขายหลักประกันไปแล้ว 

ผู้รับโอนต้องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน 

 

 

6. กจิการต้องประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

7. แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีได้ให้แนวทางเกี่ยวกบัการจัดประเภทและวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่ซ้ือ

มา โดยให้นาํหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีทีเ่กีย่วขอ้งกับเงินใหสิ้นเชือ่ หรือเงินลงทุนในตรา

สารหน้ีและตราสารทุน มาประยุกต์ใช้แล้วแต่กรณี นอกจากน้ันแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ียังได้ให้

แนวทางเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัหลักประกนัทั้งทางด้านผู้โอนและผู้รับโอนในกรณีที่การโอน

น้ันไม่ถือเป็นการขาย 

 

 

8. แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติสาํหรับงวดบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  

ทัง้นี้  สนับสนุนใหกิ้จการทีม่ีความพรอ้มสามารถถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางบัญชีฉบับนี้ ไดก่้อน 

วนัมีผลบังคับใช ้
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แนวปฏิบติัทางบญัชี 

เกี่ยวกบั 

การโอนและการรบัโอนสินทรพัยท์างการเงิน  

 

สารบญั 

   ย่อหน้าที่ 

ความนํา 

วตัถุประสงค ์

คํานิยาม              1 

การบญัชีสําหรบัผูโ้อนสินทรพัยท์างการเงิน                       2 - 13 

 การโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน                 2 - 10 

 การวัดมูลค่ายุติธรรม           11 - 12 

 สนิทรัพย์บริการและหน้ีสนิบริการ       13 

การบญัชีสําหรบัผูร้บัโอนสินทรพัยท์างการเงิน        14 - 20 

 การรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน         14 - 15 

 การบัญชีสาํหรับลูกหน้ีที่ซ้ือมา          16 - 19 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์         20 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน                21 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัหลกัประกนั         22 - 23 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง        24 

วนัถือปฏิบติั                     25 

  



4 
 

ความนํา 

 ในขณะน้ี มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินยังไม่พร้อมที่จะประกาศใช้ แต่

ธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกบัการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินได้เกิดขึ้ นแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีเลง็เห็นถึงความ

จาํเป็นที่จะต้องออกแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีก่อนที่มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับ

เร่ืองดังกล่าวจะประกาศใช้ 

 

วตัถุประสงค ์

 แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกําหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ 

การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ลูกหน้ี การโอนดังกล่าวอาจถือเป็นการขายหรือ 

การกู้ยืม โดยมีหลักประกนัซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาทางเศรษฐกจิและเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในแนวปฏิบัติฉบับน้ี 

 การปรับปรุงแนวปฏิบัติในคร้ังนี้  มุ่งเนน้ที่จะเพิ่มเติมลักษณะการจัดประเภทสินทรัพย์

ทางการเงินทีรั่บโอนมา โดยเฉพาะกรณีลกูหนี้ เงินใหกู้ย้มืทีรั่บซ้ือหรือรับโอนมา ซึ่งกิจการมีการ

บริหารจัดการในลักษณะที่เป็นเงินให้สินเชื่อ เวน้แต่กิจการมีเจตนารมณ์ที่จะขายสินทรัพย์

ดังกล่าวต่อไปในอนาคต ให้สามารถจัดเป็นเงินลงทุนได้  เพือ่ให้สอดคลอ้งกับวิธีปฏิบัติและ 

แนวทางการบริหารความเสีย่งของภาคธุรกิจ ตลอดจนสอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศฉบับที ่39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (IAS 39, “Financial 

Instruments: Recognition and Measurement”)อย่างไรก็ดี แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ีมิได้ครอบคลุม

ธุรกรรมการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินอย่างละเอียดในทุกกรณี ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติอาจจําเป็นต้องศึกษา

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินในรายละเอียด โดยอา้งอิงกับมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ตลอดจน

มาตรฐานการบัญชีสากลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง    
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คํานิยาม 

1. คาํศัพทท์ี่ใช้ในแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดังน้ี 

สนิทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง สนิทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

ก) เงินสด 

ข) สทิธติามสญัญาที่จะได้รับเงนิสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอืน่จากกจิการอืน่ 

ค) สทิธติามสญัญาที่จะแลกเปล่ียนเคร่ืองมือ

ทางการเงินของกจิการกบัเคร่ืองมือทาง 

การเงินของกจิการอืน่ภายใต้เงื่อนไขที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อกจิการ  

ง) ตราสารทุนของกจิการอืน่ 

 

  ส่วนได้เสยีในผลประโยชน์ หมายถึง  สทิธทิี่ผู้โอนจะได้รับกระแสเงนิสดทั้งหมดหรือ 

ของสนิทรัพย ์ บางส่วนที่ผู้รับโอนจะได้รับจากสนิทรัพย์ที่จะ

โอน โดยการระบุกระแสเงนิสดส่วนที่ผู้โอนจะ

ได้รับไว้อย่างเฉพาะเจาะจง กระแสเงนิสด

ดังกล่าวรวมถึงรายการต่อไปน้ี 

ก) ส่วนแบ่งทั้งที่ด้อยสทิธแิละไม่ด้อยสทิธใิน
ดอกเบ้ีย เงนิต้น หรือกระแสเงนิสดที่ผู้รับ

โอนจะได้รับจากสนิทรัพย์ที่โอนแล้วต้อง

นาํส่งหรือนาํมาจัดสรรให้แก่ผู้โอน 

ข) ส่วนได้เสยีคงเหลือ 

 

  สนิทรัพย์บริการ หมายถึง สญัญาที่จะให้บริการจัดการสนิทรัพย์ทางการเงนิ 

ซ่ึงประมาณการรายได้ทั้งสิ้นทีจ่ะได้รับในอนาคต

จากการให้บริการ (ค่าบริการ) ตามที่ระบุไว้ใน

สญัญา ค่าปรับจากการชาํระหน้ีล่าช้าและรายได้

อืน่ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีจาํนวนสงูกว่า

ค่าตอบแทน ที่ผู้ให้บริการถือว่าเพียงพอจาก
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การให้บริการน้ัน (ค่าตอบแทนพอเพียง) 

สนิทรัพย์บริการอาจเกดิขึ้นจากการทาํสญัญา

พร้อมกบัการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือการ

แปลงสนิทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย ์หรือ

อาจเกดิขึ้นจากการได้มาโดยวิธอีืน่ เช่น การซ้ือ 

 

  ค่าตอบแทนพอเพียง หมายถึง ผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจะได้รับจากการ

ให้บริการจัดการสนิทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึง

ผลประโยชน์น้ัน 

มีจาํนวนเพียงพอที่ผู้ให้บริการจะนาํไปจ่ายให้

บุคคลที่สามเพ่ือรับช่วงการให้บริการแทน 

ผลประโยชน์ดังกล่าวรวมถึงจาํนวนกาํไรจาก

การให้บริการที่สมควรได้รับซ่ึงกาํหนดโดย

ตลาด 

 

  หน้ีสนิบริการ หมายถึง สญัญาที่จะให้บริการจัดการสนิทรัพย์ทางการเงนิ  

ซ่ึงประมาณการรายได้ทั้งสิ้นทีจ่ะได้รับในอนาคต 

จากการให้บริการ (ค่าบริการตามที่ระบุไว้ใน 

สญัญาค่าปรับจากการชาํระหน้ีล่าช้าและรายได้อืน่ 

ที่เกี่ยวข้อง) คาดว่าจะมีจาํนวนตํา่กว่าค่าตอบแทน

เพียงพอ 

 

 การบญัชีสาํหรบัผูโ้อนสินทรพัยท์างการเงิน 

 การโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

2. ผู้โอนสินทรัพย์ทางการเงินจะบันทึกการโอนเป็นการขายได้กต่็อเม่ือผู้โอนสละการควบคุมใน
สินทรัพย์ทางการเงินให้กับผู้รับโอน ผู้โอนจะบันทึกการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่สละการ

ควบคุมได้ไม่เกนิจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียน ซ่ึงสิ่งที่ตอบแทนดังกล่าวต้องไม่

รวมส่วนได้เสยีในผลประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่โอน 
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3. ผู้โอนจะถือว่าสละการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนได้กต่็อเม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ

ต่อไปน้ี 

3.1 สนิทรัพย์ที่โอนต้องแยกจากผู้โอน โดยสามารถสนันิษฐานได้ว่าผู้โอนหรือเจ้าหน้ีของผู้โอนจะ

ไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่โอนได้ 

3.2 ผู้รับโอนเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

3.2.1 ผู้รับโอนแต่ละรายมีสทิธโิดยปราศจากข้อจาํกดัจากผู้โอนในการนาํสนิทรัพย์ที่รับโอนไป

แลกเปล่ียนหรือวางเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

3.2.2 ผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่เข้าเงื่อนไข
1
 และผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์

ของนิติบุคคลมีสิทธิโดยปราศจากข้อจํากัดจากผู้โอนในการนําสินทรัพย์ที่รับโอนไป

แลกเปล่ียนหรือวางเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

3.3 ผู้โอนไม่สามารถควบคุมสนิทรัพย์ที่โอนตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

3.3.1 ผู้โอนไม่ได้ทาํการตกลงทีท่าํให้ผู้โอนได้รับสิทธิและเกิดภาระผูกพันที่จะซ้ือคืนหรือ 

ไถ่ถอนสนิทรัพย์ที่โอนก่อนวันที่สนิทรัพย์น้ันจะครบกาํหนด 

3.3.2 ผู้โอนแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่มีอาํนาจที่จะทาํให้ผู้ที่ครอบครองสนิทรัพย์ส่งคืนสนิทรัพย ์

ที่โอน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้โอนเป็นผู้ให้บริการจัดการสินทรัพย์และผู้โอนมีสิทธิเลือก

ซ้ือคืนสินทรัพย์ที่โอนเม่ือยอดคงค้างของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนตํ่ากว่าต้นทุน

การให้บริการจัดการสนิทรัพย์น้ันจนทาํให้เป็นภาระแก่ผู้โอน 

 

4. การที่ ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินออกจากงบการเงินของผู้โอนได้ต้องคํานึงถึง
สถานภาพของผู้โอนและผู้รับโอนว่าผู้โอนยังมีสิทธิหรืออาํนาจที่จะควบคุมสินทรัพย์ทางการเงิน

เหล่าน้ันหรือไม่ และต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 3 ของแนวปฏิบัติ

ฉบับน้ี 

 

5. กิจการอาจได้รับสิ่งตอบแทนจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น 

นอกจากน้ัน กจิการอาจได้รับส่วนได้เสยีในผลประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่โอนเป็นการแลกเปล่ียน เช่น 

สิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่โอนในรูปของส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์น้ัน 

                                                             
1
 ดูข้อกาํหนดเกี่ยวกบัคุณสมบัตขิองนิติบุคคลเฉพาะกจิที่เงื่อนไขในร่างมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สนิทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงนิ 
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ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่2 ระบุว่าการโอนจะถือเป็นการขายได้ไม่เกินจํานวนสิ่งตอบแทนที่ผู้โอน

ได้รับซ่ึงสิ่งตอบแทนน้ันต้องไม่รวมถึงส่วนได้เสยีในผลประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่โอน ดังน้ัน หาก

ผู้โอนยังคงมีสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ที่โอนผู้โอน

ต้องไม่บันทกึการโอนสนิทรัพย์ส่วนน้ันเป็นการขาย 

 

6. หลักการควบคุมสนิทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ช้ีให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ทางการเงิน
สามารถแบ่งแยกได้ กิจการจะบันทึกการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน  เป็นการขายเฉพาะส่วนที่

กจิการสละการควบคุมและได้รับสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่ส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ที่

โอนโดยการตัดบัญชีสนิทรัพย์ส่วนน้ันออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

 

7. การพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่โอนแยกจากผู้โอนตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1 ต้องอาศัยหลักฐาน

สนับสนุนซ่ึงลักษณะและขอบเขตของหลักฐานสนับสนุนต้องขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ 

กจิการต้องพิจารณาถึงเน้ือหาของหลักฐานสนับสนุน และนําข้อสงสัยทั้งหมดที่มีอยู่มาประกอบ

ในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือตัดสินว่าผู้โอนหรือเจ้าหน้ีของผู้โอนสามารถเรียกร้องผลประโยชน์จาก

สนิทรัพย์น้ันได้หรือไม่ ไม่ว่าการเรียกร้องผลประโยชน์จะอยู่ในรูปของการยกเลิกสัญญาเดิม การ

ทําสัญญาใหม่ การซ้ือคืนในภายหลัง การเรียกร้องจากเจ้าหน้ีของผู้โอน  หรือโดยวิธีอื่น

นอกจากน้ัน ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์ที่โอนได้กต่็อเม่ือผู้โอนมีหลักฐานที่ทาํให้ม่ันใจได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่า ผู้โอนไม่มีอาํนาจหรือไม่อยู่ในวิสยัที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องสนิทรัพย์ที่โอนได้อกีไม่ว่า

จะเป็นกรณีใดๆกต็าม เช่น มีข้อกาํหนดจากภายนอกที่ทาํให้ผู้โอนต้องสละการควบคุมสินทรัพย์

ทางการเงินที่โอน หรือทาํให้ผู้โอน เจ้าหน้ีของผู้โอนหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถ

เรียกร้องสทิธใินสนิทรัพย์ที่โอนได้อกี แม้ในกรณีที่ผู้โอนหรือกจิการในเครือของผู้โอนล้มละลาย 

 

8. เม่ือเลิกกิจการและได้มีการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดทุกข้อ

ต่อไปน้ี 

8.1 แสดงส่วนได้เสยีที่ยังคงไว้ของสนิทรัพย์ที่โอน (ซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์บริการ)ในงบการเงินของ

กจิการ 

8.2 ปันส่วนราคาตามบัญชีเดิมให้กบัสนิทรัพย์ส่วนที่ขายและสินทรัพย์ส่วนที่ยังคงไว้ตามสัดส่วน

ของมูลค่ายุติธรรม 
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9. สาํหรับการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขเป็นการขายตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 3

กจิการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปน้ี 

9.1 ตัดบัญชีสนิทรัพย์ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

9.2 รับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิทุกรายการที่ได้รับหรือทีเ่กดิขึ้นจากการแลกเปล่ียน โดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงนิสด สทิธเิลือกซ้ือหรือสทิธเิลือกขายที่กจิการให้ 

หรือได้รับ (เช่น ภาระผูกพันจากการคํา้ประกนัหรือภาระผูกพันจากการซ้ือคนื) สญัญาล่วงหน้า 

(เช่น ข้อผูกมัดทีจ่ะส่งมอบลูกหน้ีเพ่ิมเติม) สญัญาแลกเปล่ียน (เช่น เงื่อนไขที่จะแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียคงที่ไปเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตัว) และสนิทรัพยห์รือหน้ีสนิบริการ 

9.3 วัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ระบุไว้ในข้อ 9.2 ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

9.4 รับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการขาย 

 

10. สาํหรับการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ถือเป็นการขายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 

3 กจิการต้องบันทกึการโอนดังกล่าวเป็นการกู้ยืมโดยมีสนิทรัพย์ที่โอนเป็นหลักประกนั ดังน้ี 

10.1 กจิการต้องแสดงสนิทรัพย์ที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงนิ แต่ยังคงจัด

ประเภทสนิทรัพย์ดังกล่าวไว้ตามเดิม (ตัวอย่างเช่น แยกแสดงสนิทรัพย์ที่โอนโดยใช้ช่ือว่า 

“หลักทรัพย์ที่นาํไปคํา้ประกนัไว้กบัเจ้าหน้ี”) 

10.2 หากกจิการผิดนัดชาํระหน้ีตามสญัญาการโอนสนิทรัพย์ซ่ึงทาํให้กิจการไม่สามารถไถ่ถอน
สนิทรัพย์ที่โอนได้อีกต่อไป หรือกิจการได้สละการควบคุมสินทรัพย์ที่โอนตามเงื่อนไขที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3 กจิการต้องตัดบัญชีสนิทรัพย์ที่โอนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

 

  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

11. มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์สามารถวัดได้จากราคาตลาดของสนิทรัพย์ หากสนิทรัพย์น้ันมีการซ้ือ
ขายในตลาด ราคาที่ตกลงซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องถือเป็นหลักฐานที่ดีที่สดุของมูลค่ายุตธิรรม  

หากกจิการไม่สามารถหาราคาที่ตกลงซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องได้ กิจการต้องประมาณมูลค่า

ยุติธรรมจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่กิจการสามารถหาได้ภายใต้สถานการณ์น้ัน รวมทั้งเหมาะสมกับ

ประเภทและความเสีย่งของสินทรัพยห์รือหนี้ สินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น วิธกีารตีราคารวมถึง

วิธกีารหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคตคิดลดด้วยอตัราที่เหมาะสม 

กบัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ใช้ในกรณีของเงินลงทุนในลกูหนี้  สนิทรัพย์บริการและหน้ีสนิบริการ)   
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วิธแีบบจาํลองการวัดมูลค่าสทิธเิลือกซ้ือหรือขาย (ใช้ในกรณีของสิทธิเลือก) และวิธีแบบจําลอง 

เพ่ือหาราคาของสนิทรัพย์  (ใช้ในกรณีของสนิทรัพย์ลงทุนอืน่) เป็นต้น 

 

12. ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคตจะเป็นประมาณการที่ดีที่สุดสาํหรับมูลค่า

ยุติธรรมกต่็อเม่ือประมาณการน้ันตั้งอยู่บนข้อสมมุติและการคาดการณ์ในอนาคตที่สมเหตุสมผล 

และมีหลักฐานสนับสนุน กิจการต้องพิจารณาถึงหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในการประมาณการ

กระแสเงินสดดังกล่าวซ่ึงนํ้าหนักที่ให้กับหลักฐานสนับสนุนขึ้ นอยู่กับการที่หลักฐานน้ันสามารถ

ตรวจสอบได้อย่างน่าเช่ือถือหรือไม่ ในกรณีที่การประมาณจาํนวนหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสด

เกิดขึ้ นเป็นช่วง กิจการควรใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการกาํหนดประมาณการที่ดีที่สุดของ

กระแสเงินสดในอนาคตน้ัน 

 

สินทรพัยบ์ริการและหน้ีสินบริการ 

13. สนิทรัพย์บริการและหน้ีสนิบริการไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน แต่สินทรัพย์ 

และหน้ีสินดังกล่าวอาจเกิดขึ้ นพร้อมกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหากผู้โอนตกลงที่จะ

ให้บริการจัดการสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันต่อไปหลังจากการที่ได้โอนสนิทรัพย์ทางการเงินแล้ว 

 

  การบญัชีสาํหรบัผูร้บัโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

  การรบัโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

14. ในกรณีที่การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินถือเป็นการขายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 3  

ผู้รับโอนต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินทุกรายการที่ได้รับหรือที่เกิดขึ้ นเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม (ซ่ึงให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเท่ากบัจาํนวนที่จ่ายซ้ือ) บวกต้นทุนทางตรงทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกบั

การได้มาซ่ึงสนิทรัพย์น้ันหลังจากที่ได้มีการตกลงซ้ือขายแล้ว 

 

15. ณ วันที่โอนสนิทรัพย์ ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินที่รับโอนมาเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงิน หากการโอนน้ันไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการขายตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 3 แต่

ต้องบันทกึการรับโอนน้ันเป็นการกู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ที่รับโอนเป็นหลักประกัน และต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี 
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15.1 เม่ือผู้รับโอนขายสินทรัพย์ที่รับโอน ผู้รับโอนต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย

สนิทรัพย์ที่รับโอน (หลักประกนั) พร้อมกบัรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกัน 

“การขาย” ในที่น้ียังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 3 

15.2 หากผู้โอนผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาการโอนสินทรัพย์ทาํให้ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอน
สินทรัพย์ที่โอนได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนน้ันในงบแสดงฐานะ

การเงินด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วันที่ผู้รับโอนได้เข้าควบคุมสนิทรัพย์ ในกรณีที่ผู้รับโอนได้

ขายสินทรัพย์ไปแล้ว ผู้ รับโอนต้องตัดบัญชีรายการภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบ

หลักประกนัออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

15.3 หากผู้โอนสละการควบคุมสนิทรัพย์ที่โอนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3 และผู้รับโอน 

ได้เข้าควบคุมสนิทรัพย์ดังกล่าว ผู้รับโอนต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่โอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่ผู้รับโอนได้เข้าควบคุมสนิทรัพย์น้ัน 

15.4 เว้นแต่ในกรณีที่เกดิขึ้นตามข้อ 15.2 และ 15.3 ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่รับโอน

เป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

  การบญัชีสาํหรบัลูกหน้ีที่ซ้ือมา 

16. เม่ือการโอนลูกหน้ีเข้าเงื่อนไขเป็นการขายตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 2 และ 3 ผู้ซ้ือต้องรับรู้

ลูกหน้ีที่ซ้ือมาเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการ

แลกเปล่ียนบวกต้นทุนทางตรงทั้งสิ้น (ต้นทุนโดยรวม) ผู้ซ้ือสามารถบันทึกบัญชีลูกหน้ีที่ซ้ือมา

ด้วยจํานวนตามสัญญาเพ่ือประโยชน์ในการเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหน้ีที่ซ้ือ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือ

ยังคงต้องแสดงจาํนวนลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใช้ใน

การแลกเปล่ียนและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัจาํนวนตามสญัญาในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

17. เมื่อมีการรับซ้ือหรือรับโอนลูกหนี้ มา ใหผู้ซ้ื้อรับรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินให้

สินเชือ่ เวน้แต่ผูซ้ื้อมีเจตนารมณที์จ่ะขายลูกหนี้ ดังกล่าวในอนาคตหรือมีเจตนารมณที์่จะรับ

ผลตอบแทนของลกูหนี้ ดังกล่าวนอกเหนือจากการรับชาํระกระแสเงินสดตามสัญญาของลูกหนี้

อย่างมีสาระสาํคัญ ใหรั้บรูแ้ละจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุน  
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18. กระแสเงินสดตามสัญญาของลกูหนี้  หมายถึงกระแสเงินสดทีไ่ดรั้บตามสัญญาจากเงินตน้ และ/

หรือ ดอกเบี้ ยของเงินต้นที่คงเหลือตามสัญญาเท่านั้น ซึ่งดอกเบี้ ยดังกล่าว หมายถึง 

ผลตอบแทนเพือ่ชดเชยความเสีย่งดา้นเครดิตจากเงินตน้ทีค่งคา้งตามสัญญา และมลูค่าเงิน

ตามระยะเวลา (time value of money)  

 

19. ผูซ้ื้อตอ้งรับรูร้ายไดด้อกเบี้ ยทีเ่กิดจากลกูหนี้ ทีซ้ื่อมาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เร่ือง 

รายได ้ 

 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

20. กจิการต้องประเมินและรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทุกรายการ 

ที่แสดงเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน สนิทรัพย์ทางการเงินจะด้อยค่ากต่็อเม่ือประมาณ

การกระแสเงินสดที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีจาํนวนลดลงจากกระแส

เงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บตามสัญญา หรือลดลงจากการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

เกบ็ได้ซ่ึงแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้องกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

หากในเวลาต่อมาพบว่าประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวมีจํานวนสูงขึ้ น กิจการจะกลับบัญชี

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าได้ไม่เกนิจาํนวนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ไปแล้วใน

งบกาํไรขาดทุนของงวดก่อน 

 

  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน 

21. กิจการต้องจัดประเภท วัดมูลค่ารับรู้รายการกําไรหรือขาดทุน และบันทึกรายการอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพยท์างการเงินที่ซ้ือมาเป็นเงินใหสิ้นเชื่อ สินทรัพยท์างการเงินเพื่อค้า 

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่จะถือจนครบกําหนด และนํา

หลักเกณฑที์ร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินใหสิ้นเชื่อ หรือเงินลงทุนในตรา

สารหน้ีและตราสารทุนมาประยุกตใ์ชแ้ลว้แต่กรณี 

 

  การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัหลกัประกนั 

22. ผู้โอนต้องเปิดเผยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับ
จากผู้รับโอน และเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดสาํคัญเกี่ยวกบัหลักประกนัน้ัน 

 



13 
 

23. ผู้รับโอนต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี 

23.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกนัที่รับโอนมา 

23.2 เงื่อนไขที่ว่าผู้รับโอนสามารถนาํหลักประกนัน้ันไปขายหรือว่าเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

23.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกนัที่นาํไปขายหรือวางเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

23.4 เงื่อนไขหรือข้อผูกมัดสาํคัญเกี่ยวกบัหลักประกนั 

   

การปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลง 

24. กิจการตอ้งใชแ้นวปฏบิัตินี้ สาํหรับลกูหนี้ ทีรั่บซ้ือหรือรับโอนมาตัง้แต่รอบบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้  สนับสนุนให้กิจการที่มีความพร้อมสามารถถือ

ปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางบัญชีฉบับนี้ ไดก่้อนวันมีผลบังคับใช ้ โดยกิจการตอ้งพิจารณาจัด

ประเภทลกูหนี้ ทีรั่บซ้ือหรือรับโอนมาเป็น 2 ประเภท ดังนี้   

24.1 ลูกหนี้ ที่รับซ้ือหรือรับโอนมาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือวันเร่ิมงวดการบัญชีที่

กิจการนาํแนวปฏบิัติฉบับนี้ มาถือปฏบิัติก่อน และบันทึกเป็นเงินลงทุนในลกูหนี้  ใหค้งการ

จัดประเภท รายการเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ ต่อไป และนําหลักเกณฑ์ที่ระบุไวใ้น

มาตรฐานการบัญชีที่เ กี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  

มาประยุกตใ์ช ้

24.2 ลกูหนี้ ทีรั่บซ้ือหรือรับโอนมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 หรือวันเร่ิมงวดการบัญชี 

ที่กิจการนําแนวปฏิบัติฉบับนี้ มาถือปฏิบัติก่อน ให้จัดประเภทรายการเป็นเงินให้

สินเชื่อหรือเงินลงทุนในลูกหนี้  ตามเงื่อนไขในข้อ 17 และนาํหลักเกณฑ์ที่ระบุไวใ้น

มาตรฐานการบัญชีทีเ่กีย่วขอ้งกับเงินใหสิ้นเชือ่ หรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตรา

สารทุน มาประยุกตใ์ช ้(แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี้  ใหกิ้จการเปิดเผยแนวปฏบิัติทางบัญชีทีแ่ตกต่างกันของลกูหนี้ ทีรั่บซ้ือหรือรับโอนมาใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย 

 

วนัถือปฏิบติั 

25. แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับงวดปีบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง วันที่  

1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทัง้นี้  สนับสนุนใหกิ้จการทีม่ีความพรอ้มสามารถถือปฏบิัติตาม 

แนวปฏบิัติทางบัญชีฉบับนี้ ไดก่้อนวนัมีผลบังคับใช ้
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกน้ีทาํขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเท่าน้ัน และไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ี  

ตวัอย่างการนําขอ้กําหนดในย่อหนา้ท่ี 2 และ 3 มาปฏิบติั 

1. กจิการโอนลูกหน้ีกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั โดยรับเงินสดส่วนหน่ึงและตัว๋สญัญาใช้เงินอกีส่วนหน่ึง 

เพ่ือรับภาระหน้ีสญูโดยตรงที่อาจเกดิขึ้นจากลูกหน้ีที่โอน การโอนลูกหน้ีส่วนที่กิจการได้รับเป็น

เงินสดจะถือเป็นการขาย ขณะที่การโอนลูกหน้ีส่วนที่กิจการได้รับเป็นตั๋วเงินจะถือเป็นการกู้ยืม

โดยมีหลักประกนั ซ่ึงกจิการต้องพิจารณาการด้อยค่าของตัว๋เงินน้ัน 

 

2. กจิการโอนลูกหน้ีให้กบักองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยรับเงินสดส่วนหน่ึงและหน่วยลงทุนอีกส่วน

หน่ึง หน่วยลงทุนที่ได้รับมีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคัญพอที่จะทาํให้กิจการเข้าเงื่อนไขการควบคุม

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และหน่วยลงทุนดังกล่าวมีสิทธิเทียบเท่ากับหน่วยลงทุนอื่นโดยไม่ได้

ระบุอย่างเฉพาะ เจาะจงว่ากระแสเงินสดที่จะได้รับจากลูกหน้ีส่วนใดต้องนํามาจ่ายให้กับหน่วย

ลงทุนน้ัน การโอนลูกหน้ีดังกล่าวถือเป็นการขายทั้งจาํนวน 

 

3. กจิการโอนลูกหน้ีให้บริษัทร่วมที่ถูกควบคุมโดยอีกบริษัทหน่ึงซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการ

ได้รับเงินสดส่วนหน่ึงและตัว๋สญัญาใช้เงินส่วนหน่ึง ซ่ึงเงื่อนไขในการชาํระเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงนิ

มีความสมัพันธก์บักระแสเงินสดที่จะเกบ็ได้จากลูกหน้ีที่โอน การโอนลูกหน้ีที่กจิการได้รับเป็นเงิน

สดจะถือเป็นการขาย ในขณะที่ส่วนที่ได้เป็นตัว๋สญัญาใช้เงินจะถือเป็นการกู้ยืมโดยมีหลักประกนั 

 

4. กจิการโอนลูกหน้ีให้บริษัทร่วมที่ถูกควบคุมโดยอกีบริษัทหน่ึงซ่ึงเกี่ยวข้องกบักจิการ กิจการได้รับ 

เงินสดส่วนหน่ึงและตัว๋สญัญาใช้เงินส่วนหน่ึง ซ่ึงเงื่อนไขในการชาํระเงินตามตัว๋สัญญาใช้เงินและ

อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามอัตราตลาดซ่ึงกาํหนดไว้อย่างแน่นอน และไม่มีความสัมพันธ์กับกระแส

เงินสดที่จะเกบ็ได้จากลูกหน้ีที่โอน การโอนลูกหน้ีถือเป็นการขายทั้งจาํนวน 

 

5. กจิการโอนลูกหน้ีให้กบักจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนัโดยแลกเปล่ียนกบัตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขการ

จ่ายชาํระสมัพันธก์บักระแสเงินสดที่ผู้รับโอนเกบ็ได้จริงจากลูกหน้ีที่ได้รับโอนมา ในกรณีน้ีถือว่าผู้

โอนยังคงได้รับส่วนได้เสยีในผลประโยชน์ของลูกหน้ีที่โอนจึงไม่ถือเป็นการขาย 
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6. บริษัทใหญ่โอนลูกหน้ีให้บริษัทย่อย การโอนดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการขายหากบริษัทใหญ่มีอาํนาจ

หรืออยู่ในวิสยัที่จะควบคุมสนิทรัพย์ที่โอน(ดูข้อ 3.3.2)แม้ว่าบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสดให้กบับริษัท

ใหญ่เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนและเงินสดดังกล่าวจะเป็นเงินที่บริษัทย่อยกู้ยืมมาจากบุคคลที่สาม 

 

7. บริษัทใหญ่โอนลูกหน้ีให้บริษัทย่อย การโอนดังกล่าวจะถือเป็นการขายหากมีหลักฐานที่ทาํให้เช่ือ

ได้ว่าบริษัทใหญ่ไม่มีอาํนาจหรือไม่อยู่ในวิสยัที่จะควบคุมสนิทรัพย์ที่โอน 

 

8. กิจการโอนลูกหน้ีให้กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยได้รับเงินสดเป็นการแลกเปล่ียน ในขณะ

เดียวกบัที่ทาํสญัญาแลกเปล่ียนเงินต้นและดอกเบ้ียกบัผู้รับโอน โดยให้ผู้รับโอนรับรู้ผลประโยชน์

ทั้งหมดเท่ากบัจาํนวนเงินสดที่ผู้รับโอนจ่ายบวกผลตอบแทนที่ควรได้จากการให้กู้ยืมเงิน และผู้

โอนจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเทียบเท่ากับเงินต้นและดอกเบ้ียทั้งหมดที่ผู้รับโอนเกบ็ได้จาก

ลูกหน้ีที่โอนการโอนดังกล่าวไม่ถือเป็นการขาย 

 


