เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๘/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒
เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
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 ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรือ่ ง
การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน

คานา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญ ชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2561 (IAS 32: Financial Instruments: Presentation
(Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรั บปรุงภาคผนวกย่อหน้ าที่ 9
และ 10 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 97ถ และ 97ท และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้สามารถสรุปเหตุผลสาหรั บการออกมาตรฐานการบัญ ชี และลักษณะ
สาคัญของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เหตุผลในการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
1

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่องมื อทางการเงิน ใช้ แทนมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 107 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น ส าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มต้ นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม หากกิจการใด
จะถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กส็ ามารถกระทาได้

ลักษณะทีส่ าคัญ
ขอบเขต
2

ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
ได้ รับการปรับปรุงให้ มีความสอดคล้ องอย่างเหมาะสมกับขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
หลักการ
3

4

5

โดยสรุ ป การที่ผ้ ู อ อกจะพิ จ ารณาว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน นั้ น เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิน หรื อ
ตราสารทุน เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะถือเป็ นตราสารทุนก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้ง
(1) และ (2) เท่านั้น
(1)
เครื่องมือทางการเงินนั้นไม่มีภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1) ในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้ กบั กิจการอื่น หรือ
(1.2) ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินกับกิจการ
อื่นภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทาให้ ผ้ ูออกเสียประโยชน์
(2)
หากกิจการจะชาระหรืออาจจะชาระเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวด้ วยตราสารทุน
ที่กจิ การเป็ นผู้ออกนั้น เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็ น
(2.1) รายการที่ ไม่ ใช่ อ นุ พั น ธ์ ซึ่ งผู้ อ อกไม่ มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาในการ
ส่งมอบตราสารทุนของผู้ออกเองในจานวนหุ้นที่ผันแปร หรือ
(2.2) อนุ พันธ์ท่ผี ้ ูออกจะชาระโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดหรื อสินทรั พย์
ทางการเงินที่มีจานวนเงินคงที่ กับตราสารทุนของกิจการเองในจานวนหุ้น
ที่คงที่ ในการออกตราสารทุ นเพื่ อวั ตถุ ประสงค์น้ ี ตราสารทุ นที่กิจการเป็ น
ผู้ออกนั้นไม่รวมถึงเครื่องมือทางการเงินที่มีข้อตกลงตามสัญญาที่จะได้ รับ
หรือส่งมอบตราสารทุนของผู้ออกในอนาคต
นอกจากนี้เมื่อกิจการผู้ออกเครื่องมือทางการเงินมีภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อหุ้นของกิจการ
เองโดยใช้ เงินสดหรือสินทรั พย์ทางการเงินอื่นๆ ถือว่ ากิจการมีภาระหนี้ สินตามจานวนเงินที่
ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินมีภาระผูกพันที่จะต้ องชาระ
คานิยามของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินและคาอธิบายของตราสารทุนได้ รับ
การปรับปรุงให้ สอดคล้ องตามหลักการนี้
การจัดประเภทของสัญญาทีจ่ ะต้องชาระด้วยตราสารทุนของกิจการ

6

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ได้ ให้ คาอธิบ ายเกี่ยวกับ การจั ดประเภทของอนุ พั น ธ์แ ละสัญ ญา
ที่ไม่ใช่อนุพันธ์ท่ไี ด้ รับการอ้ างอิงหรือจ่ายชาระด้ วยตราสารทุนของกิจการ ตามหลักการที่กล่าว
ไว้ ในข้ อ 3 ข้ างต้ น โดยเฉพาะในกรณีท่กี จิ การใช้ ตราสารทุนของกิจการเองเสมือนเป็ นสกุลเงิน
ในข้ อตกลงในการรับหรือส่งมอบจานวนหุ้นผันแปรซึ่งมีมูลค่าเทียบเป็ นจานวนเงินที่แน่นอน
หรือมีมูลค่าเท่ากับจานวนเงินที่ข้ นึ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ้ างอิง (เช่น ราคาสินค้ า
โภคภัณ ฑ์) ซึ่งในกรณี เช่นว่านี้ สัญญาดังกล่าวจะไม่ถือเป็ นตราสารทุนแต่ถือเป็ นสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ีสิทธิจะขาย
7

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ รวมเอาแนวปฏิบัติท่เี คยเสนอไว้ ในการตีความมาตรฐานการบัญชี
ระหว่ างประเทศ ฉบั บ ที่ 34 เรื่ อง เครื่องมื อทางการเงิ น —เครื่องมื อทางการเงิ นหรื อสิทธิ ที่
จะไถ่ถอนของผูถ้ ือครอง ผลคือเครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิแก่ผ้ ูถือครองในการจะขายให้ กับ
ผู้ออกเพื่ อได้ รับเงินสดหรื อสินทรั พย์ทางการเงินอื่น (เครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย)
ถือเป็ นหนี้สินทางการเงินของผู้ออก เพื่ อเป็ นการตอบสนองกับข้ อคิดเห็นที่ได้ รับต่อฉบับร่ าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ จึงเพิ่ มแนวปฏิบัติและตัวอย่างให้ กับกิจการที่ไม่ มีส่วนทุนหรือทุน
เรือนหุ้นไม่ถือเป็ นส่วนทุนตามที่ได้ ให้ ความหมายไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
เงือ่ นไขการจ่ายชาระทีอ่ าจเกิดขึ้น

8

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ได้ รวมผลสรุปของการตีความมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบั บ ที่ 5 เรื่ อง ประเภทของเครื่องมื อทางการเงิ น -เงื่อนไขการจ่ายช าระที ่อาจเกิ ดขึ้ น โดย
เครื่องมือทางการเงินถือเป็ นหนี้สินทางการเงินเมื่อลักษณะการจ่ายชาระขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
อนาคตซึ่งมีความไม่แน่ นอนว่ าเหตุการณ์ เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น หรื อผลของเหตุการณ์ ท่ียังมี
ความไม่แน่นอนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ออกและผู้ถือครอง จะไม่มีการพิจารณา
เงื่อนไขการจ่ ายช าระที่อาจเกิดขึ้ น เฉพาะในกรณี ท่ีการช าระบั ญ ชี ของผู้ ออกหรื อเหตุ การณ์
ดังกล่าวไม่ใช่ธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นจริง
สิทธิเลือกชาระ

9

ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน อนุ พันธ์
เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อทาให้ คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีทางเลือก
ในวิธกี ารจ่ายชาระ เว้ นแต่ทางเลือกในการจ่ายชาระทั้งหมดส่งผลให้ เป็ นตราสารทุน
การวัดมูลค่าของส่วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมในการรับรู ้รายการเมือ่
เริม่ แรก

10

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ได้ ป รับ ปรุงโดยตัดทางเลื อกในการวัดมู ลค่ าส่วนประกอบที่เป็ น
หนี้สนิ ของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมในการรับรู้ รายการเมื่อเริ่มแรกที่มาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 32 เดิมเคยให้ ไว้ ซึ่งได้ แก่วิธมี ูลค่าส่วนที่เหลือหลังจากแยกส่วนของ
เจ้ าของและวิ ธี วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อง (relative-fair-value method) ดั ง นั้ น
ส่วนประกอบที่เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินจะถูกแยกออกก่อน และมูลค่าส่วนที่เหลือจึงเป็ นส่วน
ของเจ้ า ของ ข้ อ ก าหนดในการแยกส่ วนองค์ ป ระกอบของหนี้ สิน และส่ วนของเจ้ าของของ
เครื่องมือทางการเงินแบบผสมนั้นเป็ นไปตามคานิยามของตราสารทุนที่เป็ นมูลค่าส่วนที่เหลือ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
และเป็ นไปตามข้ อกาหนดการวัดมูลค่าของตราสารทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
หุน้ ทุนซื้ อคืน
11

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ได้ รวมผลสรุป
ของการตี ความมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ างประเทศ ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อง หุ้น ทุน —การซื้ อ คื น
ตราสารทุนของกิจการ (หุน้ ทุนซื้อคื น) ที่การซื้อคืนหรื อการขายออกไปภายหลั งของตราสารทุ น
ของกิจการเองไม่เป็ นผลทาให้ เกิดผลกาไรหรือผลขาดทุนแก่กิจการ แต่เป็ นการแสดงให้ เห็น
การโอนระหว่างผู้ถือครองตราสารทุนที่ยอมสละส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของและผู้ท่ยี ังคงถือ
ครองตราสารทุนต่อไป
ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลขาดทุนและกาไร

12

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน ได้ รวมแนว
ปฏิ บั ติ เดิ ม ในการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ างประเทศ ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง ส่ วนของ
เจ้าของ- ต้นทุนของธุรกรรมเกีย่ วกับส่วนของเจ้าของ ต้ นทุนการทารายการที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
เป็ นส่วนจาเป็ นในการทาให้ ธุรกรรมเกี่ยวกับส่วนของเจ้ าของให้ สาเร็จให้ รับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของ
ธุรกรรมดังกล่าว และหักออกจากส่วนของเจ้ าของ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้ นต่อการเสนอร่าง
13

14

การปรับปรุงนี้ได้ พิจารณาประเด็นการจัดประเภทของบางรายการต่อไปนี้
(1)
เครื่องมือทางการเงินที่มสี ทิ ธิจะขาย
(2)
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน หรื อ ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ก าหนดให้
กิจการมีภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้ กิจการ
อื่นเฉพาะเมื่อมีการชาระบัญชี
วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ การปรั บ ปรุ งในระยะสั้ น และเป็ นการปรั บ ปรุ งที่ มี ข อบเขตจ ากั ด เพื่ อ
พัฒนาการรายงานทางการเงินของเครื่องมือทางการเงินบางประเภทที่เข้ าคานิยามของหนี้สิน
ทางการเงินแต่เนื้อหาเป็ นส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรือ่ ง
การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 3 ถึง 23)
การแสดงรายการ

2
4
11
15

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 13 ถึง 14ญ และ 25 ถึง 29ก)
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 30 ถึง 35)
หุน้ ทุนซื้ อคืน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 36)
ดอกเบี้ ย เงินปั นผล ผลขาดทุนและกาไร (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 37)
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่
38ก ถึง 38ฉ และ 39)

15
28
33
35
42

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
การยกเลิกประกาศอืน่ ๆ
ภาคผนวก

96
98

แนวทางปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 2 ถึง
100 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึง
ข้ อกาหนดของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและ
การใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 32
เรือ่ ง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
วัตถุประสงค์
1
2

3

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการก าหนดหลั ก การเกี่ ยวกั บ การแสดงรายการ
เครื่ อ งมือ ทางการเงินเป็ นหนี้ สินหรื อส่วนของเจ้ าของ และการหั กกลบสินทรั พย์ทางการเงินกับ
หนี้สนิ ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ กบั การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในมุมของ
ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และตราสารทุน
รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกาไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้ อง และสถานการณ์ท่ที า
ให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินต้ องหักกลบกัน
หลั ก การในมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ นี้ เสริ ม กับ หลั กการในการรั บ รู้ รายการและการวัด มู ลค่ า
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน

ขอบเขต
4

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้อ งถือ ปฏิ บ ตั ิ ก บั ทุ ก กิ จ การส าหรับ เครื่อ งมื อ ทางการเงิน ทุ ก
ประเภท ยกเว้นรายการต่อไปนี้
4.1
ส่ วนได้เสี ยในบริษ ทั ย่ อย บริ ษทั ร่ วม หรือการร่ วมค้า ตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 เรื่ อ ง งบกำรเงิ น รวม มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 27 เรื่อ ง งบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร หรื อ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 28
เรื่อง เงินลงทุ นในบริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 หรื อมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที่ 28 ก าหนดหรื อ อนุ ญ าตให้กิ จ การใช้ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สาหรับส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
บริ ษ ั ท ร่ ว ม หรื อ การร่ ว มค้ า ซึ่ ง ในกรณี ดัง กล่ า วกิ จ การยัง คงต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ
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4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้ กิจการต้อง
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ มาถือ ปฏิ บ ตั ิ ก บั อนุ พ นั ธ์ท้ ังหมดที่
เชื่อมโยงกับส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือการร่วมค้า
สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้างที่เกิดจากแผนสิทธิ ประโยชน์ของพนักงาน ที่ถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน
(ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)

สัญ ญาประกัน ภัย ตามค านิ ยามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญำประกันภัย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ให้ถือปฏิ บตั ิกบั อนุ พนั ธ์ที่แฝงอยู่ในสัญ ญาประกันภัย หากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กาหนดให้กิจการแยกอนุ พนั ธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญา
ประกันภัยออกมา นอกจากนี้ ผูอ้ อกสัญญาค้ าประกันทางการเงินต้องถือปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากผูอ้ อกสัญญารับรูร้ ายการและ
วัด มู ล ค่ าสัญ ญาดัง กล่ า วตามข้อ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 แต่ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 หาก
ผู อ้ อกสัญ ญาเลื อ กรับ รู ร้ ายการและวัด มู ล ค่ า สัญ ญาดัง กล่ า วตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 ซึ่ งเป็ นไปตามย่ อ หน้าที่ 4.4 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ ที่ 4 เนื่ อ งจากเค รื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วมี ล ั ก ษณ ะการร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ผูอ้ อกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้รบั การยกเว้น
จากการปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 32 และ ภาคผนวกย่อหน้าที่ 25 ถึง 35 ของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้ ในเรื่องความแตกต่ างระหว่ างหนี้ สินทางการเงินและ
ตราสารทุ น อย่ า งไรก็ ต าม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เหล่ า นั้น ยัง คงต้อ งปฏิ บ ัติ
ตามข้อ กาหนดอื่ น ทั้งหมดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ นอกจากนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี ฉ บับ นี้ ให้ถือ ปฏิ บ ตั ิ ก บั อนุ พ นั ธ์แ ฝงที่รวมอยู่ ในเครื่อ งมื อ ทางการเงิน
เหล่านั้นด้วย(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)
เครื่องมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันภายใต้การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ซึ่งต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำยโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ยกเว้น
4.6.1 สัญ ญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8 ถึง 10 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
4.6.2 ย่อหน้าที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยต้องถือปฏิบตั ิ
กับหุน้ ทุนซื้ อคืนที่ซื้อ ขาย ออก หรือยกเลิกตามโครงการให้สิทธิซื้อหุน้
แก่พนักงานและข้อตกลงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์อื่นๆ
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5 - 7 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
8
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิกบั สัญญาจะซื้ อหรือ สัญญาจะขายรายการที่ไม่ใช่
รายการทางการเงิ น ซึ่ งสามารถช าระสัญ ญาด้ว ยจานวนสุ ท ธิ เป็ นเงิน สดหรื อ เครื่อ งมื อ
ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลีย่ นเครื่องมือทางการเงิน เสมือนว่าสัญญาดังกล่าวเป็ น
เครื่องมือทางการเงินประเภทหนึง่ ยกเว้นสัญญาซึ่งทาขึ้ นและถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
รับหรือส่ งมอบรายการที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงิน ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อ การขาย
หรือการใช้ทีค่ าดว่าจะเกิดของกิจการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิ
กับ สัญ ญาซึ่ งกิจการกาหนดให้ว ดั มู ล ค่ าด้ว ยมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ านกาไรหรื อ ขาดทุ นตามที่
กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 2.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทำงกำรเงิน
9
มีหลายวิธที ่สี ัญญาจะซื้อหรือสัญญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินสามารถชาระสัญญา
ด้ วยจานวนสุทธิเป็ นเงิน สดหรื อเครื่ องมือทางการเงิน อื่น หรื อ โดยการแลกเปลี่ ยนเครื่ องมื อ
ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงกรณีต่อไปนี้
9.1
เมื่อเงื่อนไขในสัญญายอมให้ คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ชาระสัญญาด้ วยจานวนสุทธิเป็ น
เงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
9.2
เมื่อไม่ได้ มีการระบุไว้ อย่างชัดเจนในสัญญาว่ากิจการสามารถชาระสัญญาด้ วยจานวน
สุท ธิเป็ นเงิน สดหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน อื่ น หรื อ โดยการแลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินแต่ ในทางปฏิบัติกิจการชาระสัญญาที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกันด้ วยจานวน
สุท ธิเป็ นเงิน สดหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน อื่ น หรื อ โดยการแลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (ไม่ว่าจะด้ วยการเข้ าทารายการกับคู่สัญญาโดยการทาสัญญาหักกลบหรือ
โดยการขายสัญญาก่อนที่จะมีการใช้ สทิ ธิตามสัญญานั้นหรือก่อนสัญญาหมดอายุ)
9.3
เมื่อกิจการมีวิธีปฏิบัติสาหรั บสัญ ญาที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันในการรั บมอบรายการ
อ้ างอิ ง และขายรายการดั ง กล่ า วภายในระยะเวลาอั น สั้ น หลั ง การรั บ มอบเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการทากาไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของ
ผู้ค้า
9.4
เมื่อรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามสัญญาสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ทนั ที
สัญญาซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 9.2 หรือ 9.3 ไม่ได้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับหรือส่งมอบ
รายการที่ไม่ใช่ รายการทางการเงินตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการใช้ ท่คี าดว่าจะ
เกิดของกิจการจึงอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ สัญญาอื่นๆ ตามย่อหน้ าที่ 8
ต้ องประเมิ นก่ อนว่ าสัญ ญาดั งกล่ าวจั ดท าขึ้ นและถื อไว้ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อรั บหรื อส่ งมอบ
รายการที่ไม่ใช่ รายการทางการเงินตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการใช้ ท่คี าดว่าจะ
เกิดของกิจการหรือไม่ แล้ วจึงพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้หรือไม่
10
สิ ท ธิ เลื อ กซึ่ ง เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ จ ะซื้ อหรื อ จะขายรายการที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการทางการเงิ น
ซึ่งสามารถชาระสัญ ญาด้ วยจานวนสุทธิเป็ นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรื อโดยการ
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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แลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน ตามย่อหน้ าที่ 9.1 หรือ 9.4 อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การบั ญชีฉบับนี้ สัญญาดังกล่ าวต้ องไม่ เป็ นสัญญาที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อรั บหรื อส่ง
มอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการใช้ ท่คี าด
ว่าจะเกิดของกิจการ

คานิยาม (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 3 ถึง 23)
11

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เครื่องมือทำงกำรเงิน

หมายถึง สัญญาใดๆ ทีท่ าให้กิจการหนึง่ มีสินทรัพย์ทางการเงินและ
อีกกิจการหนีง่ มีหนี้ สินทางการเงินหรือตราสารทุน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

หมายถึง สินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
1) เงินสด
2) ตราสารทุนของกิจการอื่น
3) สิทธิตามสัญญา
3.1) ทีจ่ ะรับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจาก
กิจการอื่น หรือ
3.2) ที่ จ ะแลกเปลี่ ย นสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น หรื อ
หนี้ สินทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงือ่ นไข
ทีน่ ่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ หรือ
4) สัญ ญาที่จะหรือ อาจจะช าระสัญ ญาด้ว ยตราสารทุ น
ของกิจการเองและเป็ น
4.1) รายการที่ไม่ใช่อนุ พนั ธ์ ซึ่งกิจการมีหรืออาจจะ
มีภาระผูกพันในการรับตราสารทุนของกิจการ
เองเป็ นจานวนทีผ่ นั แปร หรือ
4.2) รายการที่ เ ป็ นอนุ พ ัน ธ์ที่ จ ะหรื อ อาจจะช าระ
สัญญาเป็ นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปลีย่ นเงินสด
หรื อ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน อื่ น ในจานวนเงิน ที่
คงที่ กับตราสารทุนของกิจการเองในจานวนที่
คงที่ เพือ่ วัตถุประสงค์นี้ตราสารทุนของกิจการ
ไม่ รวมเครื่องมือทางการเงินต่ อไปนี้ เครื่องมือ
ทางการเงินที่ มีสิ ท ธิ จะขายซึ่ งจัด ประเภทเป็ น
ตราสารทุนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 16ก และ
16ข เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ท าให้กิ จ การมี
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ภาระผูกพันในการส่ งมอบสิ นทรัพ ย์สุ ท ธิ ข อง
กิจการตามสัดส่ ว นให้กิจการอื่น เฉพาะเมื่อ มี
การชาระบัญชี และจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ตามที่ ก ล่ า วในย่ อหน้าที่ 16ค และ 16ง หรื อ
เครื่องมื อทางการเงินที่ เป็ นสัญ ญาเพื่อ การรับ
หรื อ ส่ ง มอบตราสารทุ น ของกิ จ การเองใน
อนาคต
หนี้ สินทำงกำรเงิน

หมายถึง หนี้ สินดังต่อไปนี้
1) ภาระผูกพันตามสัญญา
1.1) ที่จะส่ งมอบเงินสดหรื อ สิ นทรัพ ย์ท างการเงิน
อื่นให้กิจการอื่น หรือ
1.2) ที่ จ ะแลกเปลี่ ย นสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น หรื อ
หนี้ สินทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงือ่ นไข
ทีน่ ่าจะทาให้กิจการเสียประโยชน์ หรือ
2) สัญ ญาที่จะหรือ อาจจะช าระสัญ ญาด้ว ยตราสารทุ น
ของกิจการเองและเป็ น
2.1) รายการที่ไม่ใช่อนุ พนั ธ์ ซึ่งกิจการมีหรืออาจจะ
มี ภ าระผู ก พัน ในการส่ งมอบตราสารทุ น ของ
กิจการเองเป็ นจานวนทีผ่ นั แปร หรือ
2.2) รายการที่ เ ป็ นอนุ พ ัน ธ์ที่ จ ะหรื อ อาจจะช าระ
สัญญาเป็ นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปลีย่ นเงินสด
หรื อ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน อื่ น ในจานวนเงิน ที่
คงที่ กับตราสารทุนของกิจการเองในจานวนที่
คงที่ เพือ่ วัตถุประสงค์นี้ สิทธิ สิทธิเลือก หรือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพือ่ ให้ได้มาซึ่งตราสารทุน
ของกิจการเองในจานวนที่คงที่ เพือ่ แลกกับเงิน
ในจานวนทีค่ งที่ไม่ว่าจะเป็ นสกุลเงินใดๆ จะถือว่า
เป็ นตราสารทุ น ห าก กิ จ ก าร เส น อ สิ ท ธิ
สิ ท ธิ เลื อ ก หรื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ด ังกล่ า ว
ให้แ ก่ เจ้า ของตราสารทุ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ นุ พ ัน ธ์ ใ น
ลาดับชั้นเดียวกันในปั จจุบนั ทุกคนตามสัดส่วน
นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ตราสารทุน ของ
กิ จ การไม่ ร วมเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ต่ อ ไปนี้
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เครื่ อ งมื อทางการเงิ น ที่ มี สิ ท ธิ จะขาย ซึ่ ง
จั ด ประเภทเป็ นตราสารทุ น ตามที่ ก ล่ า วใน
ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข เครื่องมื อทางการเงิน
ที่ ท าให้กิ จ การมี ภ าระผู ก พัน ในการส่ ง มอบ
สินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้กิจการ
อื่นเฉพาะเมื่อมีการชาระบัญชี และจัดประเภท
เป็ นตราสารทุ นตามที่กล่ าวในย่ อหน้าที่ 16ค
และ 16ง หรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น
สัญญาเพือ่ การรับหรือส่งมอบตราสารทุน ของ
กิจการเองในอนาคต
โดยมี ข ้อ ยกเว้น คื อ เครื่อ งมื อ ทางการเงิน ที่ เป็ นไป
ตามค านิย ามของหนี้ สิ น ทางการเงิน ให้จัด ประเภท
เป็ นตราสารทุ น หากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้น มี
ลักษณะดังกล่าวทั้งหมดและเข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือ ย่อหน้าที่ 16ค และ
16ง
ตรำสำรทุน

หมายถึง สัญญาใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์
ของกิจการภายหลังหักหนี้ สินทั้งหมดของกิจการ

มูลค่ำยุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่ โอน
หนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด
ณ วัน ที่ ว ัด มู ลค่ า (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 เรือ่ ง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม)

เครื่องมือทำงกำรเงินที่มี หมายถึง เครื่องมือ ทางการเงินที่ให้สิ ท ธิ แก่ ผูถ้ ือ ครองในการขาย
สิทธิจะขำย
เครื่องมือทางการเงิน คื นให้กบั ผูอ้ อกเพื่อ แลกกับเงินสด
หรือสินทรัพย์ท างการเงินอื่น หรือ เครื่องมือทางการเงิน
ที่ ข ายคื น ให้ผู อ้ อกเป็ นไปโดยอัต โนมัติ เ มื่ อ เหตุ ก ารณ์
ในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้ น หรือเมือ่ ผูถ้ ือครอง
เสียชีวิตหรือเกษียณอายุ
12

คาศั พ ท์ต่ อ ไปนี้ ให้ มี ความหมายตามที่ก าหนดไว้ ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และสามารถนามาใช้ ได้ กับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ตามความหมายโดยเฉพาะที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
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13

14

ราคาทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน

การตัดรายการ

อนุพันธ์

วิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริง

สัญญาคา้ ประกันทางการเงิน

หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

สัญญาผูกมัด

รายการที่คาดการณ์

ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง

รายการที่มกี ารป้ องกันความเสี่ยง

เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง

ถือไว้ เพื่อค้ า

การซื้อหรือขายตามวิธปี กติ

ต้ นทุนการทารายการ
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คาว่า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้ อตกลงระหว่างสอง
ฝ่ ายขึ้นไปที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยง่าย เนื่องจากโดยปกติ
ข้ อตกลงมีผลบังคับตามกฎหมาย สัญญารวมทั้งเครื่องมือทางการเงินอาจมีหลายรูปแบบและไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้คาว่า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้ างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ และ
หน่วยงานภาครัฐ

การแสดงรายการ
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 13 ถึง 14ญ และ 25 ถึง 29ก)
15

16

ณ วันที่รบั รูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก กิจการทีอ่ อกเครื่องมือทางการเงินต้องจัดประเภทเครือ่ งมือ
ทางการเงินหรือ ส่ วนประกอบของเครื่องมือทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงิน สิ นทรัพย์
ทางการเงิ น หรื อ ตราสารทุ น ตามเนื้ อหาของข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาและค านิ ย ามของ
หนี้ สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและตราสารทุน
เมื่อผู้ออกเครื่องมือทางการเงินถือปฏิบัติตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 เพื่อพิจารณา
ว่ าเครื่ องมือทางการเงิน นั้ นเป็ นตราสารทุ น แทนที่จะเป็ นหนี้ สิน ทางการเงินหรื อไม่ เครื่องมือ
ทางการเงิน ดังกล่ าวจะถือว่าเป็ นตราสารทุนก็ต่อเมื่อเข้ าเงื่อนไขทั้งย่อหน้ าที่ 16.1 และ 16.2
ต่อไปนี้
16.1 เครื่องมือทางการเงินนั้นไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาดังต่อไปนี้
16.1.1 ในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้ กบั กิจการอื่น หรือ
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16.2

16.1.2 ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินกับกิจการอื่น
ภายใต้ เงื่อนไขที่น่าจะทาให้ ผ้ ูออกเครื่องมือทางการเงินเสียประโยชน์
ถ้ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น จะหรื อ อาจจะช าระด้ วยตราสารทุ น ของกิ จ การเอง
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวต้ อง
16.2.1 เป็ นรายการที่ไม่ ใช่ อ นุ พั น ธ์ ซึ่ งกิจ การไม่ มีภาระผู กพั น ตามสัญ ญาที่จะส่ ง
มอบตราสารทุนของกิจการเองในจานวนที่ผันแปร หรือ
16.2.2 เป็ นอนุ พั นธ์ท่ีจะชาระโดยผู้ ออกด้ วยการแลกเปลี่ ยนเงินสดหรื อสินทรั พ ย์
ทางการเงินอื่นในจานวนเงินที่คงที่ กับตราสารทุนของกิจการเองในจานวนที่
คงที่เท่านั้ น สาหรั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ดังกล่ าว สิทธิ สิทธิเลื อก หรื อ ใบส าคั ญ
แสดงสิทธิในการได้ มาซึ่งตราสารทุนของกิจการเองในจานวนที่คงที่ เพื่อแลก
กั บ จ านวนเงิ น ที่ ค งที่ ไม่ ว่ าจะเป็ นสกุ ลเงิ น ใดๆ จะถื อว่ าเป็ นตราสารทุ น
หากกิจการเสนอสิทธิ สิทธิเลือก หรือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในลาดับ
ชั้น เดียวกัน ในปั จจุ บันทุ กคนตามสัดส่วนตราสารทุ น ที่ไม่ เป็ นอนุ พัน ธ์ของ
กิจการเอง นอกจากนี้ สาหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตราสารทุน ของกิจการ
เองที่กิจการเป็ นผู้ ออกไม่ ให้ รวมเครื่ องมือทางการเงิน ที่มีลักษณะทั้งหมด
และเข้ าเงื่อนไขที่ระบุ ในย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อย่ อหน้ าที่ 16ค และ
16ง หรื อ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ เป็ นสั ญ ญาที่ จ ะมี ก ารรั บ หรื อ ส่ งมอบ
ตราสารทุนของกิจการเองที่กจิ การเป็ นผู้ออกในอนาคต
ภาระผูกพั นตามสัญ ญารวมทั้งภาระผูกพั น ตามสัญ ญาที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุ พัน ธ์
ทางการเงิน ที่จะหรืออาจจะก่อให้ เกิดการรับหรือส่งมอบตราสารทุน ของกิจการเองที่
กิจการเป็ นผู้ออกในอนาคต แต่ไม่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 16.1 และ 16.2 ข้ างต้ น
ไม่ถือเป็ นตราสารทุน ทั้งนี้มีข้อยกเว้ น ว่าเครื่องมือทางการเงิน ที่เป็ นไปตามคานิยาม
ของหนี้สนิ ทางการเงินจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน หากเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
มี ลั ก ษณะทั้ งหมดและเข้ าเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ตามย่ อ หน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อ
ย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง

เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ีสิทธิจะขาย
16ก

เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี สิท ธิจ ะขายรวมถึ งภาระผู ก พั น ตามสัญ ญาส าหรั บ ผู้ อ อกเครื่ องมื อ
ทางการเงินในการซื้อคืนหรือไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่ น เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ จ ะขาย ตามข้ อ ยกเว้ น ในค านิ ย ามของหนี้ สิ น ทางการเงิ น เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่มีภาระผูกพันดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุนได้ หากเครื่องมือทางการเงินนั้น
มีลักษณะทุกข้ อดังต่อไปนี้
16ก.1 เครื่องมือทางการเงินนี้ให้ สิทธิผ้ ูถือครองในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนเมื่อมี
การช าระบั ญ ชี ข องกิ จ การ สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องกิ จ การนั้ น คื อ สิ น ทรั พ ย์ ค งเหลื อ
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16ข

หลังหักสิทธิเรี ยกร้ องอื่น ทั้งหมดเหนือสินทรัพย์ ของกิจการ การกาหนดสัดส่วนของ
สินทรัพย์สทุ ธิคานวณโดย
16ก.1.1 แบ่ งสิ นทรั พย์ สุ ทธิ ของกิ จการเมื่ อช าระบั ญชี ออกเป็ นหน่ วยที่ มี จ านวนเงิ น
เท่าๆ กัน และ
16ก.1.2 คูณจานวนเงินข้ างต้ น ด้ วยจานวนหน่วยที่ถือครองโดยผู้ถือครองเครื่องมือ
ทางการเงินนั้น
16ก.2 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นี้ อยู่ ใ นประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ด้ อยสิ ท ธิ ก ว่ า
เครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด จะเป็ นเช่นนั้นได้ เมื่อ
16ก.2.1 เครื่องมือทางการเงินนี้ ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิเรียกร้ องอื่น ในสินทรัพย์
ของกิจการ ณ วันชาระบัญชี และ
16ก.2.2 เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่จาเป็ นต้ องแปลงสภาพเป็ นเครื่องมือทางการเงิน
อื่น ก่อนที่เครื่องมือทางการเงินนี้จะอยู่ในประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
ที่ด้อยสิทธิกว่าเครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด
16ก.3 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ทั้งหมดที่อยู่ ในประเภทเครื่ องมือทางการเงิน ที่ด้ อ ยสิทธิก ว่ า
เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ประเภทอื่ น ทั้ งหมดต้ องมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น ทุ ก ประการ
เช่น เครื่องมือทางการเงินต้ องมีสิทธิจะขายเหมือนกันและมีสูตรหรือวิธีอ่ ืนที่ใช้ ในการ
คานวณราคาซื้อคืนหรือราคาไถ่ถอนเหมือนกันสาหรับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดใน
ประเภทเดียวกัน
16ก.4 นอกเหนือจากภาระผูกพันตามสัญญาสาหรับผู้ออกในการซื้อคืนหรือไถ่ถอนเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นแล้ ว เครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวไม่รวมภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ในการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
ให้ กิจการอื่น หรื อแลกเปลี่ยนสินทรั พย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินกับกิจการ
อื่นภายใต้ เงื่อนไขที่น่าจะทาให้ กจิ การเสียประโยชน์ นอกจากนี้ เครื่องมือทางการเงินนี้
ไม่เป็ นสัญญาที่จะหรืออาจจะชาระด้ วยตราสารทุนของกิจการเองตามที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 11 ข้ อ 2 ของคานิยามของหนี้สนิ ทางการเงิน
16ก.5 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินตลอดอายุ
ของเครื่ องมือทางการเงิน เกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับกาไรหรื อขาดทุ น การเปลี่ยนแปลง
ในสินทรั พย์สุทธิท่รี ั บรู้หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรั พย์สุทธิท่ี
รั บ รู้ แ ละที่ ไม่ รั บ รู้ ของกิจ การตลอดอายุ ข องเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน นั้ น (ไม่ ร วมถึ ง
ผลกระทบใดๆ ของเครื่องมือทางการเงิน)
นอกเหนือจากเครื่ องมือทางการเงิน ที่ถู กจัดประเภทให้ เป็ นตราสารทุ นตามคุ ณ สมบั ติท่ีกล่ าว
มาแล้ วทั้งหมดข้ างต้ น ผู้ออกเครื่องมือทางการเงิน จะต้ องไม่มีเครื่องมือทางการเงินหรือสัญญา
อื่นที่มี
16ข.1 กระแสเงินสดรวมเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับกาไรหรือขาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของสินทรัพย์สุทธิท่รี ับรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิท่ี
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รั บรู้ และที่ไม่ รับรู้ ของกิจการ (ไม่ รวมถึงผลกระทบใดๆ ของเครื่ องมือทางการเงินหรื อ
สัญญานั้น) และ
16ข.2 ผลกระทบอย่ า งมากของการจากัด หรื อ การกาหนดจ านวนที่ค งที่ข องผลตอบแทน
ส่วนที่เหลือของผู้ถือเครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิจะขาย
สาหรับวัตถุประสงค์ในการนาเงื่อนไขนี้มาถือปฏิบัติ กิจการต้ องไม่คานึงถึงสัญญาที่ไม่ใช่สัญญา
ทางการเงินที่มีผ้ ูถือเครื่องมือทางการเงินดังที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 16ก ที่มีข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตามสัญ ญาที่ค ล้ ายคลึ งกับ ข้ อ ก าหนดและเงื่อนไขตามสัญ ญาของสัญ ญาที่เทียบเท่ าที่อ าจจะ
เกิดขึ้นระหว่างผู้ถือ รายการที่ไม่ ใช่ เครื่องมือทางการเงิน กับกิจการที่เป็ นผู้ ออก หากกิจการไม่
สามารถกาหนดได้ ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขนี้ กิจการต้ องไม่ จัดประเภทเครื่ องมือทางการเงินที่มี
สิทธิจะขายเป็ นตราสารทุน
เครือ่ งมือทางการเงินหรือส่วนประกอบของเครือ่ งมือทางการเงินที่ทาให้กิจการมีภาระผูกพัน
ทีต่ อ้ งส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้กิจการอื่นเฉพาะเมือ่ มีการชาระบัญชี
16ค

เครื่องมือทางการเงินบางชนิดมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ผ้ ูออกจะต้ องส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของ
กิจการตามสัดส่วนให้ กิจการอื่นเฉพาะเมื่อมีการชาระบัญชี ภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก
การชาระบั ญ ชี น้ั น เป็ นได้ ท้ังกรณี มีความแน่ น อนที่จะเกิดขึ้น และกิจการไม่ สามารถควบคุ มได้
(เช่ น กิ จ การที่ มี อ ายุ จ ากั ด ) หรื อ มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่จ ะเกิ ด ขึ้ น แต่ เป็ นทางเลื อ กของผู้ ถื อ
เครื่องมือทางการเงิน ตามข้ อยกเว้ นในคานิยามของหนี้สินทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่มี
ภาระผูกพันดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุนได้ หากเครื่องมือทางการเงินนั้นมีลักษณะทุก
ข้ อดังนี้
16ค.1 ผู้ถือครองมีสิทธิในสิน ทรั พย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วน ในกรณี ท่ีมีการชาระบั ญ ชี
สินทรั พย์สุทธิของกิจการนั้น คือ สินทรัพย์คงเหลือหลังหักสิทธิเรียกร้ องอื่นทั้งหมด
เหนือสินทรัพย์ของกิจการ การกาหนดสัดส่วนของสินทรัพย์สทุ ธิคานวณโดย
16ค.1.1 แบ่ งสิ นทรั พย์ สุ ทธิของกิ จการเมื่ อช าระบั ญชี ออกเป็ นหน่ วยที่มี จ านวนเงิ น
เท่าๆ กัน และ
16ค.1.2 คูณจานวนเงินข้ างต้ นด้ วยจานวนหน่ วยที่ถือครองโดยผู้ถือครองเครื่ องมือ
ทางการเงินนั้น
16ค.2 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นี้ อยู่ ใ นประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ด้ อยสิ ท ธิ ก ว่ า
เครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด จะเป็ นเช่นนั้นได้ เมื่อ
16ค.2.1 เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิเรียกร้ องอื่นในสินทรัพย์
ของกิจการ ณ วันชาระบัญชี และ
16ค.2.2 เครื่องมือทางการเงินนี้ไม่จาเป็ นต้ องแปลงสภาพเป็ นเครื่องมือทางการเงิน
อื่น ก่อนที่เครื่องมือทางการเงินนี้จะอยู่ในประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
ที่ด้อยสิทธิกว่าเครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นทั้งหมด
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16ค.3 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ทั้งหมดที่อ ยู่ ในประเภทเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่ด้ อ ยสิทธิก ว่ า

16ง

เครื่องมือ ทางการเงิน ประเภทอื่นทั้งหมดต้ องมีภาระผูกพั นตามสัญ ญาที่เหมื อนกัน
ทุกประการเพื่ อให้ กิจการที่เป็ นผู้ออกเครื่องมือทางการเงิน ส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของ
กิจการตามสัดส่วนให้ กจิ การอื่นเมื่อชาระบัญชี
นอกเหนื อจากเครื่ องมือทางการเงินที่ถู กจัดประเภทให้ เป็ นตราสารทุ นตามคุ ณ สมบั ติท่ีกล่ าว
มาแล้ ว ทั้ง หมดข้ า งต้ น ผู้ อ อกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะต้ อ งไม่ มี เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หรื อ
สัญญาอื่นที่มี
16ง.1 กระแสเงินสดรวมเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับกาไรหรือขาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของสินทรัพย์สุทธิท่รี ับรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของทั้งสินทรัพย์สุทธิท่ี
รั บรู้ และที่ไม่ รับรู้ ของกิจการ (ไม่ รวมถึงผลกระทบใดๆ ของเครื่ องมือทางการเงินหรื อ
สัญญานั้น) และ
16ง.2 ผลกระทบอย่ า งมากของการจ ากั ด หรื อ การก าหนดจ านวนที่ค งที่ข องผลตอบแทน
ส่วนที่เหลือของผู้ถือเครื่องมือทางการเงิน
สาหรับวัตถุประสงค์ในการนาเงื่อนไขนี้มาถือปฏิบัติ กิจการต้ องไม่คานึงถึงสัญญาที่ไม่ใช่สัญญา
ทางการเงินที่มีผ้ ูถือเครื่องมือทางการเงินดังที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 16ค ที่มีข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตามสัญ ญาที่ค ล้ ายคลึ งกับ ข้ อ ก าหนดและเงื่อ นไขตามสัญ ญาของสั ญ ญาที่เทียบเท่ าที่อ าจจะ
เกิดขึ้นระหว่ างผู้ ถือรายการที่ไม่ ใช่ เครื่ องมือทางการเงินกับกิจการที่เป็ นผู้ ออก หากกิจการไม่
สามารถกาหนดได้ ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขนี้ กิจการต้ องไม่จัดประเภทเครื่องมือทางการเงินเป็ น
ตราสารทุน
การจั ด ประเภทรายการใหม่ ข องเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี สิ ท ธิ จ ะขายและเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่ทาให้กิจการมีภาระผูกพัน ที่ตอ้ งส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วน
ให้กิจการอื่นเฉพาะเมือ่ มีการชาระบัญชี

16จ

16ฉ

กิจการต้ องจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงินเป็ นตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือ
ย่ อ หน้ าที่ 16ค และ 16ง ตั้ งแต่ วั น ที่เครื่ องมื อทางการเงิน มี ลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตาม
เงื่อ นไขที่ก าหนดตามย่ อ หน้ าดั งกล่ าว กิจการต้ อ งจั ด ประเภทรายการใหม่ สาหรั บ เครื่ องมื อ
ทางการเงิน ตั้งแต่ วัน ที่เครื่ อ งมือทางการเงิน ขาดลักษณะหรื อ เงื่อนไขอย่ างใดอย่างหนึ่ ง ตาม
ข้ อกาหนดย่อหน้ าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากกิจการผู้ออกไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีสทิ ธิ
จะขายทั้งหมด และเครื่ องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายใดๆ ที่เหลืออยู่ มีลักษณะทั้งหมดและ
เป็ นไปตามเงื่อ นไขทั้งหมดตามย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี สิ ท ธิจ ะขายนั้ น เป็ นตราสารทุ น นั บ จากวั น ที่ กิ จ การไถ่ ถ อน
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีสทิ ธิจะขาย
กิจการต้ องถือปฏิบัติสาหรับการจัดประเภทรายการใหม่ของเครื่องมือทางการเงินตามย่อหน้ าที่
16จ ดังนี้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

17

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
16ฉ.1 กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่จากตราสารทุนเป็ นหนี้สินทางการเงิน ตั้งแต่ วันที่
เครื่ องมื อทางการเงิน ขาดลั กษณะหรื อเงื่อนไขอย่ างใดอย่ างหนึ่ งตามที่กาหนดไว้ ใน
ย่อ หน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อ ย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง และต้ องวัดมู ลค่ายุติธรรม
ของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีของตราสารทุน และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินในส่วนของ
เจ้ าของ ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่
16ฉ.2 กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่ จากหนี้สินทางการเงินเป็ นตราสารทุน ตั้งแต่ วันที่
เครื่ องมือทางการเงินมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตามย่อหน้ าที่
16ก และ 16ข หรือ ย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง และต้ องวัดมูลค่าตราสารทุนด้ วยมูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สนิ ทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่
การไม่ มี ภ าระผู ก พัน ตามสัญ ญาในการส่ ง มอบเงิ น สดหรื อ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น อื่ น
(ย่อหน้าที่ 16.1)
17

18

นอกเหนือจากสถานการณ์ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง
ลักษณะสาคัญที่ทาให้ หนี้สินทางการเงินแตกต่างจากตราสารทุน คือหนี้สินทางการเงินมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งของเครื่องมือทางการเงินนั้น (ผู้ออก) ในการส่งมอบเงิน
สดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้ กับคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง (ผู้ถือครอง) หรือในการแลกเปลี่ยน
สิน ทรั พ ย์ท างการเงิน หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิน กับ ผู้ ถื อ ครองภายใต้ เงื่ อ นไขที่อ าจท าให้ ผ้ ู อ อก
เสียประโยชน์ แม้ ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมีสิทธิในการได้ รับเงินปันผลหรือ การแบ่งปันส่วนทุนอื่น
ตามสัด ส่ ว น แต่ ผ้ ู อ อกไม่ มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาในการจ่ า ยการแบ่ ง ปั น ส่ วนทุ น ดั งกล่ า ว
เนื่ องจากไม่ มี ข้ อก าหนดให้ ผู้ ออกต้ องส่ ง มอบเงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อื่ น ให้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้ องจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยค านึ ง ถึ ง เนื้ อหามากกว่ า รู ป แบบทางกฎหมาย เนื้ อหากั บ รู ป แบบทางกฎหมาย มั ก จะ
สอดคล้ องกันแต่มีบางกรณีท่ไี ม่เป็ นเช่นนั้น เครื่องมือทางการเงินบางชนิดมีรูปแบบทางกฎหมาย
เป็ นส่วนของเจ้ าของแต่เนื้อหาเป็ นหนี้สิน เครื่องมือทางการเงินบางชนิดมีลักษณะผสมระหว่าง
ตราสารทุนและหนี้สนิ ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น
18.1 หุ้นบุริมสิทธิท่ผี ้ ูออกต้ องไถ่ถอนด้ วยจานวนเงินที่คงที่หรื อที่สามารถทราบได้ ณ วันที่
ในอนาคตที่กาหนดไว้ หรื อที่สามารถทราบได้ หรือหุ้ นบุริมสิทธิซ่ึงให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือใน
การเรียกร้ องให้ ผ้ ูออกไถ่ถอน ณ วันใดวันหนึ่งหรือ หลังจากวันนั้น ด้ วยจานวนเงินที่
คงที่หรือที่สามารถทราบได้ หุ้นบุริมสิทธิน้ันถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน
18.2 เครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือในการขายคืนให้ กับผู้ออก โดยให้ ชาระเป็ นเงิน
สดหรื อสินทรั พย์ทางการเงินอื่น (เครื่ องมือทางการเงิน ที่มีสิทธิจะขาย) เป็ นหนี้ สิน
ทางการเงิ น ยกเว้ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ถู ก จั ด ประเภทให้ เป็ นตราสารทุ น ตาม
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ย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง เครื่องมือทางการเงินนั้นยังคง
จัดเป็ นหนี้สินทางการเงิน แม้ ว่าจานวนเงินสดหรื อสินทรั พย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่ าย
ชาระกาหนดจากดัชนีหรื อรายการอื่นที่อาจมีค่าเพิ่ มขึ้นหรื อลดลง การที่ผ้ ูถือครองมี
สิท ธิท่ีจ ะขายคื น ให้ กั บ ผู้ อ อกโดยให้ ช าระเป็ นเงิน สดหรื อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน อื่น
หมายความว่ าเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายนั้นเป็ นไปตามคานิยามของหนี้สิน
ทางการเงิ น ยกเว้ น เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ จั ด ประเภทเป็ นตราสารทุ น ตาม
ย่ อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อย่ อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ตั วอย่ างเช่ น กองทุ น ที่ไม่ มี
กาหนดอายุ หน่ วยลงทุน ห้ างหุ้ นส่วน และสหกรณ์ บางประเภท อาจให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนหรือสมาชิกในการถอนส่วนได้ เสียของตนในผู้ออกเครื่องมือทางการเงิน
เป็ นเงินสดเมื่อใดก็ได้ จะทาให้ ส่วนได้ เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือสมาชิกจัดประเภท
เป็ นหนี้สินทางการเงิน ยกเว้ นเครื่ องมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็ นตราสารทุนตาม
ย่อหน้ าที่ 16ก และ16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง อย่างไรก็ตาม การจัดประเภท
เป็ นหนี้สินทางการเงิน มิได้ ห้ามให้ กิจการใช้ ช่ือรายการ เช่ น “มู ลค่ าสินทรั พย์สุทธิท่ี
เป็ นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน ” และ “การเปลี่ยนแปลงในมู ลค่าสินทรั พย์สุทธิท่เี ป็ น
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน ” ในงบการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนของทุน (เช่น กองทุ น
รวมและหน่ วยลงทุน) หรือ มิได้ ห้ามให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่ มเติมที่แสดงว่ายอด
รวมของส่วนได้ เสียของสมาชิกประกอบด้ วยรายการต่างๆ เช่ น สารองที่เป็ นไปตาม
คานิยามของส่วนของเจ้ าของ และเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขายที่ไม่เป็ นไปตาม
คานิยามของส่วนของเจ้ าของ
หากกิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขที่จะหลีกเลี่ยงการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่ น เพื่ อจ่ า ยช าระภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญา ภาระผู ก พั น นั้ น เป็ นไปตามค านิ ย ามของหนี้ สิ น
ทางการเงิน ยกเว้ น เครื่องมือทางการเงิน ที่จัดประเภทเป็ นตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 16ก และ
16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ตัวอย่างเช่น
19.1 ข้ อจากัดเกี่ยวกับความสามารถของกิจการที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ไม่ได้ ลบ
ล้ างภาระผู ก พั น ของกิจการหรื อสิท ธิต ามสัญ ญาของผู้ ถื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน นั้ น
ตัวอย่างของข้ อจากัดดังกล่าว เช่น การไม่สามารถเข้ าถึงเงินตราต่างประเทศหรือความ
จาเป็ นในการได้ รับอนุมัติการจ่ายเงินจากหน่วยงานกากับดูแล
19.2 ภาระผู ก พั น ตามสัญ ญาซึ่ งขึ้น อยู่ กับ การใช้ สิท ธิไถ่ ถ อนของคู่ สัญ ญาถื อ เป็ นหนี้ สิน
ทางการเงิน เนื่องจากกิจการไม่มีสทิ ธิอันปราศจากเงื่อนไขในการหลีกเลี่ยงการส่งมอบ
เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เครื่องมือทางการเงิน ถึงแม้ ไม่ระบุภาระผูกพันตามสัญญาอย่างชัดเจนว่าให้ ส่งมอบเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เครื่องมือทางการเงินอาจระบุ ภาระผูกพันโดยทางอ้ อมผ่านข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินนั้น ตัวอย่างเช่น
20.1 เครื่องมือทางการเงินอาจมีภาระผูก พั นที่ไม่ใช่ รายการทางการเงิน ซึ่งต้ องชาระภาระ
ผูกพั นดังกล่าวก็ต่อเมื่อกิจการไม่สามารถจ่ายชาระหรือไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงิน
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20.2

หากกิจการสามารถหลีกเลี่ยงการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ได้ เพียงแค่
ชาระภาระผู กพั นที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงิน เครื่ องมือทางการเงิน นั้นถือเป็ นหนี้สิน
ทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงิน หากกาหนดให้ กิจการส่งมอบรายการใด
รายการหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อการจ่ายชาระ
20.2.1 เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือ
20.2.2 หุ้นของกิจการเอง ในกรณีท่มี ีมูลค่าของหุ้ นเกินกว่ามูลค่าเกือบทั้งหมดของ
เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
แม้ ว่ากิจการจะไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนที่จะส่งมอบเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น แต่ มูลค่าของหุ้ นที่ใช้ ชาระตามทางเลือกในการจ่ายชาระนั้น
เทียบเท่าได้ กับ การจ่ ายชาระเป็ นเงิน สด ไม่ ว่าในกรณี ใดก็ตามถือว่ าผู้ ถือเครื่ องมื อ
ทางการเงิน ได้ รับการคา้ ประกันว่าจะได้ รับจานวนเงิน อย่างน้ อยเท่ากับการจ่ายชาระ
เป็ นเงินสด (ดูย่อหน้ าที่ 21)

การชาระด้วยตราสารทุนของกิจการเอง (ย่อหน้าที่ 16.2)
21

22

สั ญ ญาไม่ เป็ นตราสารทุ น เพี ย งเพราะสั ญ ญานั้ น อาจมี ผ ลให้ เกิ ด การรั บ มอบหรื อ ส่ ง มอบ
ตราสารทุนของกิจการเอง กิจการอาจมีสิทธิหรือภาระผูกพั นตามสัญญาที่จะรับหรือส่งมอบหุ้ น
หรือตราสารทุนอื่นของกิจการเองในจานวนที่ผันแปรเพื่อที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนของ
กิจการเองที่จะได้ รับหรือส่งมอบเท่ากับจานวนเงินของสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญา สิทธิหรือ
ภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวอาจจะมีจานวนเงินคงที่หรือจานวนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผัน
ผวน ตามการเปลี่ ย นแปลงในตั ว แปรอื่ น ที่ ไม่ ใช่ ร าคาตลาดของตราสารทุ น ของกิ จ การเอง
(เช่ น อั ต ราดอกเบี้ ย ราคาของสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ หรื อ ราคาของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น )
ตั ว อย่ า งเช่ น (1) สั ญ ญาที่ จ ะส่ ง มอบตราสารทุ น ของกิ จ การเองในจ านวนหุ้ นที่ มี มู ล ค่ า
เท่ากับ 100 บาท หรือ (2) สัญญาที่จะส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองในจานวนหุ้นที่มีมูลค่า
เท่ากับราคาทอง 100 ออนซ์ สัญญาเหล่านี้เป็ นหนี้สินทางการเงินของกิจการ แม้ ว่ากิจการต้ อง
หรื อสามารถชาระโดยการส่งมอบตราสารทุน ของกิจการเองก็ตาม สัญญานี้ ไม่เป็ นตราสารทุน
เนื่องจากกิจการชาระด้ วยตราสารทุน ของกิจการเองในจานวนที่ผันแปร ดังนั้นสัญญาดังกล่าวจึง
ไม่มีลักษณะเป็ นส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังหักหนี้สนิ ทั้งหมดแล้ ว
ยกเว้ น ตามที่ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 22ก สั ญ ญาที่กิ จ การจะช าระด้ ว ยการ (รั บ หรื อ ) ส่ งมอบ
ตราสารทุนของกิจการเองในจานวนที่คงที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
ที่ มี จ านวนเงิ น ที่ ค งที่ ถื อ เป็ นตราสารทุ น ตั ว อย่ า งเช่ น การออกสิ ท ธิ เลื อ กซื้ อหุ้ นที่ ให้ สิ ท ธิ
แก่คู่สัญญาในการซื้อหุ้นของกิจการในจานวนที่คงที่และเป็ นราคาที่คงที่ หรือซื้อหุ้นกู้ของกิจการ
ในจานวนเงินต้ นที่ตราไว้ ท่คี งที่ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ยในตลาดซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ จ านวน เงิ น ของเงิ น สดหรื อ
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สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่จะจ่ายหรือได้ รับเมื่อมีการชาระตามสัญญา หรือจานวนของตราสารทุน
ของกิจการเองซึ่งจะได้ รับหรือส่งมอบเมื่อมีการชาระตามสัญญา ไม่มีผลทาให้ สัญญาดังกล่าวไม่
เป็ นตราสารทุน สิ่งตอบแทนที่ได้ รับใดๆ (เช่น ค่าพรีเมียมที่ได้ รับจากสิทธิเลือกที่กิจการออก
สาหรั บ หุ้ น ของกิจ การเองหรื อ ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิสาหรั บ หุ้ น ของกิจ การเอง) ให้ เพิ่ ม ไว้ ใน
ส่วนของเจ้ าของโดยตรง สิ่งตอบแทนที่จ่ ายใดๆ (เช่ น ค่ าพรี เมี ยมที่จ่ ายสาหรั บ สิทธิเลือกที่
กิจการซื้อ) ให้ หักจากส่วนของเจ้ าของโดยตรง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
จะไม่รับรู้ในงบการเงิน
หากตราสารทุ นของกิจการที่จะได้ รับหรื อส่งมอบตามสัญ ญา ณ วันชาระสัญ ญาเป็ นเครื่ องมื อ
ทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย ซึ่งมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไปตามเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 16ก และ
16ข หรือเป็ นเครื่องมือทางการเงินที่ทาให้ กิจการมีภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์สุทธิของ
กิจการตามสัดส่วนให้ แก่กิจการอื่นเฉพาะเมื่อมีการชาระบัญชี ซึ่งมีลักษณะทั้งหมดและเป็ นไป
ตามเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง สัญ ญานั้นเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้สิ นทาง
การเงิน ทั้งนี้ รวมถึงสัญ ญาที่จะชาระโดยการที่กิจการได้ รับ หรือส่งมอบเครื่ องมือทางการเงิน
เหล่านั้นในจานวนที่คงที่เพื่ อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจานวนเงิน
ที่คงที่
นอกเหนือจากสถานการณ์ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง
สั ญ ญาที่ มี ภ าระผู ก พั น ให้ กิ จ การซื้ อตราสารทุ น ของกิ จ การเองด้ วยเงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิ น อื่ น ก่ อ ให้ เกิ ด หนี้ สิ น ทางการเงิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของจ านวนเงิ น ที่ ไ ถ่ ถ อน
(ตัวอย่างเช่น มูลค่าปัจจุบันของราคาซื้อคืนล่วงหน้ า ราคาใช้ สิทธิของสิทธิเลือก หรือ จานวนเงิน
ที่ไถ่ถอนอื่น) แม้ ว่าตัวของสัญญาเองเป็ นตราสารทุน อีกตัวอย่างเช่น ภาระผูกพั นของกิจการ
ภายใต้ สัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะซื้อตราสารทุนของกิจการเองด้ วยเงินสด หนี้สินทางการเงินนี้จะรับรู้
เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ไถ่ถอน และจัดประเภทรายการใหม่ออกจากส่วน
ของเจ้ าของ หลั งจากนั้ น ให้ วั ด มู ล ค่ า หนี้ สิน ทางการเงิน ดั งกล่ า วตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หากสั ญ ญาดั ง กล่ า วหมดอายุ โดยมิ ไ ด้
มีการส่งมอบ มูลค่าตามบัญ ชีของหนี้สินทางการเงิน ณ ขณะนั้นจะจัดประเภทรายการใหม่ ไป
เป็ นส่ ว นของเจ้ า ของ ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาของกิ จ การที่ จ ะซื้ อตราสารทุ น ของกิ จ การเอง
ก่อให้ เกิดหนี้สินทางการเงินด้ วยมูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินที่ไถ่ถอนแม้ ว่าภาระผูกพันที่จะซื้อ
ขึ้นอยู่กับการใช้ สิทธิท่จี ะไถ่ถอนของคู่สัญญา (เช่น สิทธิเลือกที่จะขายที่กิจการออกซึ่งให้ สิทธิแก่
คู่สญ
ั ญาที่จะขายคืนตราสารทุนของกิจการเองด้ วยราคาคงที่)
สัญญาที่จะชาระโดยการที่กิจการส่งมอบหรือรับมอบตราสารทุน ของกิจการเองในจานวนที่คงที่
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจานวนเงินที่ผันแปร ถือเป็ นสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาที่กจิ การจะส่งมอบตราสารทุนของกิจการ
เองเป็ นจานวน 100 หน่วยเพื่อแลกกับจานวนเงินของเงินสดที่คานวณแล้ วมีค่าเท่ากับมูลค่าของ
ทอง 100 ออนซ์
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เงือ่ นไขการจ่ ายชาระทีอ่ าจเกิดขึ้ น
25

เครื่องมือทางการเงินอาจกาหนดให้ กิจการส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นหรือชาระ
ด้ วยวิธีอ่นื ใดซึ่งทาให้ เครื่องมือทางการเงินนี้เป็ นหนี้สินทางการเงิน เมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งมี
ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นหรือเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้น (หรือจากผลลัพธ์ของสถานการณ์ท่ี
มีความไม่แน่นอน) ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ออกและผู้ถือเครื่องมือทางการเงิน เช่น
การเปลี่ยนแปลงในดัชนี ตลาดหุ้ น ดัชนี ราคาผู้ บริ โภค อัตราดอกเบี้ ยหรื อข้ อกาหนดด้ านภาษี
หรื อ รายได้ ในอนาคต กาไรสุทธิ หรื ออัตราส่วนหนี้ สิน ต่อส่วนของเจ้ าของของผู้ ออก ผู้ออก
เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะหลีกเลี่ยงการส่งมอบเงินสดหรื อ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือการชาระด้ วยวิธีอ่ืน ใดซึ่งทาให้ เครื่องมือทางการเงินนี้เป็ นหนี้สิน
ทางการเงิน) ดังนั้น เครื่องมือทางการเงินเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินของผู้ออก เว้ นแต่
25.1 ส่วนหนึ่ งของเงื่อ นไขการช าระที่อ าจเกิด ขึ้ น ก าหนดให้ กิจการชาระด้ วยเงิน สดหรื อ
สินทรั พ ย์ ทางการเงิน อื่น (หรื อวิ ธีอ่ืน ใดซึ่ งท าให้ เครื่ อ งมื อทางการเงิน นี้ เป็ นหนี้ สิน
ทางการเงิน) ไม่เป็ นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง
25.2 ผู้ออกต้ องชาระภาระผูกพั นด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (หรือวิธีอ่ืน ใด
ซึ่งทาให้ เครื่อ งมือ ทางการเงิน นี้เป็ นหนี้สิน ทางการเงิน ) เฉพาะเมื่อมีการชาระบัญ ชี
ของผู้ออก หรือ
25.3 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น มี ลั ก ษณะทั้ ง หมดและเป็ นตามเงื่ อ นไขตามที่ ร ะบุ ใ น
ย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข
สิทธิเลือกชาระ

26

27

เมื่อตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ สามารถเลือกวิธีการชาระ (เช่น ผูอ้ อก
หรือผูถ้ ือสามารถเลือกการชาระด้วยจานวนสุทธิ เป็ นเงินสดหรือโดยการแลกเปลี่ยนหุน้ กับ
เงิน สด) ตราสารอนุ พ นั ธ์ท างการเงิน นี้ เป็ นสิ นทรัพ ย์ท างการเงิน หรื อ หนี้ สิ นทางการเงิน
เว้น แต่ ว่ า ทางเลื อ กทั้ง หมดในการช าระมี ผ ลท าให้ ต ราสารอนุ พ ัน ธ์ท างการเงิ น นี้ เป็ น
ตราสารทุน
ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีสิทธิเลือกชาระซึ่งเป็ นหนี้สินทางการเงิน ได้ แก่ สิทธิ
เลื อ กที่ จ ะซื้ อหรื อ ขายหุ้ นที่ ผ้ ู ออกสามารถตั ด สิ น ใจได้ ว่ า จะช าระสุ ท ธิ ด้ วยเงิ น สดหรื อ
การแลกเปลี่ยนหุ้นของกิจการเองกับเงินสด ในทานองเดียวกัน สัญญาบางสัญ ญาที่จะซื้ อหรื อ
ขายรายการที่ ไม่ ใช่ ร ายการทางการเงิน เพื่ อ แลกเปลี่ ยนกั บ ตราสารทุ น ของกิจการเองอยู่ ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ เนื่องจากสามารถชาระได้ ด้วยการส่งมอบรายการที่ไม่ใช่
รายการทางการเงินหรื อชาระสุทธิด้วยเงินสดหรื อเครื่ องมือทางการเงิน อื่น (ดู ย่อหน้ าที่ 8 ถึง
10) สัญญาเหล่านี้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน แต่ไม่เป็ นตราสารทุน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 30 ถึง 35)
28

29

30

31

กิ จ การที่ อ อกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ต ราสารอนุ พ ัน ธ์ ท างการเงิ น ต้อ งประเมิ น
ข้อกาหนดของเครื่องมือทางการเงินเพือ่ กาหนดว่าเครือ่ งมือทางการเงินมีองค์ประกอบของ
หนี้ สิ นและส่ ว นของเจ้าของหรือ ไม่ ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่ าวจะต้อ งจัดประเภทแยกเป็ น
หนี้ สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและตราสารทุนตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 15
กิจ การรั บ รู้ อ งค์ ป ระกอบของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน แยกจากกัน ส าหรั บ องค์ ป ระกอบที่ ก)
ก่อให้ เกิดหนี้สนิ ทางการเงินของกิจการ และ ข) ให้ สทิ ธิเลือกแก่ผ้ ูถือเครื่องมือทางการเงินในการ
แปลงสภาพเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นตราสารทุนของกิจการ ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือเครื่องมือทางการเงินคล้ ายคลึงที่มีสิทธิแปลงสภาพซึ่งผู้ถือสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญของกิจการในจานวนหุ้นที่คงที่ ถือเป็ นเครื่องมือทางการเงินแบบผสม จากมุมมองของ
กิจการ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้ วยองค์ประกอบสองส่วน คือ หนี้สินทางการเงิน
(ข้ อตกลงตามสัญญาที่จะส่งมอบเงินสดหรื อสินทรัพย์การเงินอื่น) และตราสารทุน (สิทธิเลือก
ซื้อที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือในการแปลงสภาพเครื่องมือทางการเงินเป็ นหุ้นสามัญของกิจการในจานวน
หุ้นที่คงที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด) การออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ เช่นเดียวกันกับการออกตราสารหนี้ท่มี ีเงื่อนไขการไถ่ ถอนก่อนกาหนด
พร้ อมใบสาคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้นสามัญ หรือการออกตราสารหนี้พร้ อมใบสาคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้น
สามัญ ดังนั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ กิจการแสดงองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ แยกจากองค์ประกอบที่เป็ น
ส่วนของเจ้ าของในงบแสดงฐานะการเงิน
การจัดประเภทรายการองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินและส่วนของเจ้ าของของเครื่องมือทางการเงิน
แปลงสภาพ จะไม่ปรับเปลี่ยนด้ วยเหตุผลที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูถือจะใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ แม้ ว่าเมื่อ มีการใช้ สิทธิ เลื อกแปลงสภาพแล้ วจะทาให้ ผ้ ู ถือบางรายได้ เปรี ยบเชิ ง
เศรษฐกิ จ เหนื อ ผู้ ถื อ อื่ น ผู้ ถื อ อาจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ ค าดการณ์ เสมอไปด้ ว ยเหตุ ผ ล
เช่ น ผลกระทบทางภาษี อันเป็ นผลมาจากการแปลงสภาพอาจแตกต่างกันไประหว่างผู้ถือราย
ต่างๆ นอกจากนี้ ความเป็ นไปได้ ในการแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ภาระผูกพัน
ของกิจการในการจ่ายชาระในอนาคตยังคงมีอยู่จนกว่าภาระผูกพันจะหมดไปโดยการแปลงสภาพ
การครบกาหนดอายุ หรือโดยวิธกี ารอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ระบุ เ กี่ ย วกั บ
การวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ตราสารทุ น เป็ นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่แสดงถึงส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหนี้สินทั้งหมดของ
กิจ การ ดั งนั้ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เริ่ ม แรกของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน แบบผสมจะปั น ส่ ว นเป็ น
องค์ประกอบที่ป็นส่วนของเจ้ าของและหนี้สิน โดยองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของจะเท่ากับ
ส่วนคงเหลือหลังจากหักมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน แบบผสมทั้งหมดด้ วยจานวน
เงินที่เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน มูลค่าของลักษณะที่เป็ นอนุ พันธ์ใดๆ (เช่น สิทธิเลือกซื้อ)
ที่แ ฝงรวมอยู่ ในเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน แบบผสม นอกเหนื อ จากองค์ ป ระกอบที่เป็ นส่วนของ
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เจ้ าของ (เช่น สิทธิเลือกแปลงสภาพเป็ นทุน) ให้ รวมเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน ผลรวมของ
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข ององค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นหนี้ สิ น และส่ ว นของเจ้ า ของ ณ วั น ที่ รั บ รู้ รายการ
เมื่ อ เริ่ ม แรก ต้ อ งเท่ า กับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมที่ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินแบบผสมทั้งหมด ทั้งนี้การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมโดย
การแยกองค์ประกอบจะไม่มีผลกาไรหรือขาดทุนเกิดขึ้น
ภายใต้ วิธีการที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 กิจการที่ออกหุ้ นกู้ท่ีสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญ
จะก าหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข ององค์ ป ระกอบที่ เป็ นหนี้ สิ น เป็ นอัน ดั บ แรก โดยวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ งกั น (รวมถึ ง ลั ก ษณะที่ เป็ นอนุ พั น ธ์ ท่ี ไม่ ใ ช่
ตราสารทุนที่แฝงอยู่) ที่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ อง มูลค่าตามบัญชีของ
ตราสารทุ น ซึ่ ง ในที่ น้ ี คื อ สิ ท ธิ เลื อ กในการแปลงสภาพเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เป็ นหุ้ น สามั ญ
จะก าหนดโดยการหั ก มู ลค่ ายุติธรรมของหนี้ สิน ทางการเงิน จากมู ลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมื อ
ทางการเงินแบบผสมทั้งหมด
หุน้ ทุนซื้ อคืน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 36)

33

34

หากกิจการซื้ อคืนตราสารทุนของกิจการเอง ตราสารทุนดังกล่าว (หุน้ ทุนซื้ อคืน) ต้องหัก
ออกจากส่วนของเจ้าของ กิจการต้องไม่ รบั รูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนจากการซื้ อ ขาย ออก หรือ
ยกเลิกตราสารทุนของกิจการเอง หุน้ ทุนซื้ อคืนดังกล่าวอาจซื้ อคืนและถือโดยกิจการเองหรือ
ถือ โดยกิจการอื่ นในกลุ่ ม กิจการรวม สิ่งตอบแทนที่จ่ายหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รบั ต้องรับ รู ้
โดยตรงในส่วนของเจ้าของ
จานวนเงินของหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือให้ เปิ ดเผยแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น
หากกิ จการซื้ อตราสารทุ น ของกิ จการเองคื นจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั น ให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบี้ ย เงินปั นผล ผลขาดทุน และผลกาไร (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 37)

35
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ดอกเบี้ ย เงิน ปั น ผล ผลขาดทุ น และผลก าไรที่ เกี่ย วข้อ งกับ เครื่อ งมื อ ทางการเงิน หรื อ
องค์ป ระกอบของเครื่อ งมือ ทางการเงินที่เป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิน ต้อ งรับรู เ้ ป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน การแบ่งปั นส่ วนทุนให้แก่ผูถ้ ือตราสารทุนต้องรับรูโ้ ดยตรงใน
ส่ วนของเจ้าของ ต้นทุ นการท ารายการของรายการที่เกี่ยวข้องกับทุน ต้องหักจากส่ วนของ
เจ้าของ
ภาษีเงินได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับการแบ่งปันส่วนทุนให้ แก่ผ้ ูถือตราสารทุน และต้ นทุนการทารายการของ
รายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
การจั ดประเภทรายการเครื่ อ งมือทางการเงิน เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิน หรื อตราสารทุ น เป็ นการ
กาหนดว่า ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลขาดทุน และผลกาไรที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินนั้นจะ
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รับ รู้เป็ นรายได้ หรือ ค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน หรือไม่ ดังนั้ น การจ่ ายปั น ผลของหุ้ น ที่รับ รู้
เป็ นหนี้ สิน ทั้งจานวนให้ รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในลักษณะเดียวกัน กับดอกเบี้ยของหุ้ นกู้ ในทานอง
เดียวกัน ผลกาไรและขาดทุนที่เกี่ยวกับการไถ่ถอนหรือการก่อหนี้สนิ ใหม่แทนหนี้สินเดิมให้ รับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน ในขณะที่ผลกาไรและขาดทุนที่เกี่ยวกับการไถ่ถอนหรือการก่อหนี้สินใหม่
แทนหนี้ สิ น เดิ ม ให้ รั บ รู้ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของเจ้ าของ การเปลี่ ย นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนจะไม่ให้ รับรู้ในงบการเงิน
โดยปกติกิจการจะมีต้นทุนต่างๆ ในการออกหรือการได้ มาซึ่งตราสารทุนของกิจการเอง ต้ นทุนดังกล่าว
อาจรวมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล
ค่าที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย ค่าที่ปรึกษาด้ านบัญชีและด้ านวิชาชีพอื่นๆ ต้ นทุนการพิมพ์และอากรแสตมป์
ต้ นทุนการทารายการของรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนให้ หักออกจากส่วนของเจ้ าของ หากต้ นทุน
การทารายการดังกล่าวเป็ นต้ นทุ นส่วนเพิ่ มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนซึ่ง
หลีกเลี่ยงได้ หากไม่มีรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุนดังกล่าว ต้ นทุน ของรายการที่เกี่ยวข้ องกับทุ นที่
ดาเนินการไม่สาเร็จให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
ต้ น ทุ น การท ารายการที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การออกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน แบบผสมให้ ปั น ส่วนเป็ น
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ตามสัดส่วนของ
การปั น ส่ ว นของเงิ น รั บ ต้ นทุ น การท ารายการที่ เ กี่ ย วข้ องมากกว่ า หนึ่ ง รายการร่ ว มกั น
(ตั ว อย่ า งเช่ น ต้ น ทุ น การเสนอขายพร้ อ มกั น ของหุ้ น รายการหนึ่ ง และหุ้ น ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์อีกรายการหนึ่ง) ให้ ปันส่วนให้ กับรายการต่างๆ ตามเกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลและ
สม่าเสมอเช่นเดียวกับรายการอื่นที่คล้ ายคลึงกัน
จานวนเงินของต้ นทุนการทารายการที่หักจากส่วนของเจ้ าของในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ให้ เปิ ดเผยเป็ นรายการแยกต่ า งหากตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนอ
งบการเงิน
เงิ น ปั น ผลที่ จั ด ประเภทรายการเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยอาจแสดงรายการในงบก าไรขาดทุ น และ
กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมกับดอกเบี้ ยของหนี้ สินอื่นหรือแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหาก นอกเหนือจากข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของดอกเบี้ย
และเงิน ปั นผลให้ ข้ ึน อยู่กับ ข้ อกาหนดตามที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 1 เรื่ อง การ
นาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล
เครื่องมือทางการเงิน ในบางสถานการณ์ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยและเงินปันผล
ที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการหักภาษี จึงควรเปิ ดเผยรายการดังกล่าวแยกจากกันในงบกาไร
ขาดทุ นและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปิ ดเผยข้ อมูลของผลกระทบทางภาษี ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ผลกาไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินให้
รั บ รู้เป็ นรายได้ ห รื อ ค่ าใช้ จ่ายในก าไรหรื อขาดทุ น แม้ ว่า ผลก าไรและขาดทุ น จะเกี่ยวข้ อ งกับ
เครื่องมือทางการเงินที่รวมสิทธิในส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
เงิน สดหรื อ สิน ทรั พ ย์ทางการเงินอื่น (ดู ย่อหน้ าที่ 18.2) ภายใต้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1
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เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ให้ กิจการแสดงผลกาไรหรือขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
ของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ นรายการแยกต่ างหากในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
เมื่อการเปิ ดเผยดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการอธิบายถึงผลการดาเนินงานของกิจการ
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ดู ภาคผนวกย่อหน้าที่ 38ก ถึง 38ฉ
และ 39)
42

สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ต้อ งหัก กลบกัน และแสดงจ านวนสุ ท ธิ ใ น
งบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
42.1 กิจการมีสิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินทีร่ บั รู ้ และ
42.2 กิจการตั้งใจที่จะชาระด้วยจานวนเงิน สุ ท ธิ หรือ ตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระ
หนี้ สินพร้อมกัน
ส าหรับ การโอนสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ เ ข้า เงื่อ นไขของการตัด รายการ กิ จ การต้อ ง
ไม่หกั กลบรายการสินทรัพย์ที่โอนดังกล่าวและหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง (ดู มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ 3.2.22)
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45

มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ด้ วยจานวนเงินสุทธิเมื่อการแสดงด้ วยจานวนเงินสุทธิสะท้ อนให้ เห็นถึงกระแสเงินสดในอนาคต
ที่คาดการณ์ไว้ ของกิจการจากการชาระเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่สองเครื่องมือทางการเงินเป็ นต้ น
ไป กรณีท่กี จิ การมีสิทธิและตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายด้ วยจานวนเงินสุทธิจานวนเดียว แสดงว่ากิจการ
มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเพี ยงรายการเดียว ในสถานการณ์อ่ืนกิจการต้ อง
แยกแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามลักษณะของการเป็ นทรัพยากรหรือ
ภาระผูกพันของกิจการอย่างสม่าเสมอ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 13ข
ถึ ง 13จ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน สาหรั บเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู้และอยู่ภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 13ก ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหนี้สินทางการเงินที่รับรู้และการแสดงด้ วยจานวนเงิน
สุทธิมีความแตกต่างจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน แม้ ว่าการ
หักกลบไม่ก่อให้ เกิดการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุน แต่การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
ไม่เพี ยงแต่มีผลให้ ต้องตัดรายการที่เคยรับรู้ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยังอาจมีผลให้
กิจการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนด้ วย
สิท ธิใ นการหั ก กลบ คื อ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายของลู ก หนี้ ไม่ ว่ า จะระบุ ในสั ญ ญาหรื อ ไม่ ก ็ต าม
ที่จ ะช าระหรื อ ลบล้ า งจ านวนเงิน ค้ า งชาระต่ อ เจ้ า หนี้ ทั้งจ านวนหรื อ บางส่ว นด้ ว ยจ านวนเงิน
ที่เจ้ าหนี้ค้างชาระกิจการ ในสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติ ลูกหนี้อาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาจานวน
เงิ น ที่ บุ ค คลที่ ส ามค้ างช าระกิ จ การมาหั ก กลบกั บ จ านวนเงิ น ที่ กิ จ การค้ า งช าระต่ อ เจ้ า หนี้
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หากทั้งสามฝ่ ายตกลงร่ วมกันที่จะให้ สิทธิในการหักกลบแก่ลูกหนี้ เนื่องจากสิทธิในการหักกลบ
เป็ นสิทธิตามกฎหมาย เงื่อนไขที่สนับสนุ นสิทธิดังกล่ าวอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และ
กิจการต้ องพิจารณาการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญาด้ วย
การมีอยู่ของสิทธิบังคับใช้ เพื่อ หักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้น และอาจมี
ผลกระทบต่ อ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ยงด้ านเครดิ ตและความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อ งของกิจการ
อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของสิทธิดังกล่าวเพียงลาพังไม่เพียงพอที่จะทาให้ มีการหักกลบ ในกรณีท่ี
กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ สทิ ธิหรือชาระพร้ อมกัน สิทธิท่มี ีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อจานวนเงิน
และจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เมื่อใดที่กิจการมีความตั้งใจที่จะใช้ สิทธิ
หรือชาระพร้ อมกัน การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินด้ วยจานวนเงินสุทธิสะท้ อนให้ เห็นถึงจานวน
เงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ของกิจการได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
อีกทั้งสะท้ อนให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่มีต่อกระแสเงินสดดังกล่าว ในทางกลับกัน ความตั้งใจของ
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทั้งสองฝ่ ายที่จะชาระหนี้ กันด้ วยจานวนเงินสุทธิโดยไม่มีสิทธิตาม
กฎหมายในการชาระหนี้ด้วยจานวนเงินสุทธิ ถือว่าไม่เพี ยงพอที่จะทาให้ กิจการสามารถหักกลบ
รายการได้ เนื่องจากสิทธิและภาระผูกพั นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของแต่ละรายการยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ความตั้งใจของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับหั กกลบสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการอาจเป็ นผลมาจาก
ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจตามปกติ ข้ อกาหนดของตลาดการเงินและสถานการณ์อ่ นื ที่อาจจากัด
ความสามารถของกิจการในการชาระด้ วยจานวนเงินสุทธิหรือในการชาระพร้ อมกัน หากกิจการมี
สิทธิในการหั กกลบแต่ ไม่ มีความตั้งใจที่จะชาระด้ วยจานวนเงินสุทธิหรือรับสินทรัพย์และชาระ
หนี้สินพร้ อมกัน ให้ กจิ การเปิ ดเผยผลกระทบของสิทธิดังกล่าวที่มีต่อฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ าน
เครดิตของกิจการตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 36 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน
การรั บ และจ่ า ยช าระเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สองรายการพร้ อมกั น อาจเกิ ด ขึ้ นได้ ผ่ า นกลไก
เช่ น การด าเนิ น การของส านั ก หั ก บั ญ ชี ใ นตลาดการเงิ น ที่ จั ด ตั้ งอย่ า งเป็ นระบบหรื อ
การแลกเปลี่ยนกันเองโดยตรง ในสถานการณ์ดังกล่าว กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องเท่ากับจานวน
สุทธิจานวนเดียว และไม่มีฐานะเปิ ดต่อ ความเสี่ยงด้ านเครดิตหรื อความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ในสถานการณ์อ่ ืนกิจการอาจชาระเครื่องมือทางการเงินสองรายการโดยการรับและจ่ายจานวน
เงินแยกจากกันจึงทาให้ กิจการมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรับจานวนเงิน เต็มของ
สิน ทรั พ ย์ แ ละมี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งส าหรั บ จ านวนเงิน เต็ม ของหนี้ สิ น
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีนัยสาคัญ แม้ ว่าจะเป็ นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้น การรับรู้
สิน ทรั พ ย์ท างการเงิน และการชาระหนี้ สิน ทางการเงิ น ให้ ป ฏิบั ติ พ ร้ อมกัน เฉพาะเมื่อ รายการ
ดังกล่าวเกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกัน
สถานการณ์ต่อไปนี้โดยทั่วไปจะไม่สอดคล้ องกับ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 42 และโดย
ปกติการหักกลบจะไม่เหมาะสมเมื่อ
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เครื่ อ งมือ ทางการเงิน หลายรายการที่แ ตกต่ างกัน แต่ น ามาใช้ ป ระกอบกัน เพื่ อ ให้ มี
ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น รายการเดี ย ว (เครื่ องมื อ สั ง เคราะห์
(Synthetic instrument))
49.2 สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เกิดจากเครื่ องมือทางการเงินซึ่งมีฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงหลักเหมือนกันแต่เกี่ยวข้ องกับคู่สัญญาที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่อยู่ในกลุ่มสัญญาฟอร์เวิร์ดหรือกลุ่มสัญญาอนุพันธ์อ่นื )
49.3 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อ่ นื ที่วางเป็ นหลักประกันสาหรับหนี้สินทางการเงิน
ที่ไม่มีสทิ ธิไล่เบี้ย
49.4 สินทรั พย์ทางการเงินที่ลูกหนี้ กันไว้ ในทรัสต์ต่างหาก เพื่ อวัตถุประสงค์ในการชาระภาระ
ผูกพันโดยที่เจ้ าหนี้ไม่ได้ รับการชาระภาระผูกพันด้ วยสินทรัพย์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น
การจัดตั้งกองทุนจมเพื่อชาระหนี้) หรือ
49.5 ภาระผู กพั นที่เกิดขึ้น อัน เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ท่ีก่อให้ เกิดผลขาดทุนซึ่งคาดว่ าจะ
ได้ รับชดเชยจากบุคคลที่สามตามสิทธิเรียกร้ องภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย
50
กิจการที่มีเครื่ องมื อทางการเงินหลายรายการกับคู่ สัญญารายเดี ยวกัน อาจมี การเข้ าทารายการ
“ข้ อตกลงหลักของการหักกลบ”กับคู่สัญญานั้น ข้ อตกลงดังกล่าวทาให้ กิจการชาระด้ วยยอดสุทธิ
ของเครื่ องมื อทางการเงินทั้งหมดที่ระบุ ในข้ อตกลงเมื่ อ มีก ารผิ ดสัญ ญาหรื อการบอกเลิ ก ของ
สัญญาใดสัญญาหนึ่ง โดยทั่วไปสถาบันการเงินมักทาสัญญาดังกล่าวเพื่อป้ องกันผลขาดทุนที่เกิด
จากการล้ ม ละลายหรื อ สถานการณ์ อ่ ื น ที่ ท าให้ คู่ สั ญ ญาไม่ สามารถปฏิ บั ติ ตามภาระผู ก พั น ได้
โดยทั่วไปข้ อตกลงหลักของการหักกลบนี้ก่อให้ เกิดสิทธิในการหักกลบที่มีผลบังคับตามกฎหมาย
และส่งผลต่อการรับรู้หรือการชาระของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละรายการใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดสัญญาที่ระบุไว้ หรือในสถานการณ์อ่ืนที่ไม่คาดว่ าจะเกิดขึ้นในการดาเนิ น
ธุรกิจตามปกติ ข้ อ ตกลงหลัก ของการหั กกลบดังกล่ าวไม่ สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ในการหั กกลบ
เว้ นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้ อที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 42 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ ข้อตกลงหลักของการหักกลบไม่หักกลบ ให้ กิจการเปิ ดเผยผลกระทบของ
ข้ อ ตกลงดั งกล่ าวที่ มี ต่ อฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตตามข้ อก าหนดย่ อหน้ าที่ 36 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน
51 ถึง 95 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
49.1

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
96

กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้กับ งบการเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อ นุ ญ าตให้ ถือ ปฏิบั ติก่อ นวั น ที่มีผล
บังคับใช้ สาหรับ งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
เป็ นต้ นไปเท่านั้น หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
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96ก

96ข
96ค

97

97ก
97ข
97ค

หากกิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กบั งบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป กิจการต้ องถือปฏิบัติ
พร้ อ มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเครื่ องมือทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุ นสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระ
หนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่มี สิ ท ธิ จ ะขายและภาระผู ก พั น ที่เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ชาระบั ญ ชี ซึ่ งได้ ก าหนด
ลักษณะทั้งหมดและเข้ าเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค
และ 16ง โดยให้ จัดประเภทเป็ นตราสารทุน ให้ กิจการถือปฎิบัติ ตามข้ อกาหนดดังกล่าวสาหรับ
งบการเงินประจาปี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป และอนุ ญาตให้ กิจการ
นาไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติสาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง และถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงินในเวลาเดียวกัน
เครื่องมือทางการเงิน ที่มีสิทธิจะขายและภาระผู กพั นที่เกิดขึ้นเมื่อชาระบัญชี น้ันมีข้อยกเว้ นที่มี
ขอบเขตจากัด ดังนั้น กิจการต้ องไม่นาข้ อยกเว้ นนี้ไปปฏิบัติกบั กรณีอ่นื โดยอุปมา
การจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินภายใต้ ข้อยกเว้ นนี้ ต้ องจากัดเพียงการบัญชีสาหรับ
เครื่ องมือทางการเงินภายใต้ มาตรฐานบั ญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั งกล่ า วต้ อ ง
ไม่ ถู ก พิ จ ารณาเป็ นตราสารทุ น ภายใต้ แ นวปฏิ บั ติ อ่ืน ๆ ตั วอย่ างเช่ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ องถือปฏิบัติโดยปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้ สาหรับการถือปฏิบัติเป็ นครั้ ง
แรกสาหรับงบการเงินประจาปี ที่เริ่มในหรือก่อนปี 2563 กิจการอาจเลือกปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ โดยไม่ ต้องปรั บ ปรุ งย้ อนหลั ง โดยให้ กิจการปรั บ ปรุงรายการ
ทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก โดยพิจารณาตามข้ อกาหนดของมาตรฐานฉบับนี้
และผลกระทบสะสมที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
เป็ นครั้ งแรก เป็ นรายการปรั บ ปรุ งกับ กาไรสะสมหรื อองค์ป ระกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้ น
(ตามความเหมาะสม) ณ วั นแรกที่มีการถือปฏิบั ติตามมาตรฐาน ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 96ก กิจการต้ องแยกองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงิน
แบบผสมที่มีภ าระผู ก พั น ที่ต้ อ งส่ งมอบส่วนแบ่ งในสิน ทรั พ ย์ สุทธิของกิจการตามสัด ส่วนให้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
กิจการอื่นเมื่อชาระบัญชีเป็ นหนี้ สินและส่วนของเจ้ าของ ถ้ าไม่ มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินแล้ ว
การปรับย้ อนหลังงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือ
ทางการเงิน จะเกี่ยวข้ องเฉพาะการแยกเป็ นสององค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของ องค์ประกอบ
แรกจะอยู่ ในกาไรสะสมและแสดงถึงผลดอกเบี้ ยสะสมที่เพิ่ มขึ้น ในองค์ป ระกอบที่เป็ นหนี้ สิน
อีกองค์ประกอบจะแสดงถึงส่วนของเจ้ าของเช่นเดิม เพราะฉะนั้นกิจการจึงไม่จาเป็ นต้ องแยก
สององค์ประกอบนี้ออกจากกันถ้ าไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นหนี้สนิ เหลืออยู่น้ัน ณ วันที่ถือปฏิบัติ
97ง
ย่อหน้ าที่ 4 นั้นเป็ นไปตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2552 กิจการ
ต้ องปฏิบัติในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่มในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563
กิจการสามารถนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ก่ อนวั นถื อปฏิบั ติ กิ จการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดั งกล่ าว และ
ถือปฏิบัติกับงบการเงินงวดก่อนตามย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน ถือปฎิบัติตามย่อหน้ าที่ 1 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า กิจการสามารถปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 4
โดยเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
97จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
97ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
97ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
97ซ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
97ฌ - 97ฑ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
97ฒ กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 27 เรื่อง งบการเงิน เฉพาะ
กิจการ(ที่ปรั บปรุงในปี 2558)) ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้ ง นี้ อนุ ญ าตให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน
97ณ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
97ด - 97ต (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
97ถ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทาให้ เกิดการปรับปรุงภาคผนวก
ย่ อ หน้ า ที่ 9 และ 10 กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วเมื่ อ กิ จ การถื อ ปฏิบั ติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
97ท (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

30

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

การยกเลิกประกาศอืน่ ๆ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บนี้ ใช้ แทน มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 107 (ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืน
99 ถึง 100 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
98
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ภาคผนวก
แนวทางปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรือ่ ง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี
1
2

แนวทางปฏิบัติน้ ีอธิบายถึงการนาบางเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้รายการหรือการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ได้ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

คานิยาม (ย่อหน้าที่ 11 ถึง 14)
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
3

4

5

เงินสดถือเป็ นสินทรั พย์ทางการเงิน เนื่องจากกิจการสามารถนาเงินสดมาใช้ ในการแลกเปลี่ยน
และใช้ เงินสดนั้นเป็ นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ารายการบัญชีและรับรู้รายการในงบการเงิน เงินฝาก
ธนาคาร หรื อ เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น ที่ ค ล้ า ยคลึ งกั น ถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เช่ น กั น
เนื่ อ งจากเงิ น ฝากหมายถึ ง สิ ท ธิต ามสั ญ ญาที่ผ้ ู ฝ ากจะได้ รับ เงิ น สดจากธนาคารหรื อ สถาบั น
การเงิน หรื อสั่งจ่ ายเงินฝากนั้นโดยจ่ ายเช็คหรื อเครื่ องมือทางการเงินอื่นที่คล้ ายคลึ งกันให้ กับ
เจ้ าหนี้เพื่อชาระหนี้สนิ ทางการเงิน
ตัวอย่างทั่วไปของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งแสดงถึง สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับเงินสดในอนาคต
และเกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทางการเงินที่แสดงถึงภาระผูกพั นตามสัญญาที่จะส่งมอบเงินสดในอนาคต
ได้ แก่
4.1
ลูกหนี้และเจ้ าหนี้การค้ า
4.2
ตัว๋ เงินรับและตัว๋ เงินจ่าย
4.3
เงินให้ ก้ ูยืมและเงินกู้ยืม และ
4.4
ลูกหนี้และเจ้ าหนี้ห้ ุนกู้
ตัวอย่างแต่ละกรณีแสดงให้ เห็นถึง สิทธิตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งที่จะได้ รับเงินสด (หรือ
ภาระผูกพั นที่จะต้ องส่งมอบเงินสด) ที่จับคู่กับคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งซึ่งเป็ นภาระผูกพั นที่จะจ่ ายชาระ
เงินสด (หรือสิทธิท่จี ะได้ รับเงินสด)
เครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งคือ เครื่องมือทางการเงินที่ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะ
ได้ รับหรือที่จะจ่ ายโดยใช้ สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่ใช่ เงินสด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินที่จ่ายชาระ
ด้ ว ยพั น ธบั ต รรั ฐ บาลซึ่ ง ให้ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาแก่ ผ้ ู ถื อ ครองที่ จ ะได้ รั บ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลและ
ในขณะเดียวกันก่อให้ เกิดภาระผูกพั นตามสัญญาแก่ผ้ ูออกที่จะต้ องส่งมอบพั นธบัตรรัฐบาลนั้น
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โดยมิใช่เป็ นการส่งมอบเงินสด พันธบัตรรัฐบาลถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากพันธบัตร
รัฐบาลแสดงให้ เห็น ถึ งภาระผู กพั นของรั ฐบาลที่จะต้ องจ่ ายเงิน ดังนั้ นตั๋วเงินจึ งถือเป็ นสินทรั พย์
ทางการเงินสาหรับผู้ถือครอง ในขณะเดียวกันก็ถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินสาหรับผู้ออกตัว๋ เงินนั้น
ตราสารหนี้ท่รี ับดอกเบี้ยต่อเนื่องและการไถ่ถอนเงินต้ นเป็ นไปได้ ยาก (เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือ
ตั๋วเงินประเภทที่รับดอกเบี้ยต่อเนื่องและการไถ่ถอนเงินต้ นเป็ นไปได้ ยาก) โดยปกติจะให้ สิทธิ
ตามสัญญาแก่ผ้ ูถือครองที่จะได้ รับดอกเบี้ยตามวันที่ท่กี าหนดไว้ แน่นอนโดยที่ไม่ได้ กาหนดวันที่
สิ้นสุดการจ่ายดอกเบี้ยในอนาคต และไม่มีสิทธิท่จี ะได้ รับคืนเงินต้ นหรือมีสิทธิได้ รับคืนเงินต้ น
ภายใต้ เงื่อนไขที่ไม่ น่าจะเกิดขึ้นได้ หรื อรั บ คืนเงินต้ นภายในระยะเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่ น
กิจการออกเครื่ องมือทางการเงินที่จะให้ มีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องทุกปี ในอัตราร้ อยละ 8
ของเงิ น ต้ นจ านวน 1,000 บาท สมมติ ว่ า อั ต ราร้ อยละ 8 เป็ นอั ต ราดอกเบี้ ยในตลาด
ในเวลาที่ออกเครื่องมือทางการเงิน นั้น ผู้ออกจึงมีภาระผูกพั นตามสัญญาที่จะต้ องจ่ ายดอกเบี้ย
ในอนาคตที่ มี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ) เท่ า กั บ 1,000 บาท ณ วั น ที่ รั บ รู้ รายการ
เมื่อเริ่มแรก กรณีน้ ีจึงถือว่าทั้งผู้ถือ ครองและผู้ออกเครื่องมือทางการเงินมีสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สนิ ทางการเงินตามลาดับ
สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาหรื อ ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ ส่ งมอบ หรื อ แลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน จัดเป็ นเครื่องมือทางการเงิน ข้ อผูกมัด ของสิทธิตามสัญ ญาหรื อภาระผู กพั นตาม
สัญญานั้นจะเป็ นไปตามคานิยามของเครื่องมือทางการเงินหากข้ อผูกมัดดังกล่าว ก่อให้ เกิดการ
รับเงินหรือจ่ายเงิน หรือการได้ มาหรือการออกตราสารทุนในที่สดุ
ความสามารถในการใช้ สิทธิตามสัญญาหรือภาระในการปฏิบัติตามภาระผูกพั นตามสัญญานั้น
อาจเกิ ดขึ้ นอย่ า งแน่ น อน หรื อ อาจขึ้ นอยู่ กั บ เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้ น ในอนาคต ตั วอย่ างเช่ น
การคา้ ประกันทางการเงินเป็ นสิทธิตามสัญญาของผู้ให้ ก้ ูท่จี ะรับเงินจากผู้คา้ ประกัน ขณะเดียวกัน
ก็เป็ นภาระผูกพั นตามสัญ ญาของผู้ คา้ ประกันที่จะต้ องจ่ ายเงินให้ ผ้ ู ให้ ก้ ู หากผู้ ก้ ู ผิดนั ดชาระหนี้
ตามสัญญา สิทธิและภาระผูกพั นตามสัญญาถือว่ามีอยู่เนื่องจากรายการหรือเหตุการณ์ในอดีต
(กรณีน้ ี คือ การเข้ าทาสัญญาคา้ ประกัน) ถึงแม้ ว่าการที่ผ้ ู ให้ ก้ ู จะสามารถใช้ สิทธิและการที่ผ้ ู คา้
ประกัน จะต้ อ งทาตามภาระผู กพั น จะยังคงเป็ นเพี ยงเหตุ การณ์ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตจาก
การผิ ด สั ญ ญาของผู้ ก้ ู สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นดั งกล่ า วเป็ นไปตามค านิ ย ามของ
สิน ทรั พ ย์ท างการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน ได้ แ ม้ ว่าสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน นั้ น จะไม่ รับ รู้ ในงบ
การเงิน ก็ตาม บางสิทธิและภาระผู กพั น ที่อ าจเกิดขึ้นเหล่ านี้ อาจเป็ นสัญ ญาประกันภั ยภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
สัญ ญาเช่ าเป็ นสัญ ญาที่ก่ อให้ เกิดสิทธิแก่ผ้ ู ให้ เช่ าที่จะได้ รับกระแสเงินสด และก่อให้ เกิดภาระ
ผูกพันแก่ผ้ ูเช่าที่จะต้ องจ่ายชาระเป็ นงวดๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเหมือนกับการผ่อนชาระเงิน
ต้ นและดอกเบี้ยภายใต้ สัญญาเงินกู้ ผู้ให้ เช่าบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่ า เงินทุนแทนที่จะบันทึก
เป็ นสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้ สัญญาเช่าเงินทุน ดังนั้น ผู้ให้ เช่าถือว่าสัญญาเช่าเงินทุนเป็ นเครื่องมือ
ทางการเงิน ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าจะไม่
รับรู้สิทธิท่จี ะได้ รับการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน ผู้ให้ เช่าจึงยังคงปฏิบัติ
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กับสินทรัพย์อ้างอิงต่ อไปโดยไม่ ต้องบั นทึกลู กหนี้ ค่าบริ การที่จะได้ รับในอนาคตภายใต้ สัญญา
ดังนั้น ผู้ให้ เช่าไม่ถือว่าสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นเครื่องมือทางการเงิน ยกเว้ นค่างวดที่ถึงกาหนด
ชาระและค้ างจ่ายในปัจจุบันโดยผู้เช่า
สินทรั พย์ท่มี ีตัวตน (เช่ น สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) สินทรัพย์สิทธิการใช้ และ
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน (เช่ น สิท ธิบั ต ร และเครื่ อ งหมายการค้ า ) ไม่ ใช่ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
การควบคุมสินทรัพย์ท่มี ีตัวตน สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวก่อให้ เกิดโอกาส
ที่จะสร้ างกระแสเงินสดรั บหรือการได้ มาของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น แต่ไม่ได้ ทาให้ เกิดสิทธิใน
ปัจจุบันที่จะได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
สินทรัพย์ (เช่ น ค่าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า) ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับอยู่ในรูป
ของการรับสินค้ าหรือบริการ แทนที่จะก่อให้ เกิดสิทธิท่จี ะได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่น ไม่ถือเป็ นสินทรัพ ย์ทางการเงิน เช่ นเดียวกับ รายการประเภทรายได้ รอตัดบัญ ชีและภาระ
ผูกพั นจากการรับประกันส่วนใหญ่ กไ็ ม่ถือเป็ นหนี้สินทางการเงินเช่ นกัน เนื่องจากการส่งมอบ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นจากการส่งมอบสินค้ าหรือให้ บริการ ไม่ใช่การส่งมอบสิทธิตาม
สัญญาที่จะเป็ นการจ่ายเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
หนี้ สิน หรื อสิน ทรั พ ย์ท่ีไม่ ได้ ผูก พั น ตามสัญ ญา (เช่ น ภาษี เงิน ได้ ท่ีเกิดขึ้นเนื่ องจากข้ อกาหนด
ทางกฎหมาย) ไม่ถือเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีสาหรับภาษีเงิน
ได้ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ในทานองเดียวกัน ภาระผูกพัน
จากการอนุ ม าน ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น ก็ไม่ได้ เกิดขึ้นจากการทาสัญญา และไม่ถือเป็ น
หนี้สนิ ทางการเงิน
ตราสารทุน

13

ตัวอย่างของตราสารทุน ได้ แก่ หุ้ นสามัญที่ไม่มีสิทธิจะขาย เครื่ องมือทางการเงินที่มีสิทธิจะขาย
บางชนิ ด (ดู ย่ อ หน้ าที่ 16ก และ 16ข) เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น บางชนิ ด ที่ ท าให้ กิ จ การมี
ภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนให้ กจิ การอื่นเฉพาะเมื่อมีการชาระ
บัญชี (ดูย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง) หุ้นบุริมสิทธิบางชนิด (ดูภาคผนวกย่อหน้ าที่ 25 และ 26)
และใบสาคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้นหรือ ออกสัญญาสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้ นสามัญ ซึ่งให้ สิทธิผ้ ูถือครอง
ในการซื้ อหุ้ นสามัญที่ไม่มีสิทธิจะขายของกิจการผู้ออกในจานวนหุ้ นที่แน่ นอนเพื่ อแลกเปลี่ยน
เป็ นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นในจานวนเงินที่แน่นอน ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้ อง
ออกหรือซื้อตราสารทุนที่กจิ การเป็ นผู้ออกในจานวนหุ้นที่แน่นอน เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นตามจานวนเงินที่แน่นอนถือเป็ นตราสารทุนของกิจการ (ยกเว้ น
ตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22ก) อย่างไรก็ตาม ถ้ าในสัญญาระบุถึงภาระผูกพั นที่กิจการจะต้ อง
จ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (นอกเหนือจากสัญญาที่ถูกจัดประเภทให้ เป็ นส่วนของ
เจ้ าของตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง) ก็จะทาให้ กจิ การ
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มีหนี้สนิ เป็ นจานวนเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าไถ่ถอนด้ วย (ดูภาคผนวกย่อหน้ าที่ 27.1)
กิจการที่ออกหุ้ นสามัญที่ไม่ให้ สิทธิขายคืนมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นเมื่อกิจการกระทาการอย่างเป็ น
ทางการเพื่ อ จะจ่ า ยผลตอบแทน และท าให้ เกิ ด ข้ อ ผู ก พั น ทางกฎหมายต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น กรณี น้ ี
อาจเกิดขึ้นหลังจากการประกาศจ่ายเงินปั นผล หรือเมื่อมีการเลิกกิจการและสินทรัพย์คงเหลือ
หลังจากการจ่ายชาระหนี้ต่างๆ แล้ ว ต้ องแจกจ่ายให้ ผ้ ูถือหุ้น
สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือสัญญาอื่นที่คล้ ายคลึงกันซึ่งกิจการได้ มา และให้ สิทธิแก่กิจการในการซื้อ
ตราสารทุ น ที่ กิ จ การเป็ นผู้ อ อกในจ านวนหุ้ นที่ แ น่ น อนโดยการแลกเปลี่ ย นกั บ เงิ น สดหรื อ
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นในจานวนเงินที่แน่ นนอน ไม่ถือเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินของ
กิจการ (ยกเว้ นตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 22ก) โดยสิ่งตอบแทนจ่ายสาหรับสัญญาดังกล่าวถือ
เป็ นรายการหักออกจากส่วนของเจ้ าของ
ประเภทของเครือ่ งมือทางการเงินทีด่ อ้ ยสิทธิกว่าประเภทอื่นทั้งหมด (ย่อหน้าที่ 16ก.2 และ
16ค.2)

14ก
14ข

14ค

14ง

ลักษณะอย่างหนึ่งของย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ค คือ เป็ นเครื่ องมือทางการเงินประเภทที่มีสิทธิ
ด้ อยกว่าประเภทอื่นทั้งหมด
เมื่อประเมินว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นด้ อยสิทธิหรือไม่ กิจการต้ องประเมินสิทธิในการเรียกร้ อง
ในช่วงชาระบัญชี ราวกับว่ามีการชาระบัญชี ณ วันที่จัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ อง
ประเมินการจัดประเภทรายการเครื่องมือทางการเงินใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ที่เกี่ ย วข้ อ ง ตั ว อย่ า งเช่ น หากกิ จ การออกหรื อ ไถ่ ถ อนเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน อื่ น อาจจะท าให้
มีผลกระทบต่อสถานะของเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นประเภทที่ด้อยสิทธิกว่าประเภทอื่นทั้งหมด
เครื่ องมือทางการเงินที่มีบุริมสิทธิเมื่อชาระบัญ ชีไม่ใช่ เครื่องมือทางการเงิน ที่มีสิทธิท่ีจะได้ รับ
ส่ ว นแบ่ ง ในสิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ ข องกิ จ การตามสัด ส่ ว น ตั ว อย่ า งเช่ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน จะมี
บุ ริมสิทธิเมื่อ ชาระบั ญ ชี ทาให้ ผ้ ู ถื อ มี สิทธิได้ รับ เงิน ปั น ผลในจานวนที่แ น่ น อนเมื่ อ ช าระบั ญ ชี
นอกเหนือจากส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ในขณะที่เครื่องมือทางการเงินอื่นซึ่งมีสทิ ธิท่ี
จะได้ รับ สิน ทรั พ ย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ด้อยสิทธิกว่ าไม่ มีสิทธิเหมื อนกันดังกล่ าวเมื่ อ
ชาระบัญชี
ถ้ ากิจการมีเครื่องมือทางการเงินเพียงประเภทเดียวให้ ถือว่าเป็ นประเภทที่ด้อยสิทธิกว่าประเภท
อื่นทั้งหมด
กระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากเครื่องมือทางการเงินตลอดอายุของเครื่องมือ
ทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 16ก.5)

14จ

กระแสเงิ น สดทั้งหมดที่ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น จากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตลอดอายุ ของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน นั้ น โดยส่ว นใหญ่ จ ะต้ อ งมาจากก าไรหรื อ ขาดทุ น การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าของ
สินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้ รับรู้แล้ วหรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิท้งั ประเภทที่

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 38/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

35

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
รับรู้แล้ วและยังมิได้ รับรู้ของกิจการตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ผลกาไรหรือขาดทุนและ
การเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ท่ีรั บ รู้ ต้ อ งวั ด มู ล ค่ าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกรรมทีท่ าโดยผูถ้ อื เครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่ใช่เจ้าของกิจการ (ย่อหน้าที่ 16ก และ 16ค)
14ฉ

14ช

14ซ

14ฌ

ผู้ถือเครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิขายคืนหรือเครื่องมือทางการเงินที่ทาให้ กิจการมีภาระผูกพัน
ที่ต้องส่งมอบส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนให้ กจิ การอื่นเมื่อชาระบัญชีอาจจะ
ทาธุรกรรมกับกิจการในสถานะที่ไม่ ใช่ เจ้ าของ ตัวอย่างเช่ น ผู้ถือเครื่องมือทางการเงิน อาจเป็ น
พนักงานของกิจการ เฉพาะกระแสเงินสดและข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามสัญญาของเครื่องมือ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือที่เป็ นเจ้ าของกิจการเท่านั้นที่จะต้ องนามาพิจารณาเพื่อจัดประเภท
ของเครื่องมือทางการเงินว่าเป็ นส่วนของเจ้ าของภายใต้ ย่อหน้ าที่ 16ก หรือ 16ค
ตัวอย่างเช่ น ห้ างหุ้ นส่วนจากัดที่มีห้ ุ นส่วนจากัดความรั บผิดและหุ้ นส่วนที่ไม่จากัดความรั บผิด
หุ้ นส่วนที่ไม่จากัดความรั บผิดบางคนอาจจะคา้ ประกันให้ กับกิจการและอาจจะได้ ผลตอบแทน
ในการค้าประกันนั้ น ในกรณี น้ ี การคา้ ประกันและกระแสเงิน สดที่เกี่ยวข้ องกับ ผู้ ถือเครื่องมือ
ทางการเงินในสถานะที่เป็ นผู้คา้ ประกันไม่ใช่ในสถานะที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ดังนั้น การคา้ ประกัน
ดังกล่าวและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องไม่ทาให้ ห้ ุนส่วนที่ไม่จากัดความรับผิดชอบนั้นด้ อยสิทธิกว่า
หุ้ น ส่วนจากัด ความรั บ ผิ ด และไม่ น ามาใช้ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า เงื่อนไขตามสัญ ญาของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินของหุ้นส่วนจากัดความรับผิดกับเครื่องมือทางการเงินของหุ้นส่วนที่ไม่จากัดความรับ
ผิดนั้นเหมือนกันหรือไม่
อีกตัวอย่างหนึ่งคือข้ อตกลงการแบ่ งผลกาไรหรือขาดทุนที่จะมีการปั นส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ให้ กับ ผู้ถื อครองเครื่ องมือ ทางการเงิน ตามบริ ก ารที่ได้ รับ หรื อตามผลของการดาเนิ นงานของ
กิจการของปี ปั จจุ บันและของปี ก่อนๆ ข้ อตกลงดังกล่ าวคือธุรกรรมที่ทากับผู้ถือครองเครื่องมือ
ทางการเงินในสถานะที่ไม่ใช่เจ้ าของและไม่ควรนามาพิ จารณาเมื่อต้ องประเมินเงื่อนไขที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 16ก หรือ 16ค อย่างไรก็ตามข้ อตกลงการแบ่งผลกาไรหรือขาดทุนให้ กบั ผู้ถือครอง
เครื่องมือทางการเงินตามมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ เครื่องมือ
ทางการเงิน อื่น ที่อ ยู่ ในประเภทเดี ยวกัน แสดงว่ าเป็ นการทาธุรกรรมกับ ผู้ ถื อ ครองเครื่ องมื อ
ทางการเงินในสถานะที่เป็ นเจ้ าของซึ่งควรจะนามาพิจารณาเมื่อมีการประเมินเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่
16ก หรือ 16ค
กระแสเงิน สดและเงื่อ นไขของสัญ ญาและเงื่อ นไขของธุ ร กรรมระหว่ างผู้ ถื อ ครองเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (ในสถานะที่ไม่ใช่เจ้ าของ) และกิจการที่เป็ นผู้ออกจะต้ องเหมือนกับธุรกรรมที่เป็ น
แบบเดียวกันที่ทาระหว่างผู้ท่ถี ือรายการที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินกับกิจการที่เป็ นผู้ออก
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การไม่มีเครือ่ งมือทางการเงินอื่น หรือสัญญาอื่นที่กระแสเงินสดทั้งหมดมีการกาหนดจานวน
ทีแ่ น่นอนหรือจากัดผลตอบแทนคงเหลือ ที่จะคืนให้แก่ผูถ้ อื ครองเครื่องมือทางการเงินอย่าง
มีสาระสาคัญ (ดูย่อหน้าที่ 16ข และ 16ง)
14ญ

เงื่อนไขสาหรับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินเป็ นตราสารทุนแม้ ว่าเครื่องมือทางการเงิน
นั้นมีลักษณะตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 16ก หรือ 16ค คือการที่กิจการไม่มีเครื่องมือทางการเงิน
หรือสัญญาประเภทอื่นซึ่งมี (1) กระแสเงินสดทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ข้ ึนอยู่กบั ผลกาไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์สุทธิท่รี ั บรู้แล้ วหรื อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์
สุทธิท่ีรั บ รู้ แ ล้ ว และยั งไม่ รั บ รู้ ข องกิจการ และ (2) ผลกระทบของการก าหนดผลตอบแทน
คงเหลื อที่แน่ นอนหรื อ การจากัดผลตอบแทนคงเหลื อ ซึ่ งเป็ นส่วนใหญ่ เครื่ องมือทางการเงิน
ต่อไปนี้ ซึ่งมีลักษณะตามเงื่อนไขที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 16ก หรือ 16ค เมื่อมีการทาธุรกรรมโดย
ปกติระหว่างสองฝ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ยากที่จะไม่สามารถจัดประเภทให้ เป็ นตราสารทุน
14ญ.1 เครื่องมือทางการเงิน ที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดขึ้นอยู่กับสินทรั พย์ท่รี ะบุเฉพาะเจาะจง
ของกิจการ
14ญ.2 เครื่องมือทางการเงินที่มีกระแสเงินสดทั้งหมดขึ้นอยู่กบั อัตราส่วนของรายได้
14ญ.3 สัญญาที่มีจุดประสงค์ท่จี ะให้ ผลตอบแทนกับพนักงานสาหรับการทางานให้ กจิ การ
14ญ.4 สัญญาที่กาหนดให้ จ่ายชาระเป็ นสัดส่วนที่ไม่มีนัยสาคัญจากผลกาไรสาหรั บบริ การที่
ได้ รับหรือสินค้ าที่ให้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

15

16

1

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง ปฐมพันธ์ทางการเงิน (ซึ่งได้ แก่ ลูกหนี้ เจ้ าหนี้ และตราสารทุน)
และตราสารอนุ พันธ์ทางการเงิน (เช่น สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขาย สัญญาอนาคตและสัญญา
ฟอร์ เวิ ร์ ด สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย และสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ)
อนุพันธ์ถือเป็ นเครื่องมือทางการเงินตามคานิยาม จึงอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้
ตราสารอนุ พัน ธ์ทางการเงิน ก่อ ให้ เกิดสิทธิแ ละภาระผู กพั น ซึ่ งเป็ นผลจากการโอนความเสี่ยง
ทางการเงิ น ของปฐมพั น ธ์ ท างการเงิ น ที่ อ้ า งอิ ง นั้ น ระหว่ า งคู่ สั ญ ญา ณ วั น เริ่ ม ต้ นสั ญ ญา
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะทาให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ ายภายใต้ เงื่อนไขที่อาจทาให้ ได้ รับประโยชน์
หรือทาให้ มีภาระผูกพั นตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
กับ คู่ สัญ ญาอีก ฝ่ ายภายใต้ เงื่ อ นไขที่อ าจท าให้ เสี ย ประโยชน์ อย่ า งไรก็ต าม สั ญ ญาอนุ พั น ธ์
โดยทั่วไป1 ไม่ได้ ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนปฐมพั นธ์ทางการเงินนั้นตั้งแต่วันที่ทาสัญญาหรือไม่

ข้ อความดังกล่าวเป็ นความจริงเป็ นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ท้งั หมดของอนุพันธ์ เช่น บางสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมี
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17

18

จาเป็ นต้ องมีการแลกเปลี่ยนในวันที่สัญญาสิ้นสุด อนุพันธ์บางประเภทกาหนดให้ กิจการได้ รับทั้ง
สิท ธิแ ละภาระผู ก พั น ในการแลกเปลี่ ยน เนื่ อ งจากเงื่ อ นไขถู ก ก าหนดขึ้ น ณ วั น ที่ ท าสั ญ ญา
อนุพันธ์ ดังนั้น เมื่อราคาในตลาดทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป เงื่อนไขนั้นอาจทาให้ กิจการได้ รับ
หรือเสียประโยชน์ได้
สัญ ญาสิทธิท่ีจะขายหรื อ สัญ ญาสิทธิท่ีจ ะซื้ อเพื่ อ แลกเปลี่ ยนสิน ทรั พ ย์ท างการเงิน หรื อหนี้ สิน
ทางการเงิน (กล่าวคือเป็ นเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ ตราสารทุนที่กิจการเป็ นผู้ออก) ให้ สิทธิ
แก่ผ้ ู ถือที่จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ยุ ติธรรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน อ้ างอิงที่ระบุ ไว้ ในสัญ ญา ในทางกลั บ กัน ผู้ ออกสิท ธิเลื อก
ดังกล่าวจะมีภาระผูกพันที่อาจจะต้ องเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือรับผลขาดทุนของ
ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมของเครื่ องมื อทาง
การเงินอ้ างอิงนั้น สิทธิตามสัญญาของผู้ถือและภาระผูกพั นของผู้ออกเป็ นไปตามคานิยามของ
สิน ทรั พ ย์ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน ตามลาดั บ ส่ วนเครื่ องมื อทางการเงินที่อ้ างอิงใน
สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายอาจเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทใดก็ได้ รวมทั้งหุ้ นในบริษัท
อื่น และเครื่องมือทางการเงินที่มีดอกเบี้ย สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายในบางครั้งจะกาหนดให้
ผู้ออกต้ องออกตราสารหนี้แทนการโอนสินทรั พย์ทางการเงิน แต่ตราสารอ้ างอิงนั้นจะถือเป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือหากผู้ถือใช้ สทิ ธิน้ัน สิทธิของผู้ถือสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายใน
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้ เงื่อนไขที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ และ
ภาระผู กพั นของผู้ออกในการแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงินภายใต้ เงื่อนไขที่มีแนวโน้ มว่ าผู้
ออกจะเสียประโยชน์ เป็ นคนละส่วนกับสินทรัพย์ทางการเงินอ้ างอิงที่จะถูกแลกเปลี่ยนกันเมื่อมี
การใช้ สิทธิน้ัน ลักษณะของสิทธิของผู้ถือและภาระผูกพันของผู้ออกไม่ ถูกกระทบโดยโอกาสที่จะ
มีการใช้ สทิ ธิน้ัน
อีกตัวอย่างหนึ่งของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน คือ สัญญาฟอร์เวิร์ดที่จะมีการชาระราคาภายใน
หกเดื อน โดยที่ฝ่ ายหนึ่ ง (ผู้ ซ้ ื อสัญ ญา) สัญ ญาว่ าจะส่งมอบเงิน สดจานวน 1,000,000 บาท
เพื่อแลกเปลี่ยนกับพั นธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีมูลค่าที่ตราไว้ จานวน 1,000,000 บาท
และอีกฝ่ ายหนึ่ง (ผู้ขาย) สัญญาที่จะส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีมูลค่าที่
ตราไว้ จ านวน 1,000,000 บาท เพื่ อแลกกั บ การรั บ เงิ น จ านวน 1,000,000 บาท ในช่ ว ง
ระยะเวลา 6 เดือนนั้น ทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิและภาระผูกพั นที่จะแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงิน
ตามสัญ ญา ในกรณี ท่ีราคาตลาดของพั น ธบั ตรรั ฐบาลเพิ่ มสูงเกิน กว่ า 1,000,000 บาท ผู้ซ้ ื อ
จะได้ รับประโยชน์ จากการเพิ่ มขึ้นของราคาตลาดในขณะที่ผ้ ู ขายเสียประโยชน์ ส่วนในกรณี ท่ี
ราคาตลาดลดต่ ากว่ า 1,000,000 บาท ผลกระทบจะเกิด ขึ้น ในทางตรงกัน ข้ าม ผู้ ซ้ ื อมี สิท ธิ
ตามสัญญา (คือมีสินทรัพย์ทางการเงิน) ซึ่งคล้ ายกับการมีสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ และมีภาระผูกพัน
ตามสัญ ญา (คื อ มี ห นี้ สิน ทางการเงิน ) ซึ่ งคล้ ายกับ การออกสัญ ญาสิทธิท่ีจ ะขาย ผู้ ขายมี สิท ธิ

การแลกเปลี่ยนเงินต้ น ณ วันเริ่มต้ นสัญญา (และมีการแลกเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดสัญญา)
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ตามสัญญา (คือมีสินทรั พย์ทางการเงิน) คล้ ายกับการมีสัญญาสิทธิท่จี ะขาย และมีภาระผูกพั น
ตามสัญญา (คือมีหนี้สินทางการเงิน) คล้ ายกับการออกสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ สิทธิและภาระผูกพัน
ตามสัญ ญาก่ อให้ เกิดสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน แยกต่ างหาก และแยกจาก
เครื่องมือทางการเงินที่อ้างอิงในสัญญานั้น (พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ ในการแลกเปลี่ยน) คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายตามสัญญาฟอร์เวิร์ดมีภาระผู กพั นที่จะต้ องปฏิบัติตามสัญ ญา ณ เวลาที่ได้ ตกลงกัน
แต่การปฏิบัติตามสัญญาสิทธิน้ันจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อผู้ถือสิทธิเลือกที่จะใช้ สทิ ธิดังกล่าว
ตราสารอนุ พั น ธ์ท างการเงิน อื่น หลายประเภทท าให้ เกิด สิทธิห รื อ ภาระผู ก พั น ที่จ ะต้ อ งมี ก าร
แลกเปลี่ยนในอนาคต รวมถึง สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญากาหนดอัตราเพดานสูง -ต่าของดอกเบี้ย ภาระผูกพันในการให้ กู้ยืม สัญญา
ให้ วงเงินกู้เงินตามตั๋ว และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยอาจถือเป็ น
สัญญาฟอร์เวิร์ดชนิดหนึ่งซึ่งคู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต โดยจานวน
เงินสดนั้นคานวณจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสาหรับคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งและจากอัตราดอกเบี้ยคงที่
สาหรับคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง สัญญาอนาคตก็ถือเป็ น สัญญาฟอร์เวิร์ดประเภทหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบ
สัญญาเป็ นมาตรฐานและมีการซื้อขายกันในตลาดการเงินที่ต้งั ขึ้นอย่างเป็ นทางการ
สัญญาจะซื้ อหรือจะขายรายการทีไ่ ม่เป็ นรายการทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 8 ถึง 10)

20

สัญ ญาจะซื้ อ หรื อจะขายรายการที่ไม่ เป็ นรายการทางการเงิน ไม่ ถื อเป็ นเครื่ อ งมื อทางการเงิน
ตามคานิยาม เนื่องจากสิทธิท่จี ะได้ รับสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินหรือบริการของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง
และภาระผู กพั นของคู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ได้ ทาให้ เกิดสิทธิหรื อภาระผู กพั นในปั จจุ บั น ที่จะ
ได้ รับหรือส่งมอบหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สัญญาที่กาหนดให้
ชาระโดยการรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่ น สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะ
ขาย หรื อ สั ญ ญาอนาคตหรื อ สั ญ ญาฟอร์ เวิ ร์ ด ในการซื้ อขายแร่ เงิ น ) ไม่ จั ด เป็ นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน สัญญาสินค้ าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ไม่เป็ นเครื่องมือทางการเงินเช่นกัน ถึงแม้ สัญญา
ประเภทนี้ บางสัญญาอาจมีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานและมีการซื้ อขายในตลาดที่จัดตั้งอย่ างเป็ น
ระบบในลักษณะเดียวกับ อนุ พันธ์ ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายสินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า อาจซื้อ
ขายได้ ทนั ทีโดยใช้ เงินสดเนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีการจดทะเบียนในตลาดและอาจเปลี่ยนมือได้
หลายครั้ ง อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาที่ซ้ ือและขายสัญญานั้นโดยแท้ จริงแล้ วได้ ตกลงซื้อขายสินค้ า
โภคภัณฑ์อ้างอิงที่ระบุไว้ ในสัญญา การที่สามารถซื้อหรื อขายด้ วยเงินสด ความสะดวกสบายใน
การซื้ อขาย และความเป็ นไปได้ ท่ีจะเจรจาต่ อรองเพื่ อส่ งมอบเงินสดแทนการรั บหรื อ ส่งมอบ
สินค้ า ไม่ ได้ ทาให้ ลักษณะสาคัญของสัญ ญาเปลี่ยนแปลงไปจนทาให้ สัญญานั้นสามารถถือเป็ น
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อย่ า งไรก็ต าม สั ญ ญาซื้ อหรื อ สั ญ ญาขายรายการที่ ไม่ เ ป็ นรายการ
ทางการเงินบางสัญญาที่สามารถชาระโดยการหักกลบหรือการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
กัน หรื อ สัญ ญาที่ร ายการที่ไม่ เป็ นรายการทางการเงิ น ที่ใช้ อ้ า งอิ งนั้ น เป็ นรายการที่พ ร้ อ มจะ
เปลี่ ยนเป็ นเงิ น สดได้ ในทัน ที ถื อ ว่ าอยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ เสมื อ นกั บ
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สัญญานั้นเป็ นเครื่องมือทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 8)
ยกเว้ นเฉพาะข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญา
ที ่ทากับ ลูก ค้า สัญ ญารั บ หรื อ ส่ งมอบสิน ทรั พ ย์ ท่ีมีตั วตนไม่ ถื อ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ของ
คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งและไม่ถือเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เว้ นแต่จะมีการเลื่อน
การจ่ายชาระเงินให้ ออกไปเป็ นวันหลังจากวันที่มีการส่งมอบสินทรัพย์น้ัน ซึ่งกรณีน้ ีเป็ นการซื้อหรือ
ขายสินค้ าเป็ นเงินเชื่อ
สัญ ญาบางสัญญาอาจเป็ นสัญ ญาที่อ้ างอิงกับราคาสินค้ าโภคภั ณ ฑ์โดยไม่ มีการรั บหรื อส่ งมอบ
สิน ค้ านั้ น สัญ ญาดั งกล่ าวก าหนดให้ มีก ารชาระราคาระหว่ างกัน เป็ นเงิน สดด้ วยจานวน เงิน ที่
กาหนดขึ้นตามวิธีการคานวณที่ระบุไว้ ในสัญญาแทนที่จะจ่ ายด้ วยจานวนเงินที่คงที่ ตัวอย่างเช่ น
จานวนเงินต้ นของหุ้ นกู้อาจคานวณจากราคาตลาดของนา้ มัน ณ วันที่ห้ ุนกู้ครบกาหนด คูณด้ วย
ปริมาณนา้ มันที่เป็ นจานวนหน่วยคงที่ จานวนเงินต้ นนั้นจึงถูกอ้ างอิงกับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ แต่
การชาระราคาจะทาด้ วยเงินสดเท่านั้น สัญญาดังกล่าวถือเป็ นเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินตามคานิยามรวมถึงสัญญาที่ทาให้ เกิดสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนี้สินที่ไม่ใช่ หนี้สินทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นมักให้ สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งในการเลือกแลกเปลี่ยนสินทรั พย์
ทางการเงินกับสินทรั พย์ท่ไี ม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่ น หุ้ นกู้ท่อี ้ างอิงกับราคานา้ มัน
อาจให้ สทิ ธิกบั ผู้ถือที่จะได้ รับดอกเบี้ยเป็ นงวดๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และจะได้ รับเงินสดเป็ น
จานวนเงินที่ระบุไว้ แน่นอนจานวนหนึ่ง ณ วันที่สญ
ั ญาครบกาหนด โดยที่ผ้ ูถือมีสทิ ธิเลือกที่จะเปลี่ยน
จานวนเงินต้ นเป็ นนา้ มันในปริมาณที่ระบุไว้ แน่นอนจานวนหนึ่ง การตัดสินใจในการเลือกที่การใช้
สิทธิเลื อกนั้ นจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ข้ ึนอยู่กับมู ลค่ายุติธรรมของนา้ มันและอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินสดเป็ นนา้ มัน (ราคาแลกเปลี่ยน) ตามที่ระบุไว้ ในหุ้นกู้ ความตั้งใจของผู้ถือหุ้นกู้
ในการใช้ สิทธิเลือกนั้นไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาขององค์ประกอบของสินทรัพย์ สินทรัพย์ทาง
การเงินของผู้ถือและหนี้สินทางการเงินของผู้ออกทาให้ ห้ ุนกู้ดังกล่าวเป็ นเครื่องมือทางการเงิน
แม้ ว่าจะก่อให้ เกิดสินทรัพย์และหนี้สนิ ประเภทอื่นด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

การแสดงรายการ
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ย่อหน้าที่ 15 ถึง 27)
การไม่ มี ภ าระผู ก พัน ตามสัญ ญาในการส่ ง มอบเงิ น สดหรื อ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น อื่ น
(ย่อหน้าที่ 17 ถึง 20)
25

กิจ การอาจออกหุ้ น บุ ริมสิทธิโดยกาหนดให้ ผ้ ู ถือมีบุ ริมสิท ธิหลายรูป แบบ ในการพิ จารณาว่ า
หุ้นบุริมสิทธิเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือเป็ นตราสารทุนที่กิจการออก กิจการผู้ออกต้ องประเมิน
จากสิทธิท่ีระบุ ในหุ้ นบุ ริมสิทธิเพื่ อ พิ จารณาว่ าหุ้ นนั้ นมี ลักษณะพื้ นฐานของหนี้ สินทางการเงิน
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26

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิท่ใี ห้ สทิ ธิในการไถ่ถอน ณ วันใดวันหนึ่งที่กาหนดไว้ หรือตามที่
ผู้ถือเลือกถือเป็ นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากผู้ออกมีภาระผูกพั นที่จะโอนสินทรั พย์ทางการเงิน
ให้ กั บ ผู้ ถื อ นั้ น การที่ ผ้ ู อ อกไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ในการไถ่ ถ อนหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ
ตามสัญญา ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ออกไม่สามารถหาเงินทุนมาจ่ายได้ หรือการจ่ายไม่สามารถทาได้
เนื่องจากข้ อจากัดทางกฎหมาย หรือผู้ออกไม่มีกาไรหรือสารองที่เพียงพอก็ตาม ก็ไม่ทาให้ ภาระ
ผู ก พั นนั้ น หมดไป สิทธิของผู้ ออกที่สามารถเลื อ กที่จะไถ่ ถอนหุ้ น เป็ นเงินสดไม่ ถื อเป็ นหนี้ สิน
ทางการเงินตามคานิยาม เนื่องจากผู้ออกไม่มีภาระผูกพั นในปั จจุ บันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
ให้ กั บ ผู้ ถื อเพราะการไถ่ ถอนนั้ นขึ้ นอยู่ กั บ ดุ ลยพิ นิ จของผู้ ออกแต่ เพี ยงผู้ เดี ยว อย่ างไรก็ตาม
ภาระผูกพั นจะเกิดขึ้นทันทีท่ผี ้ ูออกตัดสินใจใช้ สิทธิท่จี ะไถ่ถอนหุ้ น โดยการแจ้ งให้ ผ้ ูถือทราบอย่าง
เป็ นทางการถึงความตั้งใจที่จะไถ่ถอนหุ้นนั้น
ถ้ าหุ้ นบุริมสิทธิเป็ นประเภทที่ไถ่ถอนไม่ได้ การจัดประเภทหุ้ นบุริมสิทธิน้ ีควรต้ องพิ จารณาจาก
สิทธิอย่างอื่นที่ห้ ุนนั้นมีอยู่ การจัดประเภทต้ องพิจารณาจากเนื้อหาของรายการและคานิยามของ
หนี้สินทางการเงินและตราสารทุน หุ้นบุริมสิทธิจะถือเป็ นตราสารทุนหากการจ่ายผลตอบแทน
ให้ กับ ผู้ ถื อ หุ้ น บุ ริ ม สิท ธิ (ไม่ ว่ า จะเป็ นหุ้ น บุ ริ ม สิท ธิป ระเภทสะสมหรื อ ไม่ ส ะสม) ขึ้น อยู่ กั บ
ดุลยพินิจของผู้ออกเพียงผู้เดียว ปั จจัยต่อไปนี้ ไม่มีผลต่อการจัดประเภทของหุ้นบุริ มสิทธิเป็ น
ตราสารทุน หรือหนี้สนิ ทางการเงิน
26.1 ประวัติการจ่ายผลตอบแทนแก่ผ้ ูถือหุ้นในอดีต
26.2 ความตั้งใจในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผ้ ูถือหุ้นในอนาคต
26.3 ผลกระทบทางลบต่ อ ราคาหุ้ นสามั ญ ของกิ จ การผู้ ออก ถ้ ากิ จ การไม่ มี ก ารจ่ า ย
ผลตอบแทนแก่ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ (เนื่องจากมีการจากัดการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ูถือหุ้น
สามัญ ถ้ าไม่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ)
26.4 จานวนเงินสารองของผู้ออก
26.5 ความคาดหวังต่อกาไรหรือขาดทุนของกิจการในช่วงเวลาหนึ่ง หรือ
26.6 การที่กิจการสามารถหรือไม่สามารถมีอิทธิพลต่อกาไรหรือขาดทุนของกิจการในช่วงเวลา
หนึ่ง
การชาระด้วยตราสารทุนทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก (ย่อหน้าที่ 21 ถึง 24)

27

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงการจัดประเภทสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารทุนที่กจิ การเป็ นผู้ออก
27.1 สัญ ญาที่มี ก ารจ่ า ยช าระโดยกิจ การจะได้ รั บ หรื อ ส่ งมอบหุ้ น ที่กิจ การเป็ นผู้ อ อกใน
จานวนหุ้นที่ระบุ ไว้ แน่ นอน โดยไม่ มีส่ิงตอบแทนในอนาคต หรื อโดยการแลกเปลี่ยน
หุ้ นของกิจการในจานวนหุ้ นที่ระบุ ไว้ แน่ นอนกับเงิน สดหรื อสินทรั พย์ทางการเงินใน
จานวนเงินที่ระบุ ไว้ แน่ นอน ถือเป็ นตราสารทุ นประเภทหนึ่ ง (ยกเว้ นตามที่กล่ าวใน
ย่อหน้ าที่ 22ก) ซึ่งในกรณีน้ ี สิ่งตอบแทนจ่ ายหรือสิ่งตอบแทนที่ได้ รับตามสัญญาจะ
ถูกบวกเพิ่มหรือหักออกโดยตรงจากส่วนของเจ้ าของ ตัวอย่างเช่น การออกสัญญาสิทธิ
เลือกที่จะซื้อหรือจะขายหุ้น ซึ่งให้ สิทธิในการซื้อหุ้นในจานวนหุ้นที่ระบุไว้ แน่นอนของ
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27.2

27.3

27.4

กิจ การด้ วยเงิน สดในจ านวนเงิน ที่ร ะบุ ไว้ แ น่ น อน อย่ า งไรก็ต าม ถ้ า สั ญ ญาระบุ ให้
กิจการซื้อ (หรือไถ่ถอน) หุ้ นที่กิจการเป็ นผู้ออกด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทอื่น ณ วันที่ท่ีกาหนดไว้ หรื อเมื่อต้ องการ กิจการต้ องรั บรู้หนี้ สินทางการเงิน
ด้ วยมู ล ค่ าปั จ จุ บั น ของราคาไถ่ ถ อน (ยกเว้ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่มี ลัก ษณะตาม
เงื่อนไขทุกข้ อในย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น
ภาระผูกพันของกิจการภายใต้ สัญญาฟอร์เวิร์ดในการซื้อคืนหุ้ นที่กิจการเป็ นผู้ออกใน
จานวนเงินที่ระบุไว้ แน่นอน
ภาระผู ก พั น ของกิจการที่จ ะซื้ อคื น หุ้ น ทุ น ที่กิจ การเป็ นผู้ อ อกด้ วยเงิน สด ท าให้ เกิ ด
หนี้ สิน ทางการเงิน จานวนเท่ากับ มู ลค่ าปั จ จุ บั น ของจ านวนเงิน ที่จ ะซื้ อ คื น นั้ น แม้ ว่ า
จ านวนหุ้ น ที่ กิ จ การจ าเป็ นต้ อ งซื้ อคื น นั้ น จะมี จ านวนไม่ แ น่ น อน หรื อ ภาระผู ก พั น
ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าคู่สัญญาจะไถ่ถอนหุ้ นหรื อไม่ (ยกเว้ นตามที่กล่ าวใน
ย่ อ ห น้ าที่ 16ก และ 16ข ห รื อ ย่ อ ห น้ าที่ 16ค และ16ง) ตั ว อย่ า งหนึ่ งของ
เงื่อนไขดังกล่าวคือ สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายที่ออกโดยกาหนดให้ กิจการต้ องซื้อ
หุ้นคืนด้ วยเงินสด เมื่อคู่สญ
ั ญามีการใช้ สทิ ธิน้ัน
สัญ ญาที่กาหนดให้ มีการจ่ ายช าระด้ วยเงินสดหรื อสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน ประเภทอื่น
ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน แม้ ว่าจานวนเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงิ น ประเภทอื่ น ที่ จ ะได้ รั บ หรื อ จ่ า ยจากการช าระราคานั้ น จะขึ้ นอยู่ กั บ
การเปลี่ ยนแปลงในราคาตลาดของตราสารทุ นที่กิจการออก (ยกเว้ นตามที่กล่ าวใน
ย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง) ตัวอย่างเช่น สัญญาสิทธิเลือก
ที่จะซื้อหุ้นด้ วยการชาระเงินสดสุทธิ
สัญ ญาที่จะจ่ ายชาระด้ วยหุ้ น ของกิจการในจานวนหุ้ น ที่ผัน แปรซึ่ งมีการเทียบมู ลค่ า
เท่ากับ จ านวนเงิน ที่แน่ นอนหรื อจ านวนเงินที่ข้ ึ นอยู่ กั บการเปลี่ ยนแปลงของตั วแปร
อ้ างอิงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง (เช่น ราคาโภคภัณฑ์) ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น การขายสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อทองคา ซึ่งเมื่อมีการใช้ สิทธิ
กิจการจะชาระราคาสุทธิด้วยการส่งมอบหุ้ นที่กิจการเป็ นผู้ ออกจานวนหนึ่ งที่มีมูลค่ า
เท่ากับมูลค่าของสิทธิดังกล่าว สัญญาดังกล่าวนี้ถือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงิน แม้ ว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีมูลค่าที่ผันแปรตามราคาหุ้นของกิจการ
เอง แทนที่จะแปรผันตามราคาทองคา เช่ นเดียวกันกับสัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ชาระ
ราคาด้ วยจานวนหุ้ นที่กาหนดไว้ แน่ นอนของกิจการ แต่สิทธิท่ีติดอยู่กับหุ้ นนั้ นอาจมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งมีผลทาให้ มูลค่ าการชาระราคาจะเท่ากับจานวนเงินคงที่จานวน
หนึ่ งหรื อจานวนเงินที่ข้ ึนอยู่ กับการเปลี่ ยนแปลงของตัวแปรอ้ างอิง สัญญานี้ ถือเป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
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เงือ่ นไขการจ่ ายชาระทีอ่ าจเกิดขึ้ น (ย่อหน้าที่ 25)
28

ย่อหน้ าที่ 25 กาหนดไว้ ว่า ถ้ าส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจ่ ายชาระที่อาจเกิดขึ้นกาหนดให้ สามารถ
จ่ ายช าระด้ วยเงิน สดหรื อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน อื่ น นั้ น (หรื อ ด้ วยวิ ธี อ่ ื น ใดที่ ท าให้ เกิ ด หนี้ สิ น
ทางการเงิน) ไม่เป็ นธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นจริง เงื่อนไขการจ่ายชาระคืนที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีผล
ต่อการจัดประเภทของเครื่ องมือทางการเงิน ดังนั้นสัญญาที่กาหนดให้ มีการจ่ายชาระเป็ นเงินสด
หรือหุ้นของกิจการที่เป็ นจานวนหุ้นผันแปร เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์น้ันมีโอกาส
น้ อยมากที่จะเกิดขึ้น หรือเป็ นเหตุการณ์ท่ไี ม่ปกติเป็ นอย่างมาก และแทบไม่มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะ
เกิดขึ้น สัญญาดังกล่าวถือเป็ นตราสารทุน เช่นเดียวกับการจ่ายชาระด้ วยหุ้นของกิจการในจานวน
หุ้นที่แน่ นอน ซึ่ งลักษณะการจ่ ายชาระอาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ท่ีอยู่นอกเหนื อการควบคุ มของ
กิจการ แต่สถานการณ์น้ันไม่มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นจริง การจัดประเภทสัญญาดังกล่าวเป็ น
ตราสารทุนนั้นจึงเหมาะสม
วิธีปฏิบตั ิในงบการเงินรวม

29

29ก

ในงบการเงินรวม กิจการต้ องแสดงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (กล่าวคือส่วนได้ เสียของผู้
ถื อหุ้ นอื่นในส่ วนของเจ้ าของและก าไรของบริ ษั ทย่ อย) ตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10
เรื่ อง งบการเงิน รวม ในการจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน (หรื อส่วนประกอบของเครื่ องมือทาง
การเงิน) ในงบการเงินรวม กิจการต้ องพิจารณาเงื่อนไขและข้ อตกลงทุกประการระหว่างบริษัทใน
กลุ่มและผู้ถือเครื่องมือทางการเงินนั้น ในการพิจารณาว่าทั้งกลุ่มบริษัทนั้นมีภาระผูกพันในการ
ส่งมอบเงินสดหรื อสินทรั พย์ทางการเงินอื่น หรื อชาระราคาด้ วยวิธีอ่ ืนใดที่จะทาให้ เกิดหนี้ สิน
ทางการเงินหรือไม่ ถ้ าบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทออกเครื่องมือทางการเงิน และบริษัทใหญ่ หรือ
บริ ษั ทอื่น ในกลุ่ ม มีข้อ ตกลงเพิ่ มเติม โดยตรงกับ ผู้ ถือ เครื่ องมื อทางการเงิน นั้ น (เช่ น การค้า
ประกัน) กลุ่มบริษัทอาจไม่มีสิทธิในการกาหนดการจัดสรรกาไรหรือการไถ่ถอน ถึงแม้ ว่าบริษัท
ย่อ ยนั้นอาจจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน ดังกล่ าวอย่างเหมาะสมในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทย่อย โดยมิได้ คานึงถึงข้ อตกลงเพิ่มเติมนั้น แต่กค็ วรมีการพิจารณาผลกระทบของข้ อตกลง
ดังกล่าวระหว่างบริษัทในกลุ่มและผู้ถือเครื่องมือทางการเงินเพื่ อให้ แน่ ใจว่า งบการเงินรวมได้
แสดงถึ งผลกระทบที่สะท้ อ นภาพรวมของกลุ่ มบริ ษั ท แล้ ว หากปรากฏว่ า มี ภ าระผู ก พั น หรื อ
มี เงื่อ นไขการจ่ ายช าระคื น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ดั งกล่ า ว (หรื อ ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ภาระผู ก พั น นั้ น ) จะต้ องจั ด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น ใน
งบการเงินรวม
เครื่องมือทางการเงินบางประเภททาให้ กิจการมีภาระผูกพั นตามสัญญาในการจัดประเภทเป็ น
ตราสารทุ น ต าม ที่ กล่ าวใน ย่ อห น้ าที่ 16ก และ 16ข ห รื อ ย่ อ ห น้ าที่ 16ค และ 16ง
การจัดประเภทตามย่อหน้ าดังกล่าวเป็ นการยกเว้ นตามหลักการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ การยกเว้ นดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการจัดประเภทส่วนได้ เสียที่
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
ไม่ มีอานาจควบคุ มในงบการเงินรวม เพราะฉะนั้ น เครื่ องมื อทางการเงิน ที่ถู กจั ดประเภทเป็ น
ตราสารทุนตามย่อหน้ าที่ 16ก และ 16ข หรื อย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งส่วนประกอบที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมต้ องถูกจัดเป็ นหนี้สินในงบการเงินรวมของ
กลุ่มกิจการ
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสม (ย่อหน้าที่ 28 ถึง 32)
30

31

32

33

ย่ อ หน้ าที่ 28 ใช้ ป ฏิบั ติกั บ ผู้ อ อกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน แบบผสมที่มิใช่ อนุ พั น ธ์ย่อ หน้ าที่ 28
ไม่ ครอบคลุมถึ งเครื่ องมือ ทางการเงิน แบบผสมในมุ มมองของผู้ถือ กิจการต้ องใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน สาหรับการจัดประเภทรายการและ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นเครื่องมือทางการเงินแบบผสมในมุมมองของผู้ถือ
รู ป แบบเครื่ องมื อ ทางการเงิ น แบบผสมที่ ใ ช้ โดยทั่ ว ไป คื อ ตราสารหนี้ ที่ แ ฝงสิ ท ธิ ใ น
การแปลงสภาพ เช่ น หุ้นกู้ท่สี ามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออก โดยไม่มีลักษณะของ
อนุ พัน ธ์แฝงอื่นอีก ย่ อ หน้ าที่ 28 นี้ กาหนดให้ ผ้ ู ออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่ าวต้ องแสดง
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้ สินและองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของแยกออกจากกันในงบแสดง
ฐานะการเงิน ดังนี้
31.1 ภาระผู กพั นของผู้ ออกที่จะต้ องจ่ ายดอกเบี้ ยเป็ นงวด ๆ และจ่ ายคื นเงิน ต้ น ถือเป็ น
หนี้สินทางการเงินตราบเท่าที่เครื่องมือทางการเงินนั้นยังไม่ทาการแปลงสภาพ ณ วันที่
รั บ รู้ เริ่ ม แรก มู ลค่ ายุ ติ ธรรมขององค์ ป ระกอบที่เป็ นหนี้ สิ น คื อ มู ลค่ าปั จ จุ บั น ของ
กระแสเงิน สดในอนาคตตามสัญ ญาคิ ด ลดด้ วยอัต ราดอกเบี้ ยในตลาดที่เหมาะสม
สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีฐานะเครดิตและมีกระแสเงินสดที่คล้ ายคลึงกัน อีกทั้ง
ต้ องมีระยะเวลาที่เหมือนกัน แต่ไม่มีสทิ ธิเลือกแปลงสภาพรวมอยู่
31.2 ตราสารทุนคือสัญญาสิทธิแฝงที่ให้ สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหนี้ สินให้ เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ สิทธิน้ ีจะมีมูลค่า ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกแม้ จะอยู่ในสถานการณ์ท่อี าจทาให้ ผ้ ูถือ
ไม่ใช้ สทิ ธิกต็ าม
เมื่อมีการแปลงสภาพเครื่องมือทางการเงินที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ ณ วันครบกาหนด กิจการจะต้ อง
ตัดรายการองค์ประกอบของหนี้สินและบันทึกเป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยองค์ประกอบของส่วน
ของเจ้ าของที่บันทึกในครั้งแรกยังคงแสดงเป็ นส่วนของเจ้ าของ (ถึงแม้ ว่าจะมีการโอนรายการนั้น
ไปยังรายการอีกประเภทหนึ่งในส่วนของเจ้ าของก็ตาม) และจะไม่มีผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
แปลงสภาพเกิดขึ้น ณ วันครบกาหนด
เมื่อกิจการมีการทาให้ เครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิแปลงสภาพนั้นหมดไปก่อนวันครบกาหนด
โดยการไถ่ ถ อนก่ อ นก าหนด หรื อ มี ก ารซื้ อคื น โดยไม่ ท าให้ สิ ท ธิก ารแปลงสภาพที่มี อ ยู่ เดิ ม
เปลี่ยนแปลง กิจการจะต้ องปันส่วนสิ่งตอบแทนจ่ายและต้ นทุนการทารายการจากการซื้อคืนหรือ
การไถ่ถอนเครื่องมือทางการเงิน ดังกล่าวให้ กับองค์ประกอบของหนี้สินและส่วนของเจ้ าของ ณ
วั น ที่ เกิ ด รายการ วิ ธี ท่ี ใ ช้ ใ นการปั น ส่ ว นสิ่ ง ตอบแทนจ่ า ยและต้ น ทุ น การท ารายการให้ กั บ
ส่วนประกอบต่างๆ จะต้ องใช้ วิธีเดียวกับการปั นส่วนเดิมที่ใช้ กับการปั นส่วนจานวนเงินที่กิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

34

35

ได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารออกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี สิ ท ธิ แ ปลงสภาพให้ กั บ แต่ ล ะส่ ว นประกอบ
ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 28 ถึง 32
เมื่อมีการปั นส่วนสิ่งตอบแทน ผลกาไรหรื อขาดทุ น ที่เกิดขึ้นจะรั บ รู้ตามหลักการบั ญ ชี ท่ีใช้ กับ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องนั้น ๆ ดังนี้
34.1 ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบที่เป็ นหนี้ สิน จะรั บ รู้ ในก าไรหรื อ
ขาดทุน และ
34.2 จานวนสิ่งตอบแทนที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของ จะรับรู้ในส่วนของ
เจ้ าของ
กิจการอาจแก้ ไขเงื่อนไขในเครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิแปลงสภาพเพื่อให้ เกิดการแปลงสภาพ
ก่อนกาหนด เช่น การเสนออัตราส่วนการแปลงค่าที่ดีกว่า หรือให้ ส่งิ ตอบแทนเพิ่มเติมหากมีการ
แปลงสภาพก่ อ นวั น ที่ก าหนด ความแตกต่ า งที่ เกิ ด ขึ้ น (ในวั น ที่ เงื่ อ นไขถู ก แก้ ไข) ระหว่ า ง
มู ลค่ ายุ ติธรรมของมู ลค่ าของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ู ถือ เครื่ อ งมื อทางการเงิน จะได้ รับ จากการแปลง
สภาพเครื่ องมือทางการเงินภายใต้ เงื่อนไขใหม่กับมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ู
ถือเครื่องมือทางการเงินจะได้ รับภายใต้ เงื่อนไขเดิม ต้ องรับรู้เป็ นผลขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน
หุน้ ทุนซื้ อคืน (ย่อหน้าที่ 33 และ 34)

36

ตราสารทุนที่กิจการเป็ นผู้ออกจะไม่ถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าเหตุผลของการซื้อหุ้น
คืนจะเป็ นอย่างไร ย่อหน้ าที่ 33 กาหนดให้ กิจการที่ซ้ ือตราสารทุนที่กิจการเป็ นผู้ออกคืนกลับมา
นั้นหักตราสารทุนดังกล่าวออกจากส่วนของเจ้ าของ อย่างไรก็ตาม หากกิจการถือหุ้นทุนที่กจิ การ
ออกแทนบุคคลอื่น เช่ น สถาบันการเงินที่ถือหุ้นทุนของตนเองในนามของลูกค้ า จะถือเป็ นการ
ถือหุ้ นในลักษณะตัวแทน และเป็ นผลให้ การถือดังกล่าวไม่ต้องบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน
ของกิจการ
ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลกาไรและขาดทุน (ย่อหน้าที่ 35 ถึง 41)

37

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างเพื่ อประกอบกับการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 35 สาหรับเครื่องมือ
ทางการเงิ น แบบผสม สมมติ ใ ห้ หุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ช นิ ด ไม่ ส ะสม มี ก าหนดไถ่ ถ อนเป็ นเงิ น สด
ภายใน 5 ปี แต่เงินปั นผลที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับการกาหนดจ่ายโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกิจการ
ก่ อ นวั น ไถ่ ถ อน เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แบบผสม
โดยองค์ ป ระกอบของหนี้ สิ น มี จ านวนเท่ ากั บ มู ล ค่ า ปั จจุ บั น ของจ านวนเงิ น ที่ ไ ถ่ ถ อน
การตัดจาหน่ ายส่วนต่ากว่ามูลค่าที่เกิดจากการคานวณมูลค่าปั จจุ บันจะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่ายใน
กาไรหรือขาดทุน ส่วนการจ่ ายเงินปั นผลที่เกิดจากองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของจะรับรู้เป็ น
การจัด สรรก าไรหรื อ ขาดทุ น วิธีป ฏิบั ติจะคล้ ายกั น ในกรณี ท่ีก ารไถ่ ถ อนที่ไม่ มีก ารก าหนดไว้
แน่ น อน แต่ ข้ ึ นอยู่ กั บ สิ ท ธิ ของผู้ ถื อ ที่จ ะเลื อ ก หรื อ ถ้ าหุ้ น นั้ น ถู ก ก าหนดให้ แ ปลงสภาพเป็ น
หุ้ นสามั ญ โดยได้ จ านวนหุ้ นสามั ญ ผั น แปรเท่ า กั บ จ านวนเงิ น ที่ แ น่ น อนจ านวนหนึ่ ง หรื อ
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จานวนที่เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอ้ างอิงตัวใดตัวหนึ่ง (เช่น สินค้ าโภคภัณฑ์) อย่างไรก็ตาม
ถ้ าเงินปั นผลที่ไม่ได้ จ่ายถูกรวมเข้ าไปในจานวนเงินไถ่ถอน เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดนั้นต้ อง
ถือเป็ นหนี้สนิ และเงินปันผลนั้นจะต้ องถือเป็ นดอกเบี้ยจ่ายด้ วย
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 42 ถึง 50)
38

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
เกณฑ์ที่กิจการมีสิท ธิ ตามกฎหมายในปั จจุ บนั ในการนาจานวนที่รบั รู ม้ าหักกลบลบหนี้ กัน
(ย่อหน้าที่ 42.1)

38ก

38ข

38ค

38ง

สิ ท ธิต ามกฎหมายในการหั ก กลบลบหนี้ อาจใช้ ป ระโยชน์ ได้ ในปั จ จุ บั น หรื อ อาจขึ้ นอยู่ กั บ
เหตุการณ์ในอนาคต (เช่น สิทธิอาจถูกเรียกหรือใช้ สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างในอนาคต
เช่ น การไม่ ชาระเงิน ตามสัญ ญา การผิดนั ดชาระหนี้ หรื อการล้ มละลายของหนึ่ งในคู่ สัญ ญา)
ถึงแม้ ว่าสิทธิตามกฎหมายในการหั กกลบลบหนี้ นั้ น ไม่ ได้ ข้ ึน อยู่กับ เหตุการณ์ ในอนาคต สิทธิ
ดังกล่าวอาจใช้ บังคับตามกฎหมายได้ ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ หรือเมื่อเกิดการไม่ชาระเงิน
ตามสัญญา หรือเกิดการผิดนัดชาระหนี้ หรือการล้ มละลายของคู่สัญญาคนใดฝ่ ายหนึ่งหรือทุกฝ่ าย
เพื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 42.1 กิจการต้ องมีสทิ ธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้กัน
โดยเงื่อนไขต่อไปนี้คือสิทธิในการหักกลบลบหนี้
38ข.1 ต้ องไม่ใช่สทิ ธิท่อี าจเกิดขึ้นในอนาคต และ
38ข.2 ต้ องเป็ นสิทธิตามกฎหมายซึ่งเข้ าเงื่อนไขทุกสถานการณ์ต่อไปนี้
38ข.2.1 การดาเนินธุรกิจตามปกติ
38ข.2.2 การไม่ชาระเงินตามสัญญา
38ข.2.3 การผิดนัดชาระหนี้หรือการล้ มละลายของกิจการและคู่สญ
ั ญาทุกราย
ลักษณะและขอบเขตของสิทธิในการหั กกลบลบหนี้ รวมถึงเงื่อนไขที่ติดมากับการใช้ สิทธิ และ
การมี อ ยู่ ของเหตุ ก ารณ์ ก ารไม่ ช าระเงิน ตามสัญ ญา การผิ ด นั ด ช าระหนี้ หรื อ การล้ ม ละลาย
อาจไม่เหมือนกันในแต่ละเขตอานาจทางกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่อาจสันนิษฐานได้ ว่าสิทธิในการ
หักกลบลบหนี้สามารถใช้ ประโยชน์ได้ สาหรั บการดาเนินงานที่ไม่ เป็ นไปตามปกติ ตัวอย่างเช่ น
กฎหมายล้ มละลายหรื อกฎหมายเกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ ขอบเขตอานาจทางกฎหมายอาจ
ห้ ามหรื อ จ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการหั ก กลบลบหนี้ เมื่ อ เกิ ด การล้ มละลายหรื อ การผิ ด นั ด ช าระหนี้
ในบางสถานการณ์
กฎหมายที่บังคับใช้ กบั ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา (ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขตามสัญญา กฎหมาย
ว่าด้ วยสัญญา หรือการไม่ชาระเงินตามสัญญา การผิดนัดชาระหนี้ หรือการล้ มละลายที่ใช้ บังคับ
กับคู่สัญ ญา) จาเป็ นต้ องได้ รับ การพิ จารณาให้ แน่ ใจว่าสิทธิในการหักกลบลบหนี้ ใช้ ได้ ในการ
ดาเนินงานที่เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ในเหตุการณ์การไม่ชาระเงินตามสัญญา ผิดนัดชาระหนี้
หรือล้ มละลายของกิจการและของคู่สญ
ั ญาทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ ในภาคผนวกย่อหน้ าที่ 38ข.2)
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เกณฑ์ที่ กิ จการตั้งใจที่จ ะจ่ ายช าระจานวนที่ร ับ รู ไ้ ว้ด ว้ ยยอดสุ ท ธิ หรื อ ตั้งใจที่จ ะรับ ประโยชน์จาก
สินทรัพย์และชาระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน (ย่อหน้าที่ 42.2)
38จ

38ฉ

39

เพื่ อเป็ นไปตามเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 42.2 กิจการต้ องตั้งใจที่จะจ่ายชาระจานวนที่รับรู้ไว้ ด้วยยอด
สุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์และชาระหนี้สนิ ในเวลาเดียวกัน แม้ ว่ากิจการอาจมี
สิทธิท่จี ะจ่ ายชาระด้ วยยอดสุทธิ และอาจรับประโยชน์จากสินทรั พย์และชาระหนี้สินแยกต่างหาก
จากกันได้
หากกิจการสามารถจ่ายชาระในลักษณะดังกล่าวซึ่งเป็ นผลที่เทียบเท่ากับการจ่ายชาระสุทธิ ถือว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์การจ่ายชาระในย่อหน้ า ที่ 42.2 ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อและก็ต่อเมื่อวิธีการจ่ายชาระ
ขั้นต้ นมีลักษณะที่กาจัดหรือส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิตและสภาพคล่ องที่ไม่มีนัยสาคัญ
และจะดาเนินการกับลูกหนี้และเจ้ าหนี้ในกระบวนการหรือวงจรจ่ายชาระเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ระบบ
การจ่ายชาระขั้นต้ นซึ่งมีคุณสมบัติท้ังหมดดังต่อไปนี้ จึงจะเป็ นไปตามเกณฑ์การจ่ายชาระด้ วย
ยอดสุทธิในย่อหน้ าที่ 42.2
38ฉ.1 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งมีสิทธิในการหักกลบถูกดาเนินการ ณ
เวลาเดียวกัน
38ฉ.2 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ถูกดาเนินการ คู่สัญญาจะถูกผูกมัด
ให้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันสาหรับการจ่ายชาระ
38ฉ.3 ไม่ มี ก ระแสเงิ น สดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ
ถูกดาเนินการ (ยกเว้ นกรณีท่กี ารดาเนินการล้ มเหลว ดูย่อหน้ าที่ 38ฉ.4)
38ฉ.4 สินทรั พย์และหนี้สินที่มีหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์จะถูกชาระโดยการโอนหลักทรัพย์
หรื อโดยระบบที่คล้ ายกัน (ตัวอย่ างเช่ น การส่งมอบเมื่อเทียบเท่ากับการจ่ ายชาระ)
ดั ง นั้ น หากการโอนหลั ก ทรั พ ย์ ล้ ม เหลว การด าเนิ น การของลู ก หนี้ หรื อ เจ้ า หนี้ ที่
เกี่ยวข้ องซึ่งมีหลักทรัพย์คา้ ประกันจะล้ มเหลวเช่นกัน (และในทางกลับกัน)
38ฉ.5 ธุรกรรมใดๆ ที่ล้มเหลว ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 38ฉ.4 จะถูกดาเนินการอีกครั้งจนกว่า
การจ่ายชาระจะเสร็จสิ้น
38ฉ.6 การจ่ายชาระจะดาเนินการผ่านสานักชาระเดียวกัน (ตัวอย่างเช่ น ธนาคาร ธนาคาร
กลาง หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และ
38ฉ.7 วงเงิน สิน เชื่ อ ระหว่ า งวั น ซึ่ งมี ไว้ เพื่ อ ให้ มี ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี เพี ย งพอส าหรั บ การ
ดาเนินการจ่ายชาระ ณ วันที่มีการจ่ายชาระสาหรับแต่ละคู่สญ
ั ญา และมีความแน่นอนที่
วงเงินสินเชื่อระหว่างวันจะถูกใช้ ก่อน เมื่อมีการร้ องขอ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดวิธปี ฏิบัติเป็ นพิเศษสาหรับเครื่องมือสังเคราะห์ เครื่องมือ
สังเคราะห์เป็ นกลุ่มของเครื่ องมือทางการเงินที่กิจการถือไว้ เพื่ อทาให้ มีลักษณะประหนึ่ งว่ าเป็ น
เครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่ ง ตัวอย่างเช่ น เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มี
ส่วนประกอบของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทาให้ ได้ รับการชาระเงินจากการจ่ายเงินที่
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เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และการจ่ายเงินด้ วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทาให้ เครื่องมือทางการเงิน มี
ลั กษณะเหมื อนหนี้ สินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ เครื่ อ งมื อ ทางการเงินแต่ ละประเภทที่
รวมกันเป็ นเครื่องมือสังเคราะห์ดังกล่าวประกอบด้ วยสิทธิหรือภาระผูก พั นตามสัญญาที่มีเวลา
และเงื่อนไขต่างๆ ของตัวเอง โดยเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทนั้นสามารถโอนหรือชาระ
ราคาแยกต่างหากจากกันได้ เครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทที่ประกอบกันนั้นมีความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเครื่องมือทางการเงินหนึ่งในเครื่องมือสังเคราะห์มีลักษณะเป็ นสินทรัพย์
ขณะที่อีกเครื่องมือทางการเงินหนึ่งเป็ นหนี้สิน เครื่องมือทางการเงินทั้งสองต้ องไม่นามาหักกลบ
กัน และต้ อ งไม่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ของกิจ การด้ วยจ านวนสุทธิ ถ้ าไม่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้ อของการหักกลบตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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