
  

 

 

  

    20  เมษายน  2564 
เรียน  ผู้จัดการ 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง 

ที่ ฝกฉ.(07)ว.  14  /2564  เรื่อง  น าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง  
การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออก

ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 
ถือปฏิบัติ ในช่วงที่กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ SFIs เลื่อนระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ออกไป นั้น 

ธปท. จึงก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้ SFIs ถือปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
ส าหรับงบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ธุรกรรมหรือรายการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิด
ส าหรับรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่สภาวิชาชีพ
บัญชีก าหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านการจัดท าบัญชีและรายงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่ ธปท. ประกาศก าหนด 

2. ธุรกรรมหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงธุรกรรมหรือรายการ
อ่ืน ๆ ที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้
ปฏิบัติ โดยอ้างอิงถึง TFRS 9 นั้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี ตามที่ก าหนดในประกาศ
ฉบับนี้ รวมถึงหลักเกณฑ์ ธปท. ที่เก่ียวข้อง และหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ ธปท. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม ซึ่งเป็น
หลักการและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ SFIs ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

3. หาก SFIs ใดประสงค์จะถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ให้ SFIs หารือเรื่องรูปแบบงบการเงิน
กับ ธปท. และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องที่ ธปท. ก าหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
จนกว่าจะมีประกาศหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ TFRS 9 ในเรื่องดังกล่าวของ SFIs ทั้งนี้ SFIs ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 

ธปท. ขอน าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 เรื่อง การจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงินส าหรบัสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวนัที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 83 ง ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 มาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นางวิเรขา  สันตะพันธุ์) 

ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
    ผู้ว่าการแทน 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2564 เรื่อง การจัดท าบัญชีและรายงาน 

การเงินส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 
ฝ่ายก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
โทรศัพท์ 0 2283 6953, 0 2356 7451 
โทรสาร 0 2283 6466  
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ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมหรือก ากับดูแลการประกอบกิจการ และหน่วยงานอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องแล้ว3          

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินเพ่ือให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามที่
ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

4. เนื้อหา 

4.1 ค าจ ากัดความ 

 ในประกาศฉบับนี้ 

 “สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 “เครื่องมือทางการเงิน” หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ท าให้กิจการหนึ่งมีสินทรัพย์ทาง
การเงินและอีกกิจการหนึ่งมีหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน  ซึ่งเป็นค าจ ากัดความเดียวกับ “เครื่องมือ  
ทางการเงิน” ที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด 

4.2 หลักเกณฑ์      

4.2.1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

      (1) ธุรกรรมหรือรายการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ให้ถือปฏิบัติตาม
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านการจัดท าบัญชีและการรายงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  

                                                        
3 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่า "มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป" ตามมาตรา 68 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวินยั

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 นั้น เป็นค าที่ใช้ในความหมายทัว่ไปวา่เป็นมาตรฐานการบัญชีที่มีการก าหนดขึ้นและเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับ

การรับรองเป็นการทั่วไปจากผู้ที่เกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีหนา้ที่จัดท าบัญช ีผู้ท าบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ผู้สอบบัญช ีส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ควบคุมหรือก ากับดแูลการประกอบกิจการ หรือหนว่ยงานอื่นใด โดยมิได้หมายถึงมาตรฐานการบัญชีภายใต้

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ตามเร่ืองเสร็จที่ 1542/2563 (พฤศจิกายน 2563) 
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หลักเกณฑ์การจัดท าบัญช ี(หลักเกณฑ์) ที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ 

ส าหรับธุรกรรมหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

 หน้า 
1. หลักเกณฑ์เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่ ธปท. ก าหนด  2 
2. หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่ ธปท. ก าหนด 15 
3. หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ ธปท. ก าหนด 44 
4. หลักเกณฑ์ส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด 58 
5. หลักเกณฑ์ส าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลที่ ธปท. ก าหนด  76 
6. หลักเกณฑ์เรื่องสินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช าระหนี้ที่ ธปท. ก าหนด 77 
7. หลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันที่   
    ธปท. ก าหนด 

80 

8. หลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด 83 
9. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการที่ ธปท. ก าหนด 119 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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หลักเกณฑ์เรื่องหน้ีสงสยัจะสูญและหนีสู้ญที่ ธปท. ก าหนด* 

สารบัญ 

        ย่อหน้าที ่

ค าน า   1-3 

ค านิยาม      4  

ข้ออภิปราย   5-14  

 วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ      7  
 ลูกหนี้ที่จะน ามาพิจารณาหนี้สงสัยจะสูญ      8  
 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญ                                                                9-10  
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ    11  
 หนี้สูญได้รับคืน     12  
 ด้านภาษีอากร        13  
 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน         14  
มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน                                                           15-22 
การเปิดเผยข้อมูล                                                                                23-24 
      
 
ภาคผนวก 
ตัวอย่างการประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดขาย          
ตัวอย่างการประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้สิ้นปี    
ตัวอย่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ                                      
  

* ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  
ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม 



3 
 

 
สกสป40-บช00001-25640409 

ค าน า 

 1. หลักเกณฑ์นี้ก าหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับลูกหนี้คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และ
ลูกหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ 

 2. ลูกหนี้เป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ช าระหนี้ด้วยเงินสด หรือทรัพย์สิน
อย่างอ่ืนโดยคาดหมายว่าจะได้รับช าระเต็มจ านวนเมื่อถึงก าหนดช าระ 

 3. ลูกหนี้จัดเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของกิจการ และควรแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับนั่นก็คือจ านวนที่คาดหมายว่าจะเก็บได้ 

ค านิยาม 

 4. ค าศัพท์ที่ใช้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
“ลูกหนี้การค้า”   หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากด าเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ และ 

จะมีชื่อบัญชีแตกต่างกันได้ตามประเภทของธุรกิจ เช่น 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บัญชีระหว่างธนาคารที่มี
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ กิจการประกันภัย 
หมายถึง บัญชีเบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินค้างรับเกี่ยวกับ
การประกันต่อ และเงินให้กู้ยืม 

“ลูกหนี้อื่น”   หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ 
เช่น - ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง 

     - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทร่วม 
     - รายได้อ่ืนค้างรับ 
“หนี้สูญ”   หมายถึง ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแล้ว แต่ไม่ได้รับช าระ

หนี้และได้ตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี 
“หนี้สงสัยจะสูญ”  หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายของ

รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
“ค่าเผื่อหนี้สูญ” หรือ หมายถึง จ านวนที่กันไว้ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และ 
“ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ”  ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเป็นรายการหัก

จากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน เพ่ือให้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ของลูกหนี้ที่คาดหมายว่าจะเก็บได้  
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ข้ออภิปราย 

 5. ในสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจ แม้ลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะช าระหนี้เมื่อถึงก าหนด หรือตามที่
คาดหมายไว้ แต่ก็มีกรณีท่ีลูกหนี้บางรายไม่ช าระหนี้ และในทางปฏิบัติจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าลูกหนี้รายใดจะ
ไม่ช าระหนี้จนกว่าจะถึงก าหนดช าระหรือได้มีการทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว ท าให้มูลค่าของลูกหนี้ที่จะแสดงใน     
งบการเงินมีจ านวนสูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้นจึงต้องมีการประมาณจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ขึ้น
จ านวนหนึ่งกันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งมีลักษณะเป็นบัญชีปรับมูลค่า น าไปหักลดบัญชีลูกหนี้ เพ่ือให้แสดง
มูลค่าสุทธิที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามความจริง 

 6. การบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มีวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป 2 วิธี คือ 
 6.1 ไม่บันทึกรายการจนกว่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีลูกหนี้สูญจริง จึงบันทึกเป็นผล
เสียหายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยการเดบิตบัญชีหนี้สูญซึ่งเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย และเครดิตบัญชีลูกหนี้ วิธีนี้
เรียกว่า วิธีตัดจ าหน่ายโดยตรง 
 6.2 ประมาณจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ โดยค านวณจากยอดขายหรือจากยอดลูกหนี้ 
แล้วบันทึกจ านวนที่ประมาณขึ้นนั้น โดยเดบิตบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย และเครดิตบัญชีปรับ
มูลค่าลูกหนี้ คือ บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายการนี้ท าในรอบระยะเวลาบัญชีที่บันทึกรายการขาย วิธีนี้เรียกว่า 
วิธีตั้งค่าเผื่อ 
           ในทางปฏิบัติวิธีตัดจ าหน่ายโดยตรง เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก แต่มีข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไป
ตามหลักทฤษฎีว่าด้วยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ของระยะเวลาบัญชีอีกทั้งมูลค่าของลูกหนี้ที่แสดงใน   
งบแสดงฐานะการเงินก็มิได้อยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจริง วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ไม่เป็นที่ยอมรับ เว้นแต่ว่าหนี้ที่คาด
ว่าจะเก็บไม่ได้มีจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ 

วิธีตั้งค่าเผื่อ เป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีว่าด้วยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้
ของรอบระยะเวลาบัญชี และบัญชีลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะแสดงในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงแม้ว่าวิธีนี้จะต้องมีการประมาณจ านวนหนี้สงสัยจะสูญขึ้นก็ตาม การประมาณอาจจะท าได้โดยอาศัย
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต สภาพของตลาดในปัจจุบันและการวิเคราะห์ยอดลูกหนี้ค้างช าระ 

เนื่องจากจ านวณเงินของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้มีลักษณะเป็นผลเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น วิธีตั้งค่าเผื่อจะเป็นวิธีเหมาะสมก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าทรัพย์สินจะมี
มูลค่าลดน้อยลงและผลเสียหายนั้นสามารถประมาณได้โดยเหตุสมผล 

วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 

 7. วิธีที่นิยมใช้กันมีดังนี้ 
 7.1 ค านวณเป็นร้อยละของยอดขาย วิธีนี้ กิจการจะต้องวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับจ านวนลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้ เทียบเป็นอัตราส่วนกับยอดขาย คือ  
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   7.1.1 ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม โดยถือว่าการขายเป็นรายการที่ก่อให้เกิด
ลูกหนี้และอัตราส่วนของการขายสัมพันธ์กับจ านวนหนี้ที่เก็บไม่ได้ 
                  7.1.2 ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายเชื่อ โดยถือว่าการขายเชื่อสัมพันธ์ โดยตรงกับ
ลูกหนี้ ส่วนการขายเงินสดไม่ได้ก่อให้เกิดลูกหนี้แต่อย่างใด 
 7.2 ค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ โดยการวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านๆ มา 
กิจการจะสามารถประมาณอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ต่อยอดลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ได้ดังนี้ 
                 7.2.1 ค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ โดยถือว่าอัตราส่วนของจ านวนหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับลูกหนี้ทั้งหมดจะคงท่ี 
                  7.2.2 ค านวณโดยการจัดกลุ่มลูกหนี้จ าแนกตามอายุของหนี้ที่ค้างช าระ ลูกหนี้กลุ่มที่
ค้างช าระนานจะน ามาค านวณหาจ านวนหนี้สงสัยจะสูญด้วยอัตราร้อยละที่สูงกว่าลูกหนี้ที่เริ่มค้างช าระเกิน
ก าหนด โดยถือว่าลูกหนี้ที่ค้างช าระนานจะมีโอกาสไม่ช าระหนี้มากกว่าลูกหนี้ที่เริ่มเกิดข้ึน 
      7.3 ค านวณโดยพิจารณาลูกหนี้แต่ละราย และจะรวมเฉพาะรายที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
เท่านั้นเป็นหนี้สงสัยจะสูญ วิธีนี้อาจจะกระท าได้ยากในทางธุรกิจที่มีลูกหนี้จ านวนมากราย 

ลูกหนี้ที่จะน ามาพิจารณาหนี้สงสัยจะสูญ 

 8.  แนวความคิดส าหร ับล ูกหนี ้ที ่จะน ามาพิจารณ าหนี ้ส งส ัยจะส ูญมีสองแนวความคิด
แนวความคิดแรกเห็นว่าลูกหนี้ที่จะน ามาพิจารณาควรจะพิจารณาเฉพาะลูกหนี้การค้าเท่านั้น โดยมีเหตุผลว่า
ลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่ของกิจการและเกิดจากการด าเนินธุรกิจโดยตรงของกิจการ ในขณะที่ลูกหนี้อื่นมี
จ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญและไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี การน าหนี้สงสัย
จะสูญของลูกหนี้อ่ืนไปถือเป็นค่าใช้จ่ายจะไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่เกิดขึ้น อีกทั้งจะเป็นการยุ่งยากในการประมาณ
การหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้อื่นแต่ละรายซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกัน 
  อีกแนวความคิดหนึ่งเห็นว่า ลูกหนี้ที่จะน ามาพิจารณาหนี้สงสัยจะสูญควรพิจารณาลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น โดยมีเหตุผลว่าลูกหนี้อื่นก็มีโอกาสที่จะไม่ช าระหนี้เช่นกัน ถ้าหากลูกหนี้อ่ืนไม่ช าระหนี้และ
ไม่ได้ลดมูลค่าลงด้วยจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จะท าให้ลูกหนี้แสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าที่สูงเกินกว่าที่
จะได้รับช าระ 

การตัดจ าหน่ายหนี้สูญ 

 9. เมื่อมีการทวงถามหนี้จากลูกหนี้จนถึงที่สุดแล้ว ลูกหนี้ก็ยังไม่ช าระหนี้และกิจการได้มีการ
ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรแลว้ ใหก้ิจการตัดจ าหน่ายลูกหนี้เปน็สญู โดย เดบิตบัญชหีนี้สูญ
และเครดิตบัญชีลูกหนี้ และในขณะเดียวกัน ก็ให้ลดจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยจ านวนเดียวกัน โดยเดบิต
บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และเครดิตบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ 

 10. ในกรณีที่กิจการต้องการตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ เมื่อคาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้
รับช าระหนี้และยังตัดจ าหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้ อาจจะเป็นการสมควรที่จะตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ
โดยการลดจ านวนลูกหนี้ลงพร้อมกับจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม มีผู้โต้แย้งว่าถ้าไม่อาจตัดเป็น
หนี้สูญได้อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ควรตัดจ าหน่ายจากบัญชี ควรจะให้คงอยู่ทั้งบัญชีลูกหนี้และบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัย



6 
 

 
สกสป40-บช00001-25640409 

จะสูญเช่นเดิม เพราะแม้จะคงอยู่ก็มิได้ท าให้ลูกหนี้สุทธิแสดงมลูค่าเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็มีผู้โต้แย้งว่า ถ้าหากยังคง
ให้มีอยู่ในบัญชี และสะสมเป็นเวลานานจะท าให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติทางการบัญชี เพราะมีจ านวนมาก 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ 

 11. ในกรณีที่หนี้สงสัยจะสูญค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ ในบางครั้ง อาจจะพบว่าหนี้สงสัย
จะสูญที่ค านวณได้น้อยกว่าจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้ งอยู่ในบัญชีแล้ว  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะจ านวน
ลูกหนี้ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน หรือได้รับช าระเงินจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะสูญ  ซึ่งเป็น
จ านวนมากเมื่อเทียบกับจ านวนหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด  ดังนั้นจึงควรปรับปรุงจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้
คงเหลือเท่ากับจ านวนที่ประมาณได้ เพราะมิฉะนั้นแล้วจะท าให้มูลค่าของลูกหนี้แสดงไว้ต่ าไป การปรับปรุงนี้อาจ
กระท าได้สองวิธี คือ ให้ถือเป็นรายได้ของกิจการ แต่มีผู้โต้แย้งว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะการเกิดของ
รายได้แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเท่านั้น อีกวิธีหนึ่ง คือน าไปลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งก็มีผู้
โต้แย้งเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าจะท าให้การแสดงค่าใช้จ่ายจริงมีจ านวนต่ าไป 

หนี้สูญได้รับคืน 

 12. ในบางรอบระยะเวลาบัญชี กิจการอาจจะได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ที่ได้จ าหน่ายเป็นหนี้สูญไป
แล้ว วิธีการบัญชีอาจจะกระท าได้โดยถือเอาเงินที่ได้รับเป็นรายได้อ่ืน หรือน าไปเพ่ิมบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ผู้สนับสนุนวิธีแรกให้เหตุผลว่า เมื่อกิจการได้จ าหน่ายลูกหนี้รายใดเป็นสูญแล้วก็ถือว่า ความสัมพันธ์กับลูกหนี้ราย
นั้นสิ้นสุดลงและกระบวนการเกี่ยวเนื่องกับการขายและช าระเงินครบถ้วนแล้วส าหรับลูกหนี้รายนั้น   หากมีการ
ช าระเงินในภายหลังถือว่าเป็นการได้รับเงินโดยไม่ได้คาดหวังไว้ จึงควรถือเป็นรายได้อ่ืน 
  ผู้สนับสนุนวิธีที่สองเห็นว่า ถ้าหากลูกหนี้ที่จ าหน่ายเป็นสูญแล้วช าระหนี้ให้กิจการ การลงบัญชี
กลับรายการเดิมโดยการตั้งบัญชีลูกหนี้รายนั้นขึ้นใหม่  และเพ่ิมบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยจ านวนเดียวกัน
โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ไม่เคยจ าหน่ายลูกหนี้นั้นเป็นสูญมาก่อน และลงรายการช าระเงินที่ได้รับนั้นเป็นการช าระ
หนี้ตามปกต ิ

ในกรณีที่การตัดหนี้สูญเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร 
 การลงรายการหนี้สูญได้รับ คือ 

(1) เดบิตตั้งบัญชีลูกหนี้นั้นขึ้นใหม่ และเครดิตหนี้สูญได้รับคืน ซึ่งถือเป็นรายได้อ่ืน 
(2) ลงบัญชีรับเงินสด และเครดิตบัญชีลูกหนี้ 

ในกรณีที่การตัดหนี้สูญเป็นเพียงรายการทางการบัญชี 
     การลงรายการหนี้สูญได้รับคืน คือ 

(1) เดบิตตั้งบัญชีลูกหนี้นั้นขึ้นใหม่ และเครดิตบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
     เป็นการกลับรายการที่ลงไว้ในตอนตัดจ าหน่ายบัญชี 

(2) ลงบัญชีรับเงินสด และเครดิตบัญชีลูกหนี้ 
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ด้านภาษีอากร 

 13. ให้น ายอดตามที่ปรากฏในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญในงบก าไรขาดทุนไม่ว่าจะเป็นยอดเดบิต หรือ
เครดิตมารวมในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กล่าวคือถ้าเป็นยอดเดบิต ให้น าไป
บวกเพ่ิมก าไรสุทธิ แต่ถ้าเป็นยอดเครดิตให้น าไปหักก าไรสุทธิ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

 14. มีทั้งผู้โต้แย้งและสนับสนุนให้เปิดเผยวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญไว้ในนโยบายการบัญชีของ
กิจการ ผู้สนับสนุนให้เหตุผลว่า วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญมีหลายวิธี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจึงควรจะ
เปิดเผยวิธีที่กิจการเลือกใช้เป็นนโยบายการบัญชี ส าหรับผู้โต้แย้งให้เหตุผลว่า ถึงแม้ว่าวิธีประมาณหนี้สงสัยจะ
สูญจะมีหลายวิธี แต่ละวิธีต่างก็มุ่งผลในการประมาณให้ได้จ านวนที่ใกล้เคียงกับลูกหนี้ที่คาดว่า จะเรียกเก็บ
ไม่ได้ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงวิธีประมาณการจึงอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง  ดังนั้น  ถ้าหากกิจการถือเป็นนโยบาย
ทางการบัญชีแล้วเมื่อเปลี่ยนวิธีประมาณการก็จะท าให้ถือได้ว่ากิจการมิได้ถือปฏิบัติวิธีการบัญชีหนึ่งอย่าง
สม่ าเสมอ 

หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีและการรายงาน 

 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ประกอบด้วยรายการในย่อหน้าที่ 15-25 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ควรอ่านควบคู่กับ
รายการที่กล่าวมาแล้วในย่อหน้าที่ 1 - 14 

 15. กิจการควรจะมีการประมาณจ านวนหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตั้งเป็นบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน าไปลดมูลค่าของลูกหนี้ เพ่ือให้แสดงมูลค่า
สุทธิของลูกหนี้ตามจ านวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ 

 16. การพิจารณาจ านวนหนี้สงสัยจะสูญให้พิจารณาทั้งลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และให้พิจารณา
แยกต่างหากจากกัน 

 17. การประมาณจ านวนหนี้สงสัยจะสูญ ควรใช้วิธีการประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะลูกหนี้ของ
กิจการแต่ละแห่ง ถ้าหากสภาพของลูกหนี้โดยทั่วไปเปลี่ยนแปลง ก็ควรจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ประมาณให้เหมาะสมกับลักษณะของลูกหนี้ในขณะนั้น และไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรือ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี 

 18. อัตราร้อยละที่น ามาใช้ในการประมาณการจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเสมอ เพ่ือให้
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจการ 

 19. จ านวนหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณได้เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนที่แสดงในบัญชีค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่แล้ว ถ้าหากจ านวนที่ประมาณได้มากกว่าก็จะต้องเพิ่มให้เท่ากับจ านวนที่ ประมาณได้ 
โดยถือเป็นหนี้สงสัยจะสูญแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน แต่ถ้าจ านวนที่ประมาณได้มีน้อยกว่ าจ านวนที่
แสดงอยู่ในบัญชี ก็ให้ลดจ านวนในบัญชีลงให้เหลือเท่ากับจ านวนที่ประมาณได้ และรายการหนี้สงสัยจะสูญจะ
แสดงเป็นยอดเครดิตภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุน 
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 20. ถ้าได้มีการติดตามทวงถามหนี้จนถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับช าระหนี้ และหนี้สูญนั้น เข้าเกณฑ์
ที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากร  ก็ให้ตัดจ าหน่ายบัญชีลูกหนี้รายนั้นไปสู่บัญชีหนี้
สูญ และขณะเดียวกัน ก็ให้ลงบัญชีกลับรายการบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สงสัยจะสูญด้วยจ านวนเดียวกัน 

 21. ในกรณีที่คาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับช าระหนี้ และยังตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ
ตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้ กิจการอาจจะตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นสูญในทางบัญชีได้โดยลดจ านวนลูกหนี้ลง 
พร้อมกับลดจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 22. ในกรณีที่ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ที่ได้จ าหน่ายบัญชีเป็นหนี้สูญไปแล้ว หรือกิจการสามารถ
ติดตามทวงถามได้ในภายหลัง ให้บันทึกรายการหนี้สูญได้รับคืนดังนี้ 
 22.1 ในกรณีการจ าหน่ายบัญชีลูกหนี ้เป็นสูญเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร  ให้
บันทึกรายการหนี้สูญได้รับคืนเป็นรายได้อ่ืน 
                        22.2 ในกรณีการจ าหน่ายบัญชีลูกหนี้เป็นสูญเป็นเพียงรายการทางบัญชี ให้กลับรายการที่ได้
บันทึกไว้ตอนจ าหน่ายบัญชีลูกหนี้ และลงรายการรับช าระหนี้ 

การเปิดเผยข้อมูล 

 23. การเปิดเผยในงบการเงิน ให้แสดงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเป็นรายการหัก
จากลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้อื่นก็ให้แสดงเป็นรายการหักจากลูกหนี้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 24. ในกรณีที่แสดงลูกหนี้ในงบดุลด้วยมูลค่าสุทธิ ให้เปิดเผยจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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ภาคผนวก 

 ภาคผนวกนี้ท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 
 วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ กิจการอาจจะใช้วิธีใดในการประมาณจ านวนหนี้สงสัยจะสูญในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ ก็ได้ วิธีการหนึ่งได้แก่ การตรวจสอบลูกหนี้แต่ละรายและตั้งจ านวนหนึ่งที่มากพอส าหรับ
จ านวนลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ในกิจการซึ่งมีบัญชีลูกค้าจ านวนมาก การวิเคราะห์บัญชีลูกค้าแต่ละ
รายอาจท าได้ยาก ดังนั้นวิธีที่ใช้ปฏิบัติทั่วไปจึงมักขึ้นอยู่กับวิธีการที่พัฒนามาจากประสบการณ์ 

การประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดขาย 

 วิธีที่ประมาณหนี้สงสัยจะสูญที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ 
(ก) คิดเป็นร้อยละของยอดขายทั้งหมด วิธีนี้จะใช้ได้เหมาะสมก็ต่อเมื่อการขายเงินสดมีอัตราส่วน 

ค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งหมด 
(ข) เนื่องจากจ านวนค่าใช้จ่ายหนี้สูญไม่เก่ียวข้องกับการขายเงินสดแต่อย่างใด ดังนั้นบางกิจการ 

จึงประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคิดเป็นร้อยละของยอดขายเชื่อ 

ตัวอย่าง 1 

 บริษัท ก. จ ากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ในปี 25X1 จ านวน 100,000 บาท ปี 25X2 จ านวน 
120,000 บาท กิจการแห่งนี้ประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดขายเชื่อในอัตราร้อยละ 1 มีลูกค้าท่ีตัดจ าหน่าย
เป็นหนี้สูญในปี 25X2 จ านวน 950 บาท รายการในสมุดรายวันทั่วไปจะเป็นดังนี้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยลงบัญชีดังนี้ 
 หนี้สงสัยจะสูญ  1,000 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,000 
 สมมุติว่ากิจการตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ จ านวน 950 บาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม 25X2 การลง
รายการบัญชีจะเป็นดังนี้ 

(ก) กรณีตัดจ าหน่ายเป็นหนี้สูญได้ตามกฎหมายภาษีอากร 
 หนี้สูญ  950 
 ลูกหนี้ 950 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 950 
 หนี้สงสัยจะสูญ 950 

(ข) กรณีตัดจ าหน่ายเป็นหนี้สูญที่ไม่เข้าข่ายการยอมรับตามกฎหมายภาษีอากร 
                     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 950 
 ลูกหนี้ 950  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 กิจการจะลงบัญชีบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ 
 หนี้สงสัยจะสูญ 1,200 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,200 

 งบการเงินของปี 25X2 ปรากฏดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ลูกหนี้ 400,000 
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,250) 
 ลูกหนี้สุทธิ 398,750 

งบก าไรขาดทุน 

 กรณี ก กรณี ข 
 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่าย : 
 หนี้สูญ 950 
 หนี้สงสัยจะสูญ 250 หนี้สงสัยจะสูญ 1,200 

หนี้สูญได้รับคืน 

 สมมติต่อไปว่า ในปี 25X3 มีลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ จ านวน 100 บาท น าเงินมาช าระหนี้ กิจการจะ
บันทึกบัญชี โดย 
     กรณี ก 
     ลูกหนี ้ 100 
 หนี้สูญได้รับคืน (แสดงเป็นรายได้อ่ืน) 100 
 เงินสด 100 
 ลูกหนี้ 100 
 กรณี ข 
 ลูกหนี้ 100 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100 
 เงินสด 100 
 ลูกหนี้              100 
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การประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้สิ้นปี 

 กิจการบางแห่งประมาณค่าใช้จ่ายหนี้สูญจากยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จ านวนร้อย
ละที่ใช้ในการประมาณขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร หนี้สงสัยจะสูญที่ ประมาณข้ึน
ควรมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ตามสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาจ านวนหนึ่ง หนี้สงสัยจะสูญนี้จึงอาจจะมากในบางรอบระยะเวลาบัญชีและน้อยในบางรอบระยะเวลา
บัญชีก็ได้ 

ตัวอย่าง 2 

 สมมติ ณ วันสิ้นปี 25X2 กิจการมียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชี จ านวนเงิน 1,000 บาท และ
กิจการต้องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้มีจ านวนร้อยละ 2 ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมี
จ านวน 300,000 บาท 

 รายการบัญชี คือ 
 หนี้สงสัยจะสูญ 5,000 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

 ลูกหนี้  300,000 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,000) 294,000 

งบก าไรขาดทุน ปี 25X2 

 หนี้สงสัยจะสูญ 5,000 

ปี 25X3 – กิจการตัดจ าหน่ายลูกหนี้รายหนึ่ง จ านวน 200 บาท เป็นหนี้สูญ 
ก) กรณีตัดจ าหน่ายเป็นหนี้สูญได้ตามกฎหมายภาษีอากร 

 หนี้สูญ 200 
 ลูกหนี้ 200 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 200 
 หนี้สงสัยจะสูญ 200 

ข) กรณีการตัดจ าหน่ายหนี้สูญไม่เข้าข่ายที่ยอมรับตามกฎหมายภาษีอากร 
      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 200 
 ลูกหนี้ 200 

 สมมติว่า ณ วันสิ้นปี 25X3 บัญชีลูกหนี้แสดงยอด 400,000 บาท รายการบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเพ่ิมข้ึนดังนี้ 
 หนี้สงสัยจะสูญ 2,200 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,200 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X3 

 ลูกหนี้  400,000 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,000) 392,000 

งบก าไรขาดทุน ปี 25X3 

 กรณี ก  กรณี ข 
 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่าย : 
 หนี้สูญ    200 
 หนี้สงสัยจะสูญ 2,000 หนี้สงสัยจะสูญ 2,200 

ในแบบ ภ.ง.ด. 50 สิ้นปี 25X3 

 กรณี ก 
 บวกกลับก าไรด้วยยอดหนี้สงสัยจะสูญ 2,000 บาท 
 กรณี ข 
 บวกกลับก าไรด้วยยอดหนี้สงสัยจะสูญ 2,200 บาท 

หนี้สูญได้รับคืน 

 ต่อมาในปี 25X4 สมมติลูกหนี้ที่ตัดจ าหน่ายเป็นหนี้สูญ 200 บาท ในปี 25X3 นั้นน าเงินมาช าระ 
 กรณี ก  กรณี ข 
 ลูกหนี้ 200  ลูกหนี้ 200 
 หนี้สูญได้รับคืน 200 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 200 
 เงินสด 200 เงินสด 200 
 ลูกหนี้ 200 ลูกหนี้ 200 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 บัญชีลูกหนี้มียอด 500,000 บาท 

 กรณี ก 
 หนี้สงสัยจะสูญ 2,000 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,000 

กรณี ข 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,800 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,800 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 

 ลูกหนี้  500,000 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,000) 490,000 
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งบก าไรขาดทุน ปี 25X4 

กรณี ก กรณี ข 
รายได้อ่ืน: 
 หนี้สูญได้รับคืน 200 
ค่าใช้จ่าย:  ค่าใช้จ่าย: 
 หนี้สงสัยจะสูญ 2,000 หนี้สงสัยจะสูญ 1,800 

ในแบบ ภ.ง.ด. 50 สิ้นปี 25X4 

 กรณี ก 
 บวกกลับก าไรด้วยยอดหนี้สงสัยจะสูญ 2,000 บาท 
 กรณี ข 
 บวกกลับก าไรด้วยยอดหนี้สงสัยจะสูญ 1,800 บาท 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ 

 ในกรณีที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจ านวนเกินความต้องการ หลักเกณฑ์ฉบับนี้เสนอให้มีการลดยอดค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญลง และให้แสดงจ านวนที่เกินความต้องการเป็นรายการเครดิตในหัวข้อค่าใช้จ่ายใน       งบ
ก าไรขาดทุน 

ตัวอย่าง 3 
 บริษัท ก. จ ากัด มีลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี 25X1 จ านวน 600 ,000 บาท และ ณ วันสิ้นปี 25X2 
บัญชีลูกหนี้แสดงยอด 400,000 บาท บริษัท ประมาณหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 5 ของยอดลูกหนี้คงเหลือ
สิ้นปี 

 31 ธันวาคม 25X1 
 หนี้สงสัยจะสูญ 30,000 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30,000 

 31 ธันวาคม 25X2 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,000 
 หนี้สงสัยจะสูญ 10,000 

 ในปี 25X2 หนี้สงสัยจะสูญมียอดเครดิต 10,000 บาท นี้จะแสดงในงบก าไรขาดทุนในหัวข้อ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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บริษัท ก. จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีของแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2 และ 25X1 

   บาท   
 25X2 25X1 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน :  
 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 22,250 21,700 
 วัสดุส านักงาน 17,000 19,000 
 หนี้สงสัยจะสูญ                                         (10,000) 30,000  
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หลักเกณฑ์เร่ืองการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มปีัญหาที่ ธปท. ก าหนด* 
 

ค าแถลงการณ์ 

1. หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของหนี้ที่ไม่มีการปรับโครงสร้าง 
เนื่องจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของหนี้ในกรณีท่ัวไปได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน 

2. ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 
เจ้าหนี้จะต้องวัดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างโดยอาจใช้มูลค่าใดมูลค่าหนึ่งต่อไปนี้ 

    2.1 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินของ
เจ้าหนี้ที่จะต้องจ่ายเพ่ือการถือครองลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างตลอดอายุของสัญญา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
อัตราต้นทุนทางการเงินของเจ้าหนี้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่ให้เจ้าหนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด เพ่ือมิให้เป็นการลดจ านวนผลขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 
ในงวดปัจจุบันและทดแทนด้วยจ านวนดอกเบี้ยรับที่ต่ าลงในงวดอนาคต  

    2.2 มูลค่ายุติธรรมของหนี้ ซึ่งหมายถึงราคาที่จะจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติใน
ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด (ราคาขายออกหรือโอน
ออก (exit price)) โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้จากการประมาณการโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน  

2.3 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตาม
สัญญาเดิม 

    2.4 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน หากการช าระหนี้ของหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นอยู่กับ
หลักประกันเป็นส าคัญและหากลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่สามารถท าตามเงื่อนไขที่ ก าหนดไว้ได้ก็มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิบังคับหลักประกันเพ่ือการช าระหนี้ 

หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหนี้มีจ านวนต่ ากว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องรับรู้ผลต่าง
ดังกล่าวเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้หลังจากกลับรายการบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ให้หมดไป
ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเพ่ือท าให้เงินลงทุนในลูกหนี้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของหนี้นั้น 

3. หลักเกณฑ์ฉบับนี้ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่มากกว่ามาตรฐานการบัญชีของ
สหรัฐอเมริกา 

4. หลักเกณฑ์ฉบับนี้มีการปรับปรุงการอ้างอิงค านิยามของมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม   

* ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง   
การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย   
ไม่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม 
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สารบัญ 
 ย่อหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ค านิยาม 
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
การบัญชีส าหรับลูกหนี้ 

การโอนสินทรัพย์เพ่ือช าระหนี้ทั้งหมด 
การโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือช าระหนี้ทั้งหมด 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ 
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
การเปิดเผยข้อมูลส าหรับลูกหนี้ 

การบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 
การรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ 
เพ่ือรับช าระหนี้ทั้งหมด 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ 
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 
การวัดมูลค่าหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ 
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเจ้าหนี้ 

  

 
    1 
    2 
  3 - 6 
 7 - 23 
  7 - 8 
     9 
10 - 15 
    16 
17 - 21 
22 - 23 
24 - 39 
 
24 - 25 
26 - 30 
    31 
32 - 33 
34 - 36 
37 - 39 
    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เอน ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อความอ่ืนที่เป็นค าอธิบาย
เพ่ิมเติมและแนวทางปฏิบัติในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หลักเกณฑ์ฉบับนีไ้ม่ถือปฏิบัติกับรายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 
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วัตถุประสงค ์
หลักเกณฑฉ์บับนี้ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในลักษณะ
ต่าง ๆ 

ขอบเขต 
1 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่รวมถึง 

1.1 การที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถช าระหนี้ตามเงื่อนไขการช าระหนี้ หรือการที่เจ้าหนี้การค้าล่าช้า
ในการด าเนนิคดีเพื่อเรียกคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เว้นแต่กรณีที่ท้ังสองฝ่ายจะ 
ตกลงท าสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในภายหลัง 

1.2 หนี้ด้อยค่าที่ไม่มีการปรับโครงสร้าง 
1.3 หนี้ที่มีการปรับโครงสร้างแต่ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามค านิยามใน

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ 
 
ค านิยาม 
2 ค าศัพท์ท่ีใช้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

การปรับโครงสร้างหนี้ 
ที่มีปัญหา 

หมายถึง การที่เจ้าหนี้ยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหนี้ให้
ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งตามปกติจะไม่
พิจารณายินยอมให้ การยินยอมนั้นอาจเกิดขึ้นจาก
เหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมาย การปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาให้รวมถึงการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์
หรือกลับเข้าครอบครองสินทรัพย์ หรือการที่ลูกหนี้โอน
สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ 
 

หนี้ หมายถึง สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินหรือภาระผูกพันตาม
สัญญาที่ จะต้องจ่ ายเ งิน เ ม่ือทวงถามหรื อ เ ม่ื อ 
ครบก าหนดตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยที่สิทธิ
หรือภาระผูกพันดังกล่าวได้แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะการเงินของเจ้าหนี้ หรือแสดงเป็นหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ขณะที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ 
 

วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ หมายถึง วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือ
หลังวันที่หนี้ครบก าหนดช าระหรือในขณะที่หนี้ครบ
ก าหนดช าระ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้คือ วันที่การปรับ
โครงสร้างหนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นวันใดวัน
หนึ่งต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นก่อน 
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ก)  วันที่ มีการโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้ เสียใน 
ส่วนของเจ้าของ 

ข)  วันเริ่มต้นของเงื่อนไขใหม่ 
ค)  วันที่ เกิดเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นเ ง่ือนไขในการ 

ท าให้การปรับโครงสร้างหนี้ เสร็จสมบูรณ์   
วันดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในสัญญา 
หรือหลังจากที่มีค าสั่งศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้แล้ว 

 
ความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ 

หมายถึง ระดับความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดขึ้น
ค่อนข้างแน่นอนและยืนยันว่ารายการที่ได้บันทึกไว้
เกิดขึ้นจริง 
 

เงินลงทุนในลูกหนี้ หมายถึง จ านวนหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเก็บจากลูกหนี้เม่ือทวง
ถามหรือเม่ือครบก าหนดเฉพาะที่ได้บันทึกไว้ในบัญชี 
บวกหรือหักด้วยรายการที่บันทึกในบัญชีของดอกเบี้ย
ค้างรับ ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าที่ยังตัดจ าหน่ายไม่
หมด ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย
โดยตรงเพื่อการได้มา และการลดมูลค่าที่น ามาปรับ
จ านวนหนี้โดยตรง 
 

มูลค่าตามบัญชี 
ของลูกหนี้ 

หมายถึง เงินลงทุนในลูกหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือ
บัญชีปรับมูลค่าอ่ืน ๆ 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้
ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

 

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
3 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเกิดจากการยินยอมของเจ้าหนี้ที่จะผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้ให้แก่

ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากค าสั่งศาลหรือข้อตกลงระหว่างกัน การปรับโครงสร้างหนี้ท าได้หลายวิธี 
ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้อาจปรับโครงสร้างหนี้โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้เพ่ือลดภาระของลูกหนี้
ที่ต้องจัดหาเงินสดในระยะสั้นมาช าระหนี้ หรือเจ้าหนี้อาจปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดหรือชะลอการ
ช าระหนี้เพ่ือช่วยให้ลูกหนี้ปรับปรุงสถานะทางการเงินและสามารถช าระหนี้ได้ในที่สุด หรือเจ้ าหนี้อาจ
ยอมรับเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้ในการช าระหนี้แม้ว่ามูลค่าที่
ได้รับช าระจะน้อยกว่ามูลหนี้ ทั้งนี้เจ้าหนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการผ่อนปรนดังกล่าวจะท าให้เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามปกติหนี้ที่มีปัญหาที่ต้องปรับโครงสร้างมักเกิดจากการกู้ยืม
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เงิน การซื้อตราสารหนี้ หรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ ตัวอย่างเช่น หนี้ที่เกิดจากการค้า 
ตั๋วเงิน หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยค้างช าระ 

4 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาอาจท าได้หลายวิธี เจ้าหนี้และลูกหนี้อาจปรับโครงสร้างหนี้โดยการใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
4.1 ลูกหนี้โอนอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์อ่ืน หรือโอนหนี้ที่จะได้รับจากบุคคลที่สามเพ่ือช าระหนี้

ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครอง
สินทรัพย์ด้วย 

4.2 ลูกหนี้ออกหุ้นทุนหรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้แก่เจ้าหนี้เพ่ือช าระหนี้ทั้งหมด หรือ
บางส่วน ทั้งนี้ไม่รวมการแปลงตราสารหนี้เป็นตราสารทุนตามเงื่อนไขเดิม 

4.3 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.3.1 การลดอัตราดอกเบี้ยส าหรับอายุที่เหลืออยู่ของหนี้เดิม 
4.3.2 การขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไป 
4.3.3 การลดยอดเงินต้นหรือเงินที่จะต้องช าระคืนเมื่อครบก าหนดตามที่ระบุในตราสารหนี้หรือ

ในสัญญา 
4.4.4 การลดจ านวนดอกเบี้ยค้างช าระ 

5 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ถือว่าการปรับโครงสร้างหนี้ทุกชนิดเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา แม้ว่าลูกหนี้
ก าลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินก็ตาม ตัวอย่างของการปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้าง
หนี้ที่มีปัญหาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ได้แก่ 
5.1 เจ้าหนี้ยอมรับช าระหนี้ทั้งหมดจากลูกหนี้โดยการรับโอนเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือส่วนได้เสียใน

ส่วนของเจ้าของซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมไม่น้อยกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ที่บันทึกในบัญชีของเจ้าหนี้ 
5.2 ลูกหนี้ช าระหนี้ทั้ งหมดให้ เจ้าหนี้ โดยการโอนเงินสด สินทรัพย์ อ่ืน หรือส่วนได้ เสียใน 

ส่วนของเจ้าของซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมไม่น้อยกว่าจ านวนหนี้ที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้ 
5.3 เจ้าหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้แก่ลูกหนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือระดับความ

เสี่ยงในลูกหนี้นั้นลดลงเพ่ือรักษาความสัมพันธ์กับลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้สามารถกู้เงินจากแหล่งอ่ืนได้
ทันทีตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดขณะนั้น 

5.4 ลูกหนี้ออกตราสารหนี้ใหม่โดยที่ตราสารหนี้นั้นอยู่ในความต้องการของตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
หนี้สินเดิมโดยตราสารหนี้ที่ออกใหม่มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด 

6 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาสามารถจ าแนกตามลักษณะได้ดังต่อไปนี้ 
6.1 การโอนสินทรัพย์เพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 
6.2 การโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือช าระหนี้ทั้งหมด 
6.3 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ 
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การบัญชีส าหรับลูกหนี้ 

การโอนสินทรัพย์เพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 
7 หากลูกหนี้โอนอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์อ่ืน หรือลูกหนี้บุคคลที่สามให้เจ้าหนี้เพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 

ลูกหนี้ต้องบันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยมูลค่าตามบัญชีของหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่โอนให้เจ้าหนี้ โดยมูลค่าตามบัญชีของหนี้ต้องรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนเกินหรือ
ส่วนลดที่ยังตัดจ าหน่ายไม่หมด ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการออกตราสาร 

8 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนไปให้เจ้าหนี้เพื่อช าระหนี้ที่มีการ
ปรับโครงสร้าง ต้องบันทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ ซึ่งกิจการต้องถือเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายเพื่อค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดนั้น มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน
ไปต้องรวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยังตัดจ าหน่ายไม่หมด ต้นทุนการได้มา ต้นทุนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าและบัญชีปรับมูลค่าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 
9 ลูกหนี้ที่โอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้เจ้าหนี้เพื่อช าระหนี้ทั้งหมดต้องบันทึกส่วนได้เสียนั้นด้วย

มูลค่ายุติธรรม ลูกหนี้ต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ต่ า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างเป็นก าไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ 
10 หากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้โดยที่ลูกหนี้มิได้โอน

สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ต้องบันทึกผลกระทบจากการปรับ
โครงสร้างหนี้นับตั้งแต่วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันครบก าหนดของหนี้ตามเง่ือนไขใหม่ อย่างไรก็
ตาม มูลค่าตามบัญชีของหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากมูลค่าตามบัญชีของ
หนี้จะสูงกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

11 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่เป็นผลรวมของเงินทุกประเภทที่ลูกหนี้สัญญาว่าจะ
จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น เงินต้น ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยค้างจ่ายท่ีลูกหนี้ต้องจ่ายช าระ
ตามเงื่อนไขใหม่ จ านวนดังกล่าวต้องเป็นจ านวนที่ไม่มีการคิดลดใด ๆ ทั้งสิ้น 

12 นับตั้งแต่วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันครบก าหนดของหนี้ตามเง่ือนไขใหม่หากมูลค่าตามบัญชีของหนี้
ต่ ากว่าเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ลูกหนี้ต้องบันทึกดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง (ซึ่งเป็นอัตราคงที่) คูณด้วยมูลค่าตามบัญชีของหนี้ ณ วันเริ่มต้นของแต่ละงวด อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ใช้ในการค านวณคือ อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ในอนาคตตามเง่ือนไขมีค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้ โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต
ดังกล่าวต้องไม่รวมจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งลูกหนี้อาจต้องจ่ายหากเง่ือนไขบาง
ประการที่ระบุไว้ในสัญญาได้เกิดขึ้น 

13 หากมูลค่าตามบัญชีของหนี้สูงกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ ลูกหนี้ต้องปรับ
มูลค่าตามบัญชีของหนี้ให้เท่ากับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต และต้องบันทึกส่วนของหนี้ที่ลดลงเป็น
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 18 นับตั้งแต่วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวัน
ครบก าหนดของหนี้ตามเง่ือนไขใหม่ ลูกหนี้ต้องน าจ านวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวดไปปรับลดกับมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้ที่ค้างช าระโดยไม่ต้องบันทึกดอกเบี้ยจ่าย เว้นแต่จะเป็นการบันทึกตามย่อหน้าที่ 19 
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14 ลูกหนี้ต้องไม่รับรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายใน
อนาคตตามเงื่อนไขใหม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต
จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้นั้น ลูกหนี้อาจไม่สามารถก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตได้อย่าง
แน่นอนหากสัญญาระบุว่าจ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายสามารถผันแปรไปตามเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหน้า ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้อาจต้องจ่ายหนี้เพ่ิมข้ึนจากจ านวนที่ก าหนดไว้หากฐานะการเงิน
ของลูกหนี้ดีขึ้นถึงระดับที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

15 ในการค านวณก าไรที่ลูกหนี้จะรับรู้ตามย่อหน้าที่ 13 ลูกหนี้ต้องค านึงถึงจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าหากเงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในสัญญาได้เกิดขึ้นโดยลูกหนี้ต้องสมมติว่าจ านวนหนี้ ดังกล่าวจะ
เกิดข้ึนอย่างแน่นอนตามที่สัญญาระบุไว้ ดังนั้น ในการค านวณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไข
ใหม่ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ต้องรวมจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าเท่าที่จะท าให้ลูกหนี้ไม่
ต้องบันทึกรายการก าไร โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงระดับความน่าจะเป็นที่จ านวนหนี้นั้นจะเกิดขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหนี้รับรู้ก าไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ โดยที่ก าไรนั้นอาจถูกหักล้างด้วยจ านวนหนี้
ที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขตามสัญญาใหม่ระบุว่าลูกหนี้ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยที่
ค้างช าระตามสัญญาเดิมเมื่อเจ้าหนี้ทวงถาม เงื่อนไขดังกล่าวท าให้จ านวนงวดที่ลูกหนี้ต้องจ่ายช าระหนี้
เปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีนี้ลูกหนี้ต้องรวมเงินทุกงวดที่ช าระตามจ านวนงวดที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญาไว้ใน
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ก่อนที่จะน าไปเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้เพ่ือ
ค านวณหาก าไร 

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 
16 ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ มีปัญหา ลูกหนี้อาจช าระหนี้บางส่วนด้วยการโอนสินทรัพย์หรือ  

ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้แก่เจ้าหนี้ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ในส่วนที่เหลือ การ
ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
16.1 ลูกหนี้ต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่โอนให้ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่

ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 และย่อหน้าที่ 9 
16.2 ลูกหนี้ต้องน ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของดังกล่าวไปหัก

จากมูลค่าตามบัญชีของหนี้ 
16.3 ลูกหนี้ต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนไปให้แก่

เจ้าหนี้เป็นก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ 
16.4 หนี้ส่วนที่เหลือต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 10 ถึง 15 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเง่ือนไข

ในการช าระหนี้ในส่วนที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่หากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการ
โอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อช าระหนี้บางส่วน และหนี้ส่วนที่เหลือจ่าย
ช าระแบบเป็นงวด ลูกหนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 16 นี้ 
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เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
17 หากโดยเนื้อหาการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเป็นการที่เจ้าหนี้เข้าท าการยึดทรัพย์หรือกลับเข้า

ครอบครองสินทรัพย์ หรือเป็นการที่ลูกหนี้โอนสินทรัพย์อ่ืนให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ต้องบันทึกการปรับ
โครงสร้างหนี้ตามท่ีก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 8 และย่อหน้าที่ 16 

18 ลูกหนี้ต้องรวมก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือน าไปค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดที่มีการ
ปรับโครงสร้างหนี้นั้น และต้องแสดงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในก าไรหรือขาดทุน ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

19 หากสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาได้ระบุว่าลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าหาก
เงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ได้เกิดขึ้น ลูกหนี้ต้องรับรู้จ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นดอกเบี้ยจ่ายพร้อม
กับบันทึกหนี้สินในงวดที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อดังนี้ 
19.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าหนี้สินได้เกิดขึ้นแล้ว 
19.2 มูลค่าของหนี้สินนั้นสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้ได้น าจ านวน

หนี้ที่อาจเกิดขึ้นไปรวมกับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ เพ่ือค านวณหาก าไร ณ 
วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 12 ลูกหนี้ต้องไม่บันทึกจ านวนหนี้ที่อาจ
เกิดขึ้นที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 19.1 และ 19.2 เป็นหนี้สิน แต่ต้องน าจ านวนหนี้นั้นไปลดมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้ ณ วันที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 19.1 และ 19.2 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหนี้ที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งสิ้นที่รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหนี้ ณ วันนั้น 

20 หากเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ ก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ต้องจ่ายเป็นแบบลอยตัว ลูกหนี้
ต้องประมาณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ณ วันที่
ปรับโครงสร้างหนี้ หากต่อมาภายหลังอัตราดอกเบี้ยได้เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้ต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลง
นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ต้องไม่บันทึกผลก าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากก าไรนั้นมีโอกาสถูกหักล้างได้ในอนาคต (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 15 และ
ย่อหน้าที่ 19) ดังนั้น ลูกหนี้ต้องไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีของหนี้ขณะที่อัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงไปแต่ต้องน าจ านวนเงินต้นที่มีการช าระในแต่ละงวดไปลดมูลค่าตามบัญชีของหนี้ ลูกหนี้จะ
บันทึกก าไรได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าก าไรที่บันทึกนั้นจะไม่ถูกหักล้างในอนาคต 

21 ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ลูกหนี้ต้องน าค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรง
อ่ืนที่เกิดจากการโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้แก่เจ้าหนี้ไปหักจากส่วนได้เสียในส่วนของ
เจ้าของ เพื่อค านวณจ านวนที่ต้องบันทึกตามย่อหน้าที่ 9 และ 16 ส่วนค่าใช้จ่ายทางตรงอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวกับการโอนส่วนได้เสียดังกล่าว ลูกหนี้ต้องน าไปหักจากก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นหากลูกหนี้ไม่ได้รับรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับลูกหนี้ 
22 ลูกหนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีที่มีการ

ปรับโครงสร้างหนี้ไว้ในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 
22.1 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้ หรือลักษณะส าคัญของข้อตกลงในการ

ช าระหนี้ส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้แต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้อาจจัดกลุ่มหนี้
ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันแม้ว่าจะปรับโครงสร้างหนี้ไม่พร้อมกันในระหว่างงวด 
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22.2 ยอดรวมและจ านวนต่อหุ้นของก าไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ และผลกระทบของภาษี
เงินได้ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 18 

22.3 ยอดรวมของรายการก าไรและรายการขาดทุนที่รับรู้ในระหว่างงวดซึ่งเกิดจากการโอน
สินทรัพย์ ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 8 และ 16 

23 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ลูกหนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของงวดต่อ ๆ ไปถึงจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหนี้
ที่มีการปรับโครงสร้าง (ย่อหน้าที่ 14 และ 15) หากลูกหนี้ต้องบันทึกจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าเป็นหนี้สินตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ให้ลูกหนี้เปิดเผยจ านวนหนี้ทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และเง่ือนไขที่อาจท าให้จ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
หมดไปหรือต้องรับรู้เป็นหนี้สิน 

 

การบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 

การรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อรับช าระหนี้ทั้งหมด 
 

24 ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา เจ้าหนี้อาจรับช าระหนี้ทั้งหมดจากลูกหนี้โดยการรับโอน 
24.1 อสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์อ่ืน หรือลูกหนี้บุคคลที่สาม 
24.2 ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้ 
เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม หาก
ลูกหนี้โอนสินทรัพย์เพื่อเป็นการช าระหนี้ทั้งหมด และเจ้าหนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน าสินทรัพย์ดังกล่าว
ออกขาย ให้บันทึกสินทรัพย์เหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 
ทั้งนี้เจ้าหนี้ไม่สามารถบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยจ านวนที่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้บวก
ดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 

25 เจ้าหนี้ต้องบันทึกผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับโอน
มา (หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) เป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี้ในก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับงวดบัญชีนั้น โดยเจ้าหนี้ต้องพิจารณาถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ในการบันทึก
ผลต่างดังกล่าว 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ 
26 กรณีที่เจ้าหนี้ยินยอมให้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้เพียงอย่างเดียว ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 

เจ้าหนี้จะต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างโดยอาจใช้มูลค่าใดมูลค่า
หนึ่งต่อไปนี้ 
26.1 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราต้นทุน  

ทางการเงินของเจ้าหนี้ที่จะต้องจ่ายเพื่อการถือครองลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างตลอดอายุ
ของสัญญา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินของเจ้าหนี้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดตามเง่ือนไขใหม่ ให้เจ้าหนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเง่ือนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด 
เพื่อมิให้เป็นการลดจ านวนผลขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงวดปัจจุบันและ
ทดแทนด้วยจ านวนดอกเบี้ยที่รับท่ีต่ าลงในงวดอนาคต 

26.2 มูลค่ายุติธรรมของหนี้ 
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26.3 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตามสัญญาเดิม 

26.4 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันหากการช าระหนี้ของหนี้ที่ปรับโครงสร้างขึ้นอยู่กับหลักประกัน
เป็นส าคัญ และหากลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่สามารถท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ได้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิบังคับหลักประกันเพื่อการช าระหนี้  

หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหนี้มีจ านวนต่ ากว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องรับรู้ผลต่าง
ดังกล่าวเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้หลังจากกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ ใน
ขณะเดียวกันเจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเพื่อท าให้เงินลงทุนในลูกหนี้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหนี้นั้น ในเวลาต่อมาเจ้าหนี้ต้องปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าเมื่อมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของหนี้เปลี่ยนแปลงไป และต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ 

27 ในกรณีที่เจ้าหนี้ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราต้นทุนทาง
การเงินที่เจ้าหนี้ต้องจ่ายเพ่ือการถือครองลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้าง อัตราคิดลดที่ใช้ควรเป็นต้นทุนของ
เงินทุนของกิจการ ในกรณีที่เจ้าหนี้สามารถระบุแหล่งเงินทุนเฉพาะเจาะจงที่น ามาใช้ลงทุนในลูกหนี้ที่มี
การปรับโครงสร้างได้โดยมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน เจ้าหนี้อาจใช้อัตราต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่
เฉพาะเจาะจงนั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงินซึ่งมีสัดส่วนของเงินฝากและเงินกู้ยืมสูง
กว่าเงินให้กู้ยืม อาจใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินฝากและเงินกู้ยืมได้ โดยต้นทุนดังกล่าวต้อง
รวมต้นทุนทางตรงต่าง ๆ ด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 

28 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่ใช้ในการค านวณต้องเป็นประมาณการที่ดีที่สุดที่เจ้าหนี้
สามารถประมาณได้ภายใต้ข้อสมมติและการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล กระแสเงินสดที่ประมาณขึ้น
ต้องมีหลักฐานสนับสนุน โดยเจ้าหนี้ต้องน าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาถึงกระแสเงิน
สดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะท าให้กระแสเงินสดรับที่ประมาณ
ไว้ลดลง ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถประมาณจ านวนหรือจังหวะเวลาการรับหรือจ่ายกระแสเงินสดที่
แน่นอนได้ เพียงแต่สามารถประมาณช่วงของจ านวนกระแสเงินสดและจังหวะเวลาที่คาดว่าจะเกิด
กระแสเงินสด เจ้าหนี้ควรใช้ประมาณการที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 

29 มูลค่ายุติธรรมของหนี้ คือ ราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในตลาด
หลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด (ราคาขาย
ออกหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้จากการ
ประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น 

30 กิจการอาจวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหลักประกันหากการช าระหนี้ของ
หนี้ที่ปรับโครงสร้างขึ้นอยู่กับหลักประกันเป็นส าคัญ อนึ่ง จะถือว่าหนี้ที่ปรับโครงสร้างเป็นหนี้ที่ขึ้นอยู่กับ
หลักประกันเป็นส าคัญต่อเมื่อคาดว่ากระแสเงินสดที่น ามาช าระหนี้ได้มาจากการใช้หรือการขาย
หลักประกัน 
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การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 
31 ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเจ้าหนี้อาจรับช าระหนี้บางส่วนด้วยการโอนสินทรัพย์หรือรับโอน

ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของและเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้ในส่วนที่เหลือ ในกรณีนี้เจ้าหนี้
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
31.1 เจ้าหนี้ต้องบันทึกสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ได้รับโอนมาตามที่ก าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 24 และ 25 
31.2 ส าหรับหนี้ส่วนที่เหลือ เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 26 ถึง 30 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเ ง่ือนไขการช าระหนี้ ในส่วนที่ เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หาก  
การปรับโครงสร้างหนี้เป็นการรับช าระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วน
ของเจ้าของ และรับช าระหนี้บางส่วนแบบเป็นงวด เจ้าหนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 31 

การวัดมูลค่าหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ 
32 ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญในมูลค่าของหนี้ที่ปรับ

โครงสร้าง เช่น จ านวนและก าหนดเวลาของกระแสเงินสดของหนี้ที่ประมาณไว้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ กระแสเงินสดที่ได้รับจริงแตกต่างไปจากกระแสเงินสดที่ประมาณไว้ อัตราดอกเบี้ย
ที่ใช้คิดลดเปลี่ยนแปลงจนท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในขณะนั้นแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี
อย่างเป็นสาระส าคัญ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้วัดมูลค่าหนี้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหนี้หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน หากมูลค่ายุติธรรมของหนี้หรือของสินทรัพย์นั้น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระส าคัญ เจ้าหนี้ต้องบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า อย่างไร
ก็ตาม มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ภายหลังการปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ 

33 กรณีที่เจ้าหนี้วัดมูลค่าหนี้โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด หากมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ปัจจุบันของหนี้ที่ปรับโครงสร้างเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป เจ้าหนี้ควรปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับ
มูลค่า โดยบันทึกเป็นดอกเบี้ยรับหรือลดบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ หากมูลค่าปัจจุบันนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจ านวนหรือก าหนดเวลาของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคต
เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหนี้ควรปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า โดยบันทึกเพิ่มหรือลดบัญชีหนี้สงสัย
จะสูญ 

เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
34 หากโดยเนื้อหาของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเป็นการยึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครอง

สินทรัพย์ ไม่ว่าเจ้าหนี้ได้รับสินทรัพย์ของลูกหนี้แทนการช าระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหนี้ต้อง
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 และ 25 

35 ค่าธรรมเนียมตามกฎมายหรือค่าใช้จ่ายทางตรงอ่ืนที่เจ้าหนี้ต้องจ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้ต้อง
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 

36 เจ้าหนี้ควรใช้วิธีการเดียวกันในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับกลุ่มของลูกหนี้ประเภท
เดียวกัน 
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การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเจ้าหนี้ 
37 เจ้าหนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละงวดบัญชีใน        

งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 
37.1 ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ในแต่ละงวดที่มีการ

ปรับโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้ต้องเปิดเผยวิธีที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน   และ
ข้อมูลดังต่อไปนี้จ าแนกตามวิธีที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
37.1.1 มูลค่าหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างก่อนและหลังการปรับโครงสร้างหนี้ 
37.1.2 ช่วงเวลาหรืออายุถัวเฉลี่ยของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้าง 

37.2 จ านวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเฉพาะของ
งวดบัญชีนั้นแยกตามประเภทของวิธีปรับโครงสร้างหนี้โดยแสดงเปรียบเทียบกับจ านวนราย
และยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีอยู่ทั้งสิ้น โดยใช้ข้อมูลตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 

37.3 ส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นการรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้
เจ้าหนี้เปิดเผยถึงประเภทและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่
ได้รับโอนมาเพิ่มเติมด้วย 

37.4 ยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานพร้อมกับก าไรขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในระหว่างงวด 

37.5 ยอดรวมของภาระผูกพันคงเหลือที่เจ้าหนี้ตกลงให้ลูกหนี้กู้เพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ 
38 ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้ เจ้าหนี้ต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน
ในทุกงวดบัญช ี

39 ในกรณีที่เจ้าหนี้ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราต้นทุนทาง
การเงินของเจ้าหนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
39.1 เหตุผลของการเลือกใช้อัตราต้นทุนทางการเงิน 
39.2 องค์ประกอบและอัตราต้นทุนทางการเงิน (เป็นช่วงของอัตราร้อยละ) 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกนี้ท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ภาคผนวกนี้ได้
จัดท าขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

ก) การโอนสินทรัพย์เพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 
ข) การโอนหุ้นทุนเพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 
ค) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ 
ง) การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 
จ) การปรับโครงสรา้งหนี้ที่มีปัญหาซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา้ 
ฉ) การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ก) การโอนสินทรัพย์เพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 

ตัวอย่างที่ 1 ธนาคาร ก จ ากัด ตกลงรับที่ดินของบริษัท ข จ ากัด เพ่ือเป็นการช าระหนี้ ทั้งจ านวน       
ตั๋วเงินมีอายุคงเหลือ 5 ปี ยอดหนี้ที่ปรากฏตามบัญชีประกอบด้วยเงินต้นจ านวน 600,000 บาท และดอกเบี้ย    
คงค้าง 60,000 บาท ที่ดินมีมูลค่าตามบัญชี 400,000 บาท และมีมูลค่ายุติธรรม 500,000 บาท  

การบันทึกบัญชีส าหรับลูกหนี้ (บริษัท ข จ ากัด) 

เดบิต ที่ดิน 100,000 บาท  

เครดิต ก าไรจากการโอนที่ดินเพ่ือการ
ปรับโครงสร้างหนี้ 

  
100,000 บาท 

(ปรับปรุงบัญชีที่ดินให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนให้เจ้าหนี้) 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 8 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนไปให้
เจ้าหนี้เพ่ือช าระหนี้ต้องบันทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ ซึ่งกิจการต้องถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดนั้น 

เดบิต ตั๋วเงินจ่าย 
 ดอกเบี้ยค้างจ่าย  

600,000 บาท 
  60,000 บาท 

 

เครดิต ที่ดิน 
 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

 500,000 บาท 
160,000 บาท 

(บันทึกการโอนที่ดินเพ่ือช าระหนี้ทั้งหมดและก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้) 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 7 ลูกหนี้ต้องบันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยมูลค่าตามบัญชีของหนี้
ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนให้เจ้าหนี้ โดยมูลค่าตามบัญชีของหนี้ต้องรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายและ
ตามย่อหน้าที่ 18  

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ (ธนาคาร ก จ ากัด) 

หากธนาคาร ก จ ากัด มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้บริษัท ข จ ากัด ไว้ 100,000 บาท 
รายการบัญชีจะบันทึกดังนี้ 
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เดบิต ที่ดิน 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

500,000 บาท 
100,000 บาท 
  60,000 บาท 

 

เครดิต ตั๋วเงินรับ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 600,000 บาท 
  60,000 บาท 

(บันทึกการรับโอนที่ดินเพ่ือรับช าระหนี้จากลูกหนี้ตั๋วเงินรับ) 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 24 และ 25 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ด้วย
มูลค่ายุติธรรม และเจ้าหนี้ต้องบันทึกผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่รับ
โอน (หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) เป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังการ บันทึก
รายการเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ 

ข) การโอนหุ้นทุนเพื่อช าระหนี้ทั้งหมด 
ตัวอย่างท่ี 2 จากตัวอย่างท่ี 1 หากธนาคาร ก จ ากัด รับโอนหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น ของบริษัท ข 

จ ากัด เพ่ือรับช าระหนี้ทั้งหมด โดยหุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากัด มีราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีราคา
ตลาดเท่ากับ 520,000 บาท 

การบันทึกบัญชีส าหรับลูกหนี้ (บริษัท ข จ ากัด) 

เดบิต ตั๋วเงินจ่าย 
 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

600,000 บาท 
  60,000 บาท 

 

เครดิต หุ้นสามัญ 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

 500,000 บาท 
  20,000 บาท 
 140,000 บาท 

(บันทึกการโอนหุ้นสามัญเพ่ือช าระหนี้ทั้งหมดและก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้) 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 9 ลูกหนี้ที่โอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้เจ้าหนี้เพ่ือช าระหนี้ทั้งหมดต้อง
บันทึกส่วนได้เสียนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม ลูกหนี้ต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในส่วนของ
เจ้าของที่ต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้ที่ค้างช าระเป็นก าไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ (ธนาคาร ก จ ากัด) 

ธนาคาร ก จ ากัด บันทึกรายการบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 

เดบิต เงินลงทุนในหลักทรัพย์-หุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากัด 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

520,000 บาท 
100,000 บาท 
  40,000 บาท 

 

เครดิต ตั๋วเงินรับ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 600,000 บาท 
  60,000 บาท 

(บันทึกการรับโอนหุ้นสามัญเพ่ือรับช าระหนี้จากลูกหนี้ตั๋วเงินรับ) 
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ค าอธิบาย การรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือรับช าระหนี้ทั้งหมด ให้บันทึกบัญชีเช่นเดียวกับ
การรับโอนสินทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 24 และ 25 

ค) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ 
กรณีที่ 1 มูลค่าตามบัญชีของหนี้ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ 

ตัวอย่างที่ 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 ธนาคาร ก จ ากัดได้ยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็น  
ตั๋วเงินรับจ านวน 1,000,000 บาท ที่ออกจ าหน่ายโดยบริษัท ข จ ากัด ตามมูลค่าที่ตราไว้ บริษัท ข จ ากัดประสบ
ปัญหาทางการเงิน และได้ท าการปรับโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขดังนี้ 

- ลดยอดเงินต้นของหนี้สินจาก 1,000,000 บาท เป็น 900,000 บาท 
- ยกหนี้ดอกเบี้ยคงค้างทั้งจ านวนซึ่งเท่ากับ 30,000 บาท  
- ยืดเวลาช าระหนี้จากวันที่ 31 ธันวาคม 25X0 เป็น 31 ธันวาคม 25X4 
- ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 6% 
ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของกิจการของธนาคาร ก จ ากัด 

เท่ากับ 4% และอัตราดอกเบี้ยในตลาดเท่ากับ 8% 

ด้านลูกหนี ้
การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ 
เงินต้น 
ดอกเบี้ย (900,000 x 4 ปี x 6%) 
จ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

  900,000  บาท 
  216,000  บาท 
1,116,000  บาท 

จ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 
(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ยคงค้าง 30,000 บาท) (1,030,000)  บาท  
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่ม 8       86,000  บาท 

การบันทึกบัญชีส าหรับลูกหนี้ 

31 ธ.ค. X0 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 
 

เดบิต ตั๋วเงินจ่าย 
 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

1,000,000 บาท 
    30,000 บาท 

 

เครดิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  1,030,000 บาท 
(บันทึกการจ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้) 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 12 หากมูลค่าตามบัญชีของหนี้ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตาม
เงื่อนไขใหม่ แสดงว่ามีการจ่ายดอกเบี้ย ลูกหนี้ต้องค านวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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การหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพื่อบันทึกดอกเบี้ยจ่ายในงวดต่อ ๆ ไปโดยตารางมูลค่าปัจจุบัน 

 (4 ปี, 2%) (4 ปี, 2.5%) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินงวดรายปี 3.80773 3.76197 
มูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท 0.92385 0.90595 
2% :  (0.92385 x 900,000) + (3.80773 x 54,000) = 1,037,082 บาท 
2.5% :  (0.90595 x 900,000) + (3.76197 x 54,000) = 1,018,501 บาท 

 

การหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณ 

(1,037,082-1,030,000)  X (2.5%-2%) = 0.1906 
(1,037,082-1,018,501)  

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ = 2%+0.1906% = 2.1906% 

การค านวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
    (หน่วย : บาท) 
วันที่ เงินสดจ่าย ดอกเบี้ยตามอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริง 
จ านวนที่น ามาลดมูลค่า
ตามบัญชีของหนี้ 

มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้ 

31 ธ.ค. 25X0    1,030,000 
31 ธ.ค. 25X1 54,000(1) 22,563(2) 31,437(3) 998,563 
31 ธ.ค. 25X2 54,000 21,875 32,125 966,438 
31 ธ.ค. 25X3 54,000 21,171 32,829 933,608 
31 ธ.ค. 25X4 54,000 20,391* 33,608* 900,000* 
 216,000 86,000 130,000  

(1)54,000  =  900,000 x 6% (3)31,437  =  54,000-22,563 
(2)22,563  =  1,030,000 x 2.1906% *ปัดเศษ 

การบันทึกบัญชีส าหรับลูกหนี้ 

31 ธ.ค. 25X1 (วันแรกของการจ่ายดอกเบี้ย หลังจากวันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 

เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
 ดอกเบี้ยจ่าย 

31,437 บาท 
22,563 บาท 

 

เครดิต เงินสด  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X2 25X3 และ 25X4 (วันที่จ่ายดอกเบี้ยของแต่ละงวด) 
บันทึกรายการจ่ายดอกเบี้ย เช่นเดียวกับ วันที่ 31 ธ.ค. 25X1 โดยใช้ตัวเลขจากการค านวณ

ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้น 

เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 900,000 บาท  

เครดิต เงินสด  900,000 บาท 
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ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 12 กิจการต้องค านวณดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ซึ่งเป็นอัตรา
คงที่) คูณด้วยมูลค่าตามบัญชีของหนี้ ณ วันเริ่มต้นของแต่ละงวดบัญชีนับตั้งแต่วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวัน
ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ใช้ในการค านวณคือ อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่
ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้ โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตดังกล่าว
ต้องไม่รวมจ านวนหนี้ที่อาจเกิดข้ึนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 

ด้านเจ้าหนี้ 
ก)  การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้อัตราต้นทุนเงินทุนถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของกิจการ 

เนื่องจากอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของกิจการ (4%) ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด
ตามเงื่อนไขใหม่ (6%) ในการหามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหนี้ให้เจ้าหนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไข
ใหม่ เป็นอัตราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงวดปัจจุบัน และชดเชย
ด้วยจ านวนดอกเบี้ยที่ต่ าลดลงในงวดอนาคต 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขใหม่ อัตราคิดลด 6%, 4 ปี 
 เงินต้น (900,000 x 0.79209) 
 ดอกเบี้ย (54,000 x 3.46511) 
รวมมูลค่าปัจจุบัน 

712,881 บาท 
187,119 บาท 
900,000 บาท 

จ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 
(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ยคงค้าง 30,000 บาท) 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

1,030,000 บาท 
 (130,000) บาท 

 

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 
 

31 ธ.ค. 25X0 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 
 

เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

900,000 บาท 
130,000 บาท 

 

เครดิต ตั๋วเงินรับ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 1,000,000 บาท 
    30,000 บาท 

(บันทึกบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา) 
 

เจ้าหนี้บันทึกการรับช าระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 

31 ธ.ค. 25X1   
เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X2   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  
เครดิต ดอกเบี้ยรับ  54,000 บาท 
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31 ธ.ค. 25X3   
เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X4   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  
เครดิต ดอกเบี้ยรับ  54,000 บาท 

เดบิต เงินสด 900,000 บาท  
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  900,000 บาท 

ข)  การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย 
ในตลาด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขใหม่ อัตราคิดลด 8%, 4 ปี 
 เงินต้น (900,000 x 0.73503) 
 ดอกเบี้ย (54,000 x 3.31213) 
รวมมูลค่าปัจจุบัน 

661,527 บาท 
178,855 บาท 
840,382 บาท 

จ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 
(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ยคงค้าง 30,000 บาท) 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

(1,030,000) บาท 
  (189,618) บาท 

 

ค าอธิบาย ค านวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้จากผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้ก่อนปรับ
โครงสร้างหนี้กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่  คิดลดโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด 

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 

31 ธ.ค. 25X0 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 
 

เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

900,000 บาท 
189,618 บาท 

 

เครดิต ตั๋วเงินรับ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

 1,000,000 บาท 
    30,000 บาท 
    59,618 บาท 

(บันทึกบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา) 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 26 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับขาดทุนจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) ของหนี้ซึ่ง
ค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดและ    
ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้น 
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การค านวณดอกเบี้ยรับและการปรับมูลค่าของหนี้เพื่อบันทึกดอกเบี้ยรับในงวดต่อ ๆ ไป 
 

(หน่วย : บาท) 
วันที่ เงินสดรับ ดอกเบี้ยตาม

อัตราดอกเบี้ย
ในตลาด 8% 

จ านวนที่น ามา
ลดมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้ 

มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้ 

31 ธ.ค. 25X0    840,382 
31 ธ.ค. 25X1 54,000(1) 67,231(2) 13,231(3) 853,613 
31 ธ.ค. 25X2 54,000 68,289 14,289 867,902 
31 ธ.ค. 25X3 54,000 69,432 15,432 883,334 
31 ธ.ค. 25X4 54,000 70,666 16,666 900,000* 
 216,000 275,618 59,618  

(1)54,000  =  900,000 x 6% (3)13,231  =  67,231- 54,000 
(2)67,231  =  840,382 x 8% *ปัดเศษ 

 

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 
 

บันทึกการรับช าระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 

31 ธ.ค. 25X1   
เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 
13,231 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  67,231 บาท 

31 ธ.ค. 25X2   

เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 
14,289 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  68,289 บาท 

31 ธ.ค. 25X3   

เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 
15,432 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  69,432 บาท 

31 ธ.ค. 25X4   

เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 
16,666 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  70,666 บาท 
เดบิต เงินสด 900,000 บาท  

เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  900,000 บาท 
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กรณีที่ 2 มูลค่าตามบัญชีของหนี้สูงกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ 
 

ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 3 หากบริษัท ก จ ากัด ลดยอดเงินต้นของหนี้สินจาก 1,000,000 บาท เป็น 
700,000 บาท 

ด้านลูกหนี ้
การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่  
 เงินต้น 
 ดอกเบี้ย (700,000 x 4 ปี x 6%) 
จ านวนเงินที่จะต้องจ่าย 

   700,000 บาท 
   168,000 บาท 
    868,000 บาท 

จ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 
(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ยคงค้าง 30,000 บาท) 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้  

(1,030,000) บาท 
    162,000 บาท 

การบันทึกบัญชีส าหรับลูกหนี้ 

31 ธ.ค. 25X0 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 
เดบิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 ตั๋วเงินจ่าย 

    30,000 บาท 
1,000,000 บาท 

 

เครดิต ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้  
 เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

 162,000 บาท 
868,000 บาท 

(บันทึกปรับมูลค่าตามบัญชีของหนี้) 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 13 หากจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่มีจ านวนน้อยกว่า
มูลค่าตามบัญชีของหนี้ ลูกหนี้ต้องปรับมูลค่าตามบัญชีของหนี้ให้เท่ากับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต และต้อง
บันทึกส่วนของหนี้ที่ลดลงเป็นรายการก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

31 ธ.ค. 25X1   

เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 42,000 บาท  
เครดิต เงินสด  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X2 25X3 และ 25X4 (วันที่จ่ายดอกเบี้ยของแต่ละงวด) 
บันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับวันที่ 31 ธ.ค. 25X1 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 13 จ านวนเงินที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่ต้องน าไปปรับลดกับมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้ที่ค้างช าระ โดยไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายใด ๆ นับจากวันที่ปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันครบก าหนด
ของหนี้นั้น 

31 ธ.ค. 25X4   
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 700,000 บาท  

เครดิต เงินสด  700,000 บาท 
(บันทึกการช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้)   
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ด้านเจ้าหนี้ 
ก)  การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้อัตราต้นทุนเงินทุน    

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของกิจการ 
 

เนื่องจากอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของกิจการ (4%) ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด
ตามเงื่อนไขใหม่ (6%) ในการหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหนี้ให้เจ้าหนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตาม
เงื่อนไขใหม่ เป็นอัตราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงวดปัจจุบัน และ
ชดเชยด้วยจ านวนดอกเบี้ยที่ลดลงในงวดอนาคต 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขใหม่ อัตราคิดลด 6%, 4 ปี 
 เงินต้น (700,000 x 0.79209) 
 ดอกเบี้ย (42,000 x 3.46511) 
รวมมูลค่าปัจจุบัน 

554,463 บาท 
145,537 บาท 
700,000 บาท 

จ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 
(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ยคงค้าง 30,000 บาท) 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

1,030,000 บาท 
 (330,000) บาท 

 

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 

31 ธ.ค. 25X0 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 
เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

700,000 บาท 
330,000 บาท 

 

เครดิต ตั๋วเงินรับ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 1,000,000 บาท 
    30,000 บาท 

(บันทึกบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา) 
 

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 

บันทึกการรับช าระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้ 

31 ธ.ค. 25X1   
เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X2   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  
เครดิต ดอกเบี้ยรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X3   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  
เครดิต ดอกเบี้ยรับ  42,000 บาท 

 
 



36 
 

 
สกสป40-บช00001-25640409 

31 ธ.ค. 25X4   
เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  42,000 บาท 
เดบิต เงินสด 700,000 บาท  

เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  700,000 บาท 

ข) การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย  
ในตลาด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขใหม่ อัตราคิดลด 8%, 4 ปี 
 เงินต้น (700,000 x 0.73503) 
 ดอกเบี้ย (42,000 x 3.31213)  
รวมมูลค่าปัจจุบัน 

   514,521 บาท 
   139,109 บาท 
   653,630 บาท 

จ านวนหนี้ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 
(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ยคงค้าง 30,000 บาท) 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

(1,030,000) บาท 
  (376,370) บาท 

ค าอธิบาย ค านวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้จากผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้ก่อนปรับ
โครงสร้ า งหนี้ กั บมู ลค่ าปั จจุ บันของกระแสเ งิ นสดที่ ค าดว่ าจะได้ รั บ ในอนาคตตามเ งื่ อน ไขใหม่ 
คิดลด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาด 

การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 

31 ธ.ค. 25X0 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 

เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

700,000 บาท 
376,370 บาท 

 

เครดิต ตั๋วเงินรับ 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

 1,000,000 บาท 
    30,000 บาท 
    46,370 บาท 

(บันทึกบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา) 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 26 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหนี้ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) ซึ่ง
ค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราในตลาดและตั้งค่าเผื่อ  
การปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้น 
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การค านวณดอกเบี้ยรับและการปรับมูลค่าของหนี้เพื่อบันทึกดอกเบี้ยรับในงวดต่อๆ ไป 
(หน่วย : บาท) 

วันที่ เงินสดรับ ดอกเบี้ยตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด 

8% 

จ านวนที่น ามาลด
มูลค่าตามบัญชี  

ของหนี้ 

มูลค่าตามบัญชี 
ของหนี้ 

31 ธ.ค. 25X0    653,630 
31 ธ.ค. 25X1 42,000(1) 52,290(2) 10,290(3) 663,920 
31 ธ.ค. 25X2 42,000 53,114 11,114 675,034 
31 ธ.ค. 25X3 42,000 54,003 12,003 687,037 
31 ธ.ค. 25X4 42,000 54,963 12,963 700,000* 
 168,000 214,370 46,370  

 
(1)42,000  =  700,000 x 6% (3)10,290  =  52,290-42,000 
(2)52,290  =  653,630 x 8% *ปัดเศษ 

 
การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 
 

บันทึกการรับช าระหนี้และดอกเบี้ยรับ ตามเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 

31 ธ.ค. 25X1   
เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 
10,290 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  52,290 บาท 

31 ธ.ค. 25X2   

เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 
11,114 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  53,114 บาท 

31 ธ.ค. 25X3   

เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 
12,003 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  54,003 บาท 

31 ธ.ค. 25X4   

เดบิต เงินสด 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 
12,963 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ยรับ  54,963 บาท 
เดบิต เงินสด 700,000 บาท  

เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  700,000 บาท 
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ง) การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 
ตัวอย่างที่  5 วันที่ 1 มกราคม 25X0 ธนาคาร ก จ ากัด ยินยอมรับโอนอุปกรณ์ส านักงานและ 

หุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากัด เพ่ือรับช าระหนี้บางส่วนของหนี้ที่บริษัท ข จ ากัด เป็นลูกหนี้อยู่จ านวน 1,000,000 
บาท อุปกรณ์ส านักงานมีมูลค่าตามบัญชี 250,000 บาท และมีมูลค่ายุติธรรม 200,000 บาท หุ้นสามัญจ านวน 
1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีราคาตลาดหุ้นละ 12 บาท นอกจากนี้ธนาคาร ก จ ากัด ยินยอมให้มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ในส่วนที่เหลือ ดังนี้ 

- ลดเงินต้นของเงินกู้จาก 1,000,000 บาท เป็น 600,000 บาท 
- ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 15% เป็น 10% 
- ยืดเวลาช าระหนี้จากวันที่ 1 มกราคม 25X0 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 
ธนาคาร ก จ ากัด ไม่มียอดในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน

ของธนาคาร ก จ ากัด เท่ากับ 5% 

ด้านลูกหนี ้
การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 
 

มูลค่าตามบัญชีของหนี้คงเหลือที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
มูลค่าตามบัญชีของหนี้ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 

หัก การโอนอุปกรณ์ส านักงานและหุ้นสามัญเพ่ือช าระหนี้
บางส่วน 

มูลค่าตามบัญชีของหนี้ที่คงเหลือ 
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ 

1,000,000 บาท 
 
  212,000 บาท 
  788,000 บาท 

 เงินต้น 
 ดอกเบี้ย (600,000 x 2 ปี x 10%) 
จ านวนเงินที่จะต้องจ่าย 

  600,000 บาท 
  120,000 บาท 
 (720,000)บาท 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้    68,000 บาท 
 

การบันทึกบัญชีส าหรับลูกหนี้ (บริษัท ข จ ากัด) 

1 ม.ค. 25X1 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้) 
เดบิต ขาดทุนจากการโอนอุปกรณ์ส านักงาน 50,000 บาท  

เครดิต อุปกรณ์ส านักงาน  50,000 บาท 
(บันทึกบัญชีอุปกรณ์ส านักงานให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนให้เจ้าหนี้) 

    เดบิต  เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 212,000 บาท  

เครดิต อุปกรณ์ส านักงาน 
 หุ้นสามัญ 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 200,000 บาท 
  10,000 บาท 
    2,000 บาท 

(บันทึกการช าระหนี้บางส่วนด้วยการโอนอุปกรณ์ส านักงานและหุ้นสามัญของบริษัท) 
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    เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 68,000 บาท  
เครดิต ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้   68,000 บาท 

(ปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมให้เท่ากับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่) 

31 ธ.ค. 25X0 (วันที่จ่ายดอกเบี้ย) 
    เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 60,000 บาท  

เครดิต เงินสด  60,000 บาท 
(บันทึกการจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขใหม่โดยน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับ
โครงสร้าง) 

31 ธ.ค. 25X1 
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 60,000 บาท  

เครดิต เงินสด  60,000 บาท 
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 600,000 บาท  

เครดิต เงินสด  600,000 บาท 
(บันทึกการจ่ายช าระเงินกู้ยืม ณ วันถึงก าหนด) 

ด้านเจ้าหนี้ 
การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้อัตราต้นทุนเงินทุน 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกิจการ 

เนื่องจากอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของกิจการ (5%) ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด
ตามเงื่อนไขใหม่ (10%) ในการหามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหนี้ให้เจ้าหนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตาม
เงื่อนไขใหม่ เป็นอัตราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงวดปัจจุบัน และ
ชดเชยด้วยจ านวนดอกเบี้ยรับที่ลดลงในงวดอนาคต 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขใหม่ อัตราคิดลด 10%, 2 ปี 
 เงินต้น (600,000 x 0.82645) 
 ดอกเบี้ย (600,000 x 1.73554) 
รวมมูลค่าปัจจุบัน 

495,870 บาท 
104,130 บาท 
600,000 บาท 

 
การค านวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ท าได้ดังนี้ 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเงื่อนไขใหม่                600,000 บาท 
มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ที่คงเหลืออยู่ 

เงินต้น 
ช าระหนี้บางส่วน 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

 
1,000,000 บาท 
(212,000) บาท 

 
 
 788,000 บาท 
(188,000) บาท 
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การบันทึกบัญชีส าหรับเจ้าหนี้ 

1 ม.ค. 25X0 (วันที่ปรับโครงสร้างหนี้)   
เดบิต อุปกรณ์ส านักงาน 
 เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากัด 

200,000 บาท 
  12,000 บาท 

 

เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  212,000 บาท 
(บันทึกการรับโอนสินทรัพย์และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ) 

เดบิต ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 188,000 บาท  
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  188,000 บาท 

(บันทึกปรับมูลค่าตามบัญชีเงินให้กู้ยืมให้เท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับในอนาคต) 

31 ธ.ค. 25X0   

เดบิต เงินสด 60,000 บาท  
เครดิต ดอกเบี้ยรับ  60,000 บาท 

บันทึกการรับช าระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ดังนี้ 

31 ธ.ค. 25X1 

  

เดบิต เงินสด 60,000 บาท  
เครดิต ดอกเบี้ยรับ  60,000 บาท 

เดบิต เงินสด 600,000 บาท  
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  600,000 บาท 

 
จ) การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

ตัวอย่างที่ 7 วันที่ 1 มกราคม 25X0 ธนาคาร ก จ ากัด ยินยอมให้บริษัท ข จ ากัด มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการช าระเงินกู้จ านวน 1,000,000 บาท และมีดอกเบี้ยคงค้างจ านวน 300,000 บาท โดย 

- ลดเงินต้นจาก 1,000,000 บาท เป็น 600,000 บาท 
- เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจาก 15% เป็น 10% 
- ยืดเวลาช าระหนี้จากวันที่ 1 มกราคม 25X0 เป็น 31 ธันวาคม 25X9 
- หากบริษัท ข จ ากัด มีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยในอัตรา 12% ต่อปี  ตั้ งแต่ 

ปี 25X5 อัตราดอกเบี้ยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 14% 
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ด้านลูกหนี้ 

การค านวณเพื่อพิจารณาบันทึกบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 
เงินต้น 
ดอกเบี้ยคงค้าง 

รวมมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้                                              
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ 

                            1,000,000 บาท 
                              300,000 บาท 
                            1,300,000 บาท 

 เงินต้น 
 ดอกเบี้ย (600,000 x 10% x 10) 
จ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข* 

600,000 
600,000 

 
1,200,000 
   100,000 

 
 
 
  (1,300,000) บาท 

รายการก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้       - บาท 
* จ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข (600,000 x 4% x 5) = 120,000 บาท 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 18 ในการพิจารณาถึงกรณีที่ลูกหนี้ต้องรับรู้รายการก าไรจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ต้องรวมจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่กับจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หน้า โดยลูกหนี้ต้องสมมติว่าจ านวนหนี้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตามที่สัญญาระบุไว้ ลูกหนี้ต้องรวม
จ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าได้เท่าที่จะท าให้ลูกหนี้ไม่ต้องบันทึกรายการก าไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 
เนื่องจากรายการก าไรดังกล่าวอาจถูกหักล้างด้วยจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

การบันทึกบัญชีส าหรับลูกหนี้ 

หากก าไรจากการด าเนินงานของ บริษัท ข จ ากัด เพ่ิมข้ึนมากกว่าเงื่อนไขท่ีก าหนด บริษัท ข จ ากัด ต้อง
บันทึกบัญชีส าหรับหนี้ที่เกิดข้ึนตั้งแต่ปี 25X5 ดังนี้ 

 

เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 24,000 บาท  
เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย  24,000 บาท 

(บันทึกจ านวนหนี้ที่เกิดข้ึนตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ = 600,000 x 4%) 

การบันทึกบัญชีส าหรับดอกเบี้ยที่เกิดตามเงื่อนไขใหม่ในเวลาที่เหลือเป็นดังนี้ 

31 ธ.ค. 25X6 
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย  24,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X7 
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย  24,000 บาท 

31 ธ.ค. 25X8 
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย  24,000 บาท 
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31 ธ.ค. 25X9 
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้     24,000บาท  

เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย  24,000 บาท 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 15 ก าหนดว่าหากเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้เกิดแล้ว ลูกหนี้จะต้องน าจ านวนหนี้ที่อาจ
เกิดข้ึนภายหน้าไปลดมูลค่าตามบัญชีของหนี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นทั้งสิ้นที่รวมไว้ในการค านวณ
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 15 ซ่ึงระบุให้รวมจ านวนหนี้ที่อาจ
เกิดขึ้นไว้เท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการรับรู้ก าไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ 

ฉ) การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ตัวอย่างที่ 8 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านลูกหนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

20. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
เมื่อวันที่  1 มกราคม 25X0 บริษัทได้ท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้จ านวน 1,000,000 บาท  

กับ ธนาคาร ก จ ากัด ด้วยการช าระหนี้หุ้นกู้บางส่วน โดยการโอนที่ดินที่มีมูลค่าตามบัญชี 250,000 บาท และมี
มูลค่ายุติธรรม 200,000 บาท และโอนหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
มีราคาตลาดหุ้นละ 12 บาท และธนาคาร ก จ ากัด ยินยอมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ในส่วนที่เหลือดังนี้ 

- ลดเงินต้นของหุ้นกู้เป็น 600,000 บาท 
- ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 15% เป็น 10% 
- ยืดเวลาการช าระหนี้จากวันที่ 1 มกราคม 25X0 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 
ในงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25X0 บริษัทมีผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดังกล่าวจ านวน 50,000 

บาท และมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จ านวน 68,000 บาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 47,000 บาท) ก าไร
ต่อหุ้นรวมทุกรายการที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 0.07 บาท 

ตัวอย่างที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านเจ้าหนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
15. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
บริษัทท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในปี 25X0 ดังนี้ 

รายการ จ านวนราย จ านวนหนี้ตามบัญชีก่อน 
ปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท) 

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในปี 25X0 
ลูกหนี้ทั้งสิ้น 

182 
567 

3,700 
5,200 
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รายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ มีดังนี้ 
รูปแบบการปรับ
โครงสร้าง 

จ านวนราย จ านวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้  
(ล้านบาท) 

ชนิดของสินทรัพย์
ที่รับโอน 

มูลค่ายุติธรรม 
(ล้านบาท) 

การโอนสินทรัพย์ 
 
การโอนหุ้นทุนในลูกหนี้ 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การช าระหนี้ 

57 
 
67 
 
58 

1,500 
 
800 
 
1,400 

ที่ดินและท่ีดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
หุ้นสามัญ 
 
- 

1,050 

รวมทั้งสิ้น 182 3,700 
 

บริษัทมีลูกหนี้ซึ่งปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้แล้วจ านวนทั้งสิ้น 1,000 
ล้านบาท 

บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรวม 57 ล้านบาท และได้รับช าระเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 2,100 ล้านบาท ณ 
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทสัญญาที่จะให้ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้กู้เพ่ิมอีกจ านวน 2,300 ล้านบาท 

ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X0 บริษัทมียอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างแล้วทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท ซึ่งในจ านวนดังกล่าวเป็นยอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการ
ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างงวดจ านวน 95 ล้านบาท บริษัทมีขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี 25X0 จ านวน 1,000 ล้านบาท 
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หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ ธปท. ก าหนด* 
 

ค าแถลงการณ์ 

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการบัญชีส าหรับเงินลงทุนประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่เงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน เช่น เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

*ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง     
การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
โดยไม่มีข้อก าหนดเพิ่มเติม 
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สารบัญ 
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ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เอน ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อความอ่ืนที่เป็นค าอธิบาย
เพ่ิมเติมและแนวทางปฏิบัติในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับรายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนทุก
ประเภท ไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในความต้องการของตลาด 
หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากนี้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว 

ขอบเขต 
1  หลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเงินลงทุนที่

เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน 
2 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง 

2.1  เกณฑ์การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุน (ดูมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน เรื่อง รายได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า) 

2.2 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง งบการเงินรวม 
และมาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

2.3 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
การร่วมการงาน และมาตรฐานการบัญชี เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) 

2.4 การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน เช่น กองทุนรวม หรือกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ  

2.5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยม สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน )  

2.6 การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าการเงินตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
สัญญาเช่า 

2.7 การบัญชีส าหรับกิจการประกันชีวิต (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย) 
หรือเงินลงทุนของโครงการเงินบ าเหน็จบ านาญซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานแยกจากกิจการที่
เป็นนายจ้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน) 

2.8 การบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์) 

ค านิยาม 
 

3 ค าศัพท์ท่ีใช้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
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เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความม่ังคั่งให้กับกิจการ 
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย 
ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือ
ในรูปของประโยชน์อย่างอ่ืนที่กิจการได้รับ (เช่น ประโยชน์ 
ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า) รายการต่อไปนี้ไม่
ถือเป็นเงินลงทุน  

ก) 
 
ข) 
 
 
ค)   
 
 

สินค้าคงเหลือ ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐาน 
การบัญชี เรื่อง สินค้าคงเหลือ  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี 
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่นิยามไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เงินลงทุน
ชั่วคราวรวมถึง หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย 
เงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดภายใน 
1 ปี 

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี เงินลงทุนระยะ
ยาวรวมถึง ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เงินลงทุนทั่วไป ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

หลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดที่กิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ท าให้กิจการถือหลักทรัพย์
นั้นไว้เป็นระยะเวลาสัน้ๆ เพื่อหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจึงมีอัตรา
การหมุนเวียนสูง 

หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และ
ในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม การ
ร่วมค้า หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกประเภทเป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 
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เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ท าให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อ
ค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยก
ประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนด 

หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการมี
ความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จน
ครบก าหนดไถ่ถอน 

ตราสารทุน หมายถึง สัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของใน
ส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน 

ส่วนได้เสียคงเหลือ หมายถึง ส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกิจการหลังจากหัก
หนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 

ตราสารหนี้ หมายถึง สัญญาที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรง
และทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่
ผู้ถือตราสารตามจ านวนและเง่ือนไขที่ได้ก าหนดไว้โดย
ชัดเจนหรือโดยปริยาย 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่าง 
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ได้มาหรือโอนมาตั้งแต่เริ่มแรก
หักเงินต้นที่จ่ายคืน และบวกหรือหักค่าตัดจ าหน่าย
สะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค่าที่
ตราไว้ การตัดจ าหน่ายส่วนต่างดังกล่าวต้องค านวณ
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอ่ืนที่ให้ผลไม่
แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยส าคัญ 

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง หมายถึง วิธีค านวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นอัตราคงที่
ตลอดอายุของตราสารหนี้ 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ที่ จะได้ รับในอนาคตเท่ ากับ มูลค่าตามบัญชีของ 
ตราสารหนี้ 

หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนใน
ความต้องการของตลาด 

หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอ่ืนที่มีการซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องจึงท าให้สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที  
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รูปแบบของเงินลงทุน 
4  กิจการถือเงินลงทุนไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน กิจการบางประเภท เช่น ธนาคารมีกิจกรรมการลงทุนซึ่งถือเป็น

องค์ประกอบส าคัญในเรื่องการด าเนินงาน กิจการบางประเภทมีเงินลงทุนไว้เพ่ือสะสมเงินทุนส่วนเกิน 
และกิจการบางประเภทมีเงินลงทุนไว้เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าหรือเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการค้า 

5 เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ้นหรือเอกสารอ่ืน ในขณะที่เงินลงทุนบางชนิดไม่มีเอกสาร
สิทธิ เงินลงทุนอาจอยู่ในรูปของเงินให้กู้ยืมที่ไม่ใช่หนี้การค้าระยะสั้นและระยะยาวหรืออยู่ในรูปของส่วน
ได้เสียในผลการด าเนินงานของกิจการอ่ืน เช่น หุ้นทุน ในหลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีฉบับนี้เงินลงทุนจึง
หมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่รวมถึงเงินลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอ่ืน เช่น ทอง เพชร 
หรือสินค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ต้นทุนของเงินลงทุน 
6  ต้นทุนของเงินลงทุนต้องรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น เช่น ราคาจ่าย

ซื้อเงินลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร ต้นทุนการท ารายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือ
ส่วนลดของตราสารหนี้ ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการบริหารและต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา 

7  หากกิจการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการออกหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์อ่ืนที่มีราคาตลาด 
รายจ่ายในการได้มาซึ่งเงินลงทุนคือ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ออกไม่ใช่ราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ (ดูย่อ
หน้าที่ 23 ถึง 25) หากกิจการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อ่ืน 
รายจ่ายในการได้มาซึ่งเงินลงทุนต้องก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลก เว้นแต่จะมี
หลักฐานชัดเจนว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้นเป็นราคาท่ีเหมาะสมกว่า 

8  ตามปกติ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้ เนื่องจากกระแสเข้า
ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์กระแสเข้านั้นเป็นรายจ่ายกิจการ
ได้รับคืนจากการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นก่อนที่กิจการจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยมาซึ่งดอกเบี้ยนั้นรวมอยู่ในราคาซื้อของหุ้นกู้ดังกล่าว 
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่กิจการมีสิทธิได้รับในเวลาต่อมา ต้องปันส่วนให้กับช่วงเวลาก่อนและหลังการซื้อหุ้นกู้ 
กิจการต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซื้อเป็นรายได้ ส าหรับเงินปันผลที่กิจการได้จาก
ตราสารทุนซึ่งประกาศจ่ายจากก าไรสุทธิก่อนการซื้อ กิจการต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับหุ้นกู้ที่ระบุอัตรา
ดอกเบี้ย หากเป็นการยากที่กิจการจะปันส่วนเงินปันผลดังกล่าว กิจการต้องน าเงินปันผลทั้งจ านวนไปหัก
จากต้นทุนของเงินลงทุนหากเห็นชัดเจนว่าเงินปันผลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการคืนทุน 

9 ผู้ลงทุนต้องตัดจ าหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนใน 
ตราสารหนี้ (ส่วนลดหรือส่วนเกินจากการได้มาซึ่งเงินลงทุน) ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับตราสาร
จนถึงวันครบก าหนดด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีอัตราคงที่ 
จ านวนที่ตัดจ าหน่ายของส่วนลดหรือส่วนเกินต้องน าไปลดหรือเพ่ิมรายได้ประหนึ่งว่าเป็นดอกเบี้ย และ
บวกหรือหักจากมูลค่าตามบัญชีของตราสารนั้น มูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ของเงินลงทุนถือเป็นต้นทุนของ
เงินลงทุนในขณะนั้น 
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การจัดประเภทเงินลงทุน 
10 ณ วันที่กิจการได้มาซึ่งเงินลงทุน กิจการต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

10.1  จัดประเภทตราสารหนี้ทุกชนิดและตราสารทุนในความต้องการของตลาด ดังต่อไปนี้ 
10.1.1  หลักทรัพย์เพื่อค้า 
10.1.2  หลักทรัพย์เผื่อขาย 
10.1.3  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

10.2  จัดประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนที่

แสดงไว้แต่เดิม 

11 เงินลงทุนในตราสารทุนต้องจัดประเภทตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 เว้นแต่ว่าตราสารทุนนั้นเป็นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

12 ตามปกติการค้าหลักทรัพย์เป็นการที่กิจการเข้าท าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพซื้อง่ายขายคล่องและ
สามารถเปลี่ยนมือได้บ่อย ดังนั้น หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงหมายถึง หลักทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการหาก าไรจากการขึ้นลงของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดรวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งกิจการเจาะจงถือ
ไว้เพ่ือค้า ท าให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์ที่
กิจการได้มาเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ได้แก่ การที่กิจการท าการซื้อขายกลุ่มหลักทรัพย์อย่างสม่ าเสมอจนมี
รูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพ่ือท าก าไรช่วงสั้นอย่างแน่นอน หลักทรัพย์ดังกล่าว
แตกต่างจากหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพ่ือการอ่ืนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่
จะค้าหลักทรัพย์นั้น แม้ว่ากิจการจะเต็มใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอ านวย ดังนั้นหลักทรัพย์ที่
กิจการได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน ต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายในทันที 

13 กิจการจะจัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดก็ต่อเมื่อกิจการมีความตั้งใจแน่ว
แน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก าหนด โดยที่กิจการจะไม่ขายตราสารดังกล่าว
ก่อนครบก าหนดหรือจะไม่โอนเปลี่ยนประเภทตราสารดังกล่าวเว้นแต่จะเกิดสถานการณ์ตามที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 14 กิจการจะต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดทุกรายการเพ่ือ
โอนเปลี่ยนประเภทหากกิจการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดรายการใด
รายการหนึ่งทั้งท่ีสถานการณ์ในย่อหน้าที่ 14 ไม่เกิดขึ้น 

14 การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่อไปนี้อาจท าให้กิจการต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ ไปจนครบ
ก าหนดโดยที่ไม่จ าเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอ่ืนไปจนครบก าหนด  
การจ าหน่ายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่สม่ าเสมอกับการจัด
ประเภทที่ท าไว้เดิม 

14.1  มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 
14.2  มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรซึ่งเป็นผลให้มีการยกเลิกหรือลดข้อลดหย่อนทางภาษี

อากรเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่จะได้รับตราสารหนี้ ซึ่งกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
โดยทั่วไป 
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14.3  มีการรวมกิจการหรือจ าหน่ายกิจการที่ส าคัญซึ่งท าให้กิจการต้องขายหรือโอนตราสารหนี้ 
ที่จะถือจนครบก าหนดเพ่ือให้กิจการรักษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงด้าน
เครดิตของกิจการไว้ดังเดิม 

14.4  มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้กิจการไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่กิจการ
เคยถือไว้ได้ ท าให้กิจการจ าเป็นต้องจ าหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าว 

14.5  มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินทุนของกิจการท าให้กิจการ
ต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว 

 นอกจากสถานการณ์ข้างต้น กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถท่ีจะถือ    ตรา
สารหนี้รายการอื่นไปจนครบก าหนด หากกิจการต้องขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้รายการหนึ่ง
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติส าหรับกิจการ
หรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายหรือ
โอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 46 

15 กิจการต้องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดหากกิจการเพียงแต่ตั้งใจว่าจะ
ถือตราสารหนี้นั้นไปอย่างไม่มีก าหนด หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ 
15.1  อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนไปท าให้ความเสี่ยงในการช าระหนี้สูงขึ้น 
15.2  กิจการมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้มาขอคืนเงินมัดจ า มีผู้ต้องการกู้เงินเป็น

จ านวนมาก หรือกิจการต้องจ่ายค่าเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัย 
15.3  เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า 
15.4  มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน 
15.5  มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

16 หากกิจการขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าการขายนั้นกระท าเมื่อครบ
ก าหนด 
16.1  กิจการขายตราสารหนี้เมื่อใกล้ถึงวันครบก าหนด หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่

ถอนก่อนครบก าหนดหากมีความเป็ น ไป ได้ ค่ อนข้ างแน่ที่ ผู้ ออกตราสารจะใช้ สิ ทธิ  
ไถ่ถอนนั้น ซึ่งระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบก าหนดใกล้เคียงกันจนท าให้ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยไม่เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดราคาของตราสารอีกต่อไป 

16.2  กิจการขายตราสารหนี้หลังจากที่ได้รับช าระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ 
ได้ตราสารมา 

17 หากกิจการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาด กิจการต้องจัดประเภทของ  
เงินลงทุนดังกล่าวตามลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่มีต่อกิจการที่ ไปลงทุน หากกิจการมี  
ตราสารทุนอยู่ในความครอบครองเพียงพอที่จะท าให้กิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อกิจการที่ไป
ล งทุ น  กิ จ กา รต้ อ งจั ดประ เภทตราสารทุ นนั้ น เป็ น เ งิ นลงทุ น ในบริษั ท ร่ ว ม  ( ดู ม าตรฐ าน 
การบัญชี เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) หากกิจการมีตราสารทุนอยู่ในความครอบครอง
เพียงพอที่จะท าให้กิจการสามารถควบคุมกิจการที่ได้รับการลงทุน กิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนนั้น
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและต้องจัดท างบการเงินรวม (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง งบ
การเงินรวม) และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) หาก
กิจการมีตราสารทุนที่ท าให้กิจการมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน กิจการต้องจัดประเภท
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ตราสารทุนนั้นเป็นการร่วมค้า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การร่วมการงาน) หากกิจการมี
ตราสารทุนอยู่ในครอบครองแต่ไม่มีความสัมพันธ์ถึงขั้นที่จะมี อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญหรือไม่สามารถ
ควบคุมกิจการที่ได้รับการลงทุนได้ หรือไม่มีการควบคุมร่วมในการงาน กิจการต้องจัดประเภทตราสารทุน
นั้นเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

18 หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับตราสารทุน หน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  (ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)   

19 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการแยกแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบ
การเงิน กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ 10 เป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 
และต้องแสดงเงินลงทุนชั่วคราวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุนระยะยาวเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

20 กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนในงบการเงินให้ถูกต้องอยู่เสมอ เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าถือเป็น
เงินลงทุนชั่วคราวที่ไม่สามารถจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาวได้นอกจากจะมีการโอนเปลี่ยนประเภท ใน
ท านองเดียวกัน ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดซึ่งถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวจะไม่สามารถจัดเป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราวได้นอกจากจะมีการโอนเปลี่ยนประเภทหรือก าลังจะครบก าหนดภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม 
เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายหรือเงินลงทุนทั่วไปสามารถจัดประเภทเป็นได้ทั้งเงินลงทุนชั่วคราว
หรือเงินลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลาที่กิจการตั้งใจจะถือเงินลงทุนไว้หรืออายุตามสัญญาของ
เงินลงทุนเอง 

21 ตามปกติกิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไประยะยาว 
กิจการจะจัดประเภทหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุน
ทั่วไประยะสั้นได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีการตกลงหรือเจรจาถึงขั้นตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตราสารทุน
ดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการอ่ืน ซึ่งมีผลท าให้กิจการมั่นใจว่าจะครอบครองตราสารทุนนั้นไม่เกิน 1 ปี
หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

22 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการที่ไม่ต้องแยกแสดงสินทรัพย์เป็นประเภทหมุนเวียนและ 
ไม่หมุนเวียนในงบการเงินยังคงต้องจัดประเภทเงินลงทุนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
23 มูลค่ายุติธรรม เป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน

สภาพปกติในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด 
(ราคาขายหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้จากการ
ประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม) กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

24 (ย่อหน้านี้ไม่ใช้) 

25 (ย่อหน้านี้ไม่ใช้) 
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มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราว 

26 กิจการต้องแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวในงบแสดงฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้ 
26.1  หลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 
26.2  เงินลงทุนทั่วไปต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน 
26.3  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดซึ่งจะครบก าหนดภายใน 1 ปีต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วย

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

27 เงินลงทุนชั่วคราวรวมถึง ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ตราสารดังกล่าว
สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องแสดงหลักทรัพย์เพ่ือค้าและ
หลักทรัพย์เผื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดจากการขายเงินลงทุนนั้น ส่วนตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
กิจการจะจัดประเภทเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนชั่วคราวก็ต่อเมื่อกิจการมีการตกลงหรือเจรจาถึงขั้นตก
ลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตราสารดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการอ่ืน เงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราวต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนปรับลดด้วยการด้อยค่าที่เกิดขึ้น ตามปกติ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่เมื่อตราสารหนี้นั้นก าลังจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะครบก าหนด
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนชั่วคราวและต้องแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

28 กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นรายการก าไรหรือรายการขาดทุน
ในก าไรหรือขาดทุนทันทีในงวดนั้น และต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเป็น
รายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของจนกระทั่งกิจการจ าหน่ายหลักทรัพย์จึง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในก าไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนมูลค่าของเงินลงทุน คือ ส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น 

29 กิจการต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าเป็นรายการก าไร
หรือขาดทุนโดยทันที ผลก าไรและผลขาดทุนของหลักทรัพย์เพ่ือค้าทุกรายการให้น ามารวม เพ่ือแสดงเป็น
ก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อ
ขายเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของส่วนต่างดังกล่าวถือเป็นส่วนเกิน
ทุนหรือส่วนต่ ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน ซึ่งกิจการตั้งพักไว้จนกระทั่งได้
จ าหน่ายหลักทรัพย์จึงจะรับรู้ส่วนต่างนั้นในก าไรหรือขาดทุน กิจการสามารถบันทึกปรับมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยใช้บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน กิจการจะบันทึกส่วน
ต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดก็
ต่อเมื่อกิจการขายเงินลงทุนหรือเมื่อเงินลงทุนนั้นด้อยค่า ในทั้งสองกรณี กิจการต้องบันทึกส่วนต่าง
ดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนทันที 
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เงินลงทุนระยะยาว 

30  กิจการต้องแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไป ดังต่อไปนี้ 
30.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

30.1.1 หลักทรัพย์เผื่อขายต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ
เจ้าของจนกระทั่งกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นจึงบันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน 

30.1.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

30.2 เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายต้องปฏิบัติ
ตามข้อ 30.1.1 

30.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปที่ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุน 

กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 32 ถึง 37 ในเรื่องเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวโดย
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นแต่ละรายการ 

31 ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต่ละรายการมีความส าคัญต่อกิจการผู้ลงทุน ดังนั้น กิจการจึงต้องพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวเป็นแต่ละรายการเพ่ือดูความเหมาะสมของมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้น 

การด้อยค่าของเงินลงทุน 

การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 

32  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดจะด้อยค่าเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าว คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่
คาดว่าจะได้รับจากตราสารหนี้นั้นซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม 

33 กิจการต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดในก าไรหรือ
ขาดทุนทันทีที่เงินลงทุนเกิดการด้อยค่าและต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในเวลาต่อมาด้วยอัตราคิดลดที่ใช้
ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น 

34 กิจการอาจค านวณรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มของตราสารหนี้ที่
คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ กิจการอาจก าหนดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยใช้ราคาตลาดของตราสาร
หนี้นั้น (ราคาขายสุทธิ) หรือราคายุติธรรมของหลักประกัน (มูลค่าจากการใช้) หากกิจการคาดว่า
หลักประกันที่มีอยู่จะเป็นแหล่งช าระหนี้เพียงแหล่งเดียวของตราสารหนี้ดังกล่าว หากในเวลาต่อมากิจการ
พบว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงกิจการต้อง
บันทึกเพ่ิมมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ได้เท่าที่ไม่เกินราคาทุนตัดจ าหน่ายที่ควรเป็น หากกิจการไม่เคย
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บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ามาเลยในงวดก่อนๆ กิจการต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าในก าไรหรือขาดทุนทันทีท่ีเกิด หลังจากท่ีกิจการปรับมูลค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดให้
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32 กิจการต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้นั้นโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม 

การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

35 กิจการต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อย
ค่า โดยการกลับบัญชีส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนทันทีที่
เกิด เว้นแต่กิจการเคยบันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าไว้ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ
เจ้าของ กิจการต้องกลับบัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนที่จะบันทึก
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

36 หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้ 
36.1 กิจการที่ออกหลักทรัพย์ก าลังประสบปัญหาทางการเงิน 
36.2 กิจการที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดช าระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา 
36.3 มีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ 
36.4 หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน 

การด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 
37 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อบันทึกการด้อยค่าของ

เงินลงทุนทั่วไป 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

38 ในการจ าหน่ายเงินลงทุน กิจการต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนเป็นก าไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ กิจการต้องบันทึกกลับบัญชี 
ทุกบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จ าหน่ายเพื่อรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เช่น ส่วนเกินทุนจาก 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

39 หากกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน มูลค่าตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการบันทึกก าไรหรือ
ขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกันต้องค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

40 กิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
40.1 การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้ 

40.1.1 ส าหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอ่ืน กิจการต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในก าไรหรือขาดทุนทันที 
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40.1.2 ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า กิจการต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนที่โอนเปลี่ยนในก าไรหรือขาดทุนทันที 

40.1.3 ส าหรับตราสารหนี้ที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบก าหนด กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและ
ปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงิน
ลงทุนด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน ส่วนเกิน
ทุนหรือส่วนต่ ากว่าทุนดังกล่าวยังคงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบ
อ่ืนของส่วนของเจ้าของ และต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารหนี้ 
ในลักษณะเดียวกันกับการตัดจ าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างกัน 

40.1.4 ส าหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 
กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบ
อ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

40.1.5 ส าหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้าหรือเงินลงทุนทั่วไป ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้อง
กลับรายการทุกบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายพร้อมทั้งใช้มูลค่ายุติธรรม ณ 
วันที่โอนถือเสมือนเป็นราคาทุนและรับรู้ก าไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมไป
ยังก าไรหรือขาดทุน 

40.1.6 ส าหรับตราสารทุนที่ โอนเปลี่ ยนจากเ งินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  
การร่วมค้าหรือเงินลงทุนทั่วไป ไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องใช้มูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

40.2 การโอนเปลี่ยนตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
40.2.1 ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปท่ีจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า กิจการต้องใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่โอน
ในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

40.2.2 ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าไปเป็นเงิน
ลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว กิจการต้องใช้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ที่เหลืออยู่ ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ หากเงินลงทุนส่วน
ที่จ าหน่ายไปมีราคาขายต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการต้องพิจารณาว่าเงินลงทุน
ส่วนที่เหลือด้อยค่าหรือไม่เพื่อรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า  

41  ตามปกติ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจาก
กิจการต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุนนับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เงินลงทุนมา หากกิจการไม่มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายในทันที อย่างไรก็ตาม 
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สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปอาจท าให้กิจการต้องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ
บางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์เพ่ือค้าและ
หลักทรัพย์เผื่อขายต้องมีหลักฐานสนับสนุนในเวลาต่อมาว่ากิจการได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปจากประเภทระยะยาวมาเป็นประเภทชั่วคราวสามารถท าได้หากกิจการมี
หลักฐานว่าจะจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นในอนาคตอันใกล้ (ดูย่อหน้าที่ 21) ส่วนการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไป
จากประเภทชั่วคราวไปเป็นประเภทระยะยาวนั้นยากที่จะเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ 

ก าไรหรือขาดทุน 
42  รายการต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

42.1  รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว (ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง รายได้) 

42.2  รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะ
ยาวท่ีค านวณตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 38 ถึง 39 

42.3  รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนชั่วคราว 

42.4  รายการก าไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 
42.5  รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

43  หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีฉบับนี้มิได้ก าหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม กิจการต้อง
รับรู้รายได้จากเงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนแต่ละงวดตามปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามูลค่าของ
เงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นเงินปันผล หรือดอกเบี้ยรับซึ่งรวมค่าตัดจ าหน่ายของ
ส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุน ส่วนรายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนต้องบันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที 

 

งบกระแสเงินสด 

44  (ย่อหน้านี้ไม่ใช้) 
 

การเปิดเผยข้อมูล 

45 - 47 (ย่อหน้าเหล่านี้ไม่ใช้) 
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หลักเกณฑ์ส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด* 
  
ความเป็นมา 

หลักเกณฑ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้  

1 หลักเกณฑ์ส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ ธปท. ก าหนดนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
และหนี้สินทางการเงิน ซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินในที่นี้  หมายถึง เงินสด สิทธิตามสัญญาที่ จะ
แลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของกิจการกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอ่ืนภายใต้เงื่อนไขที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการ ตลอดจนตราสารทุนของกิจการอ่ืน ดังนั้น หลักเกณฑ์ฉบับนี้จึงครอบคลุมถึง
การบัญชีส าหรับลูกหนี้ที่ซื้อมา และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization)  

2 หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไข ผู้โอนสามารถตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนออก
จากงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินทุกรายการที่ได้รับหรือที่เกิดขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนด้วยมูลค่ายุติธรรม พร้อมกันนั้นผู้โอนต้องรับรู้รายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการโอนดังกล่าว  

3 หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไข ผู้โอนต้องแยกแสดงสินทรัพย์ที่โอนเป็นรายการแยก
ต่างหากแต่ยังคงจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไว้ดังเดิม ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์ที่โอนออก
จากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อผู้โอนผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาการโอนสินทรัพย์ที่ท าให้ผู้โอนไม่
สามารถไถ่ถอนสินทรัพย์ที่โอนได้อีกต่อไป  

4 หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไข ผู้รับโอนจะรับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม
บวกต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้อง  

5 หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไข ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมาเป็น
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทึกรายการโอนเป็นการให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์นั้นเป็น
หลักประกัน เมื่อผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายพร้อม
กับรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผู้โอน หากผู้โอนผิดนัดช าระหนี้ที่ท าให้ผู้โอนไม่
สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้หลักประกันที่ยังไม่ได้ขายเป็น สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่หลักประกันนั้นเป็นลูกหนี้ที่รับโอนซึ่งผู้รั บโอนต้อง
รับรู้ลูกหนี้ดังกล่าวด้วยราคาตามบัญชี ในกรณีที่ผู้รับโอนขายหลักประกันไปแล้วผู้รับโอนต้องตัดบัญชี
ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผู้โอน  

6 กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ  

 * ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีข้อก าหนด
เพ่ิมเติม 
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7 หลักเกณฑฉ์บับนี้ได้ให้แนวทางเก่ียวกับการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อมา โดย
ให้น าหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องกับเงินให้สินเชื่อ หรือเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน มาประยุกต์ใช้แล้วแต่กรณี นอกจากนั้นหลักเกณฑฉ์บับนี้ยังได้ให้แนวทางเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันทั้งทางด้านผู้โอนและผู้รับโอนในกรณีท่ีการโอนนั้นไม่เข้า
เงื่อนไข  

วัตถุประสงค์  

หลักเกณฑ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการที่เกิดขึ้น  

ขอบเขต  

1. หลักเกณฑ์ฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการส าหรับเครื่องมือทางการเงินทุกประเภทยกเว้นรายการต่อไปนี้  

1.1 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ต้องบันทึกบัญชีตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานการบัญชี เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กิจการต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฉบับนี้กับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการ
ร่วมค้า เว้นแต่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนั้นเป็นไปตามค านิยามของตราสารทุนของกิจการ ตามที่
ก าหนดในหลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ 
ธปท. ก าหนด  

1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง  สัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม 
1.2.1 ลูกหนี้สัญญาเช่าที่มีการรับรู้โดยผู้ให้เช่า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้   
1.2.2 เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินที่มีการรับรู้โดยผู้เช่า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

        1.3  สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้ถือปฏิบัติตาม  
              มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

1.4 เครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการซึ่งเข้าเงื่อนไขของตราสารทุนตามนิยามที่ระบุในหลักเกณฑ์เรื่อง 
      การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด (ซึ่งรวมถึง สิทธิที่ 
      จะซือ้หรือจะขายและใบส าคัญแสดงสิทธิ) หรือรายการที่จัดเป็นตราสารทุนตามนิยามในย่อหน้าที่ 6  
      ของหลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด  

1.5 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้น (1) ภายใต้สัญญาประกันภัยตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพันของผู้ออกที่เกิดขึ้นภายใต้
สัญญาประกันภัยที่เป็นไปตามค านิยามของสัญญาค้ าประกันทางการเงินหรือ (2) สัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย เนื่องจากสัญญามีลักษณะ
การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ   

1.6 สัญญาล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหุ้นที่จะซื้อหรือขายซึ่งจะท าให้เกิดการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือ 
     ธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรวม 
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     ธุรกิจ ระยะเวลาของสัญญาล่วงหน้าต้องไม่เกินระยะเวลาที่สมเหตุสมผลที่จ าเป็นต้องใช้ในการขออนุมัติ 
     และในการท ารายการให้แล้วเสร็จ  
1.7 เครื่องมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันภายใต้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
     การรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ยกเว้นสัญญาภายใต้ขอบเขตย่อหน้าที่ 2.4     
     ถึง 2.7 ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

1.8 สิทธิที่จะได้รับช าระเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับกิจการซึ่งถูกก าหนดให้ต้องช าระหนี้สินซึ่งรับรู้เป็น 
     ประมาณการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน สินทรัพย์ 
     ที่อาจเกิดข้ึน หรือในงวดก่อนหน้า กิจการได้เคยรับรู้ประมาณการหนี้สินไว้ตามมาตรฐานการบัญชี  
      เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

1.9 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื ่อง รายได้จาก
สัญญากับลูกค้า ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน เว้นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
รายได้จากสัญญากับลูกค้า ได้ระบุให้ใช้วิธีการทางบัญชีที่กล่าวตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑน์ี้  

1.10 สิทธิและภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและสินทรัพย์ที่ลู กหนี้โอนให้เพ่ือช าระ   
       หนี้ภายใต้ขอบเขตของหลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่ ธปท.      
       ก าหนด ซึ่ง ธปท. ก าหนดโดยใช้แนวทางตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง  
       การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา โดยไม่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์ 
       เรื่องสินทรัพย์ท่ีลูกหนี้โอนเพื่อช าระหนี้ที่ ธปท. ก าหนด  

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน  

2 ในงบการเงินรวม ย่อหน้าที่ 3 ถึง 10 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข1 ถึง ข7 จะน ามาถือปฏิบัติในระดับ
ของงบการเงินรวม ดังนั้นในล าดับแรกกิจการต้องจัดท างบการเงินรวม โดยรวมทุกบริษัทย่อย  
ตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง งบการเงินรวม แล้วจึงน าย่อหน้า
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับกลุ่มกิจการ  

3 ก่อนการประเมินว่าการตัดรายการออกจากบัญชีและจ านวนที่ตัดออกมีความเหมาะสมตาม
ข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 หรือไม่ กิจการต้องก าหนดว่าควรน าย่อหน้าดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติกับส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน) หรือสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน) ทั้งจ านวน โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้  

3.1 ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 จะน ามาถือปฏิบัติกับส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วนหนึ่งของ
กลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ก็ต่อเมื่อส่วนของสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีก่ าลังได้รับการพิจารณาให้ตัดรายการออกจากบัญชีมีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

3.1.1 ส่วนที่ก าลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวนั้นมีส่วนประกอบเพียงกระแสเงินสดที่ระบุไว้ 
อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี 
ลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้าท าสัญญาเฉพาะส่วนอัตราดอกเบี้ย (an 
interest rate strip) ซึ้งท าให้คู่สัญญาได้รับสิทธิในกระแสเงินสดจากดอกเบี้ย แต่ไม่มีสิทธิ
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ในกระแสเงินสดจากเงินต้นของตราสารหนี้นั้น ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 จะน ามา ถือปฏิบัติกับ
กระแสเงินสดจากดอกเบี้ย  

3.1.2 ส่วนที่ก าลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวนั้นมีส่วนประกอบเพียงส่วนแบ่งเต็มตามสัดส่วน 
(fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน 
(หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้า
ท าสัญญาซึ้งท าให้คู่สัญญามีสิทธิในร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดทั้งหมดจากตราสารหนี้ ย่อ
หน้าที่ 4 ถึง 10 จะน ามาถือปฏิบัติส าหรับร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดนั้นหากมีคู่สัญญา
มากกว่าหนี้ราย คู่สัญญาแต่ละรายไม่ จ าเป็นต้องมีส่วนแบ่งตามสัดส่วนของกระแสเงินสด 
ถ้ากิจการที่เป็นผู้โอนมีสิทธิในส่วนแบ่งเตม็ตามสัดส่วน  (fully proportionate)  

3.1.3 ส่วนที่ก าลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวนั้นมีส่วนประกอบเพียงส่วนแบ่งเต็มตาม
สัดส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของกระแสเงินสดที่ระบุไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี 
ลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้าท าสัญญาซึ้งท าให้คู่สัญญาได้รับ สิทธิใน
ร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน ย่อ หน้าที่ 4 ถึง 
10 จะน ามาถือปฏิบัติส าหรับร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบี้ยนั้น หาก
มีคู่สัญญามากกว่าหนึ่งราย คู่สัญญาแต่ละรายไม่จ าเป็นต้องมีส่วนแบ่งตามสัดส่วนของ
กระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ถ้ากจิการที่เป็นผู้โอนมีสิทธิในส่วนแบ่งเต็ม
ตามสัดส่วน (fully proportionate)  

3.2 ในกรณีอื่น ๆ ให้น าย่อหน้าที่  4 ถึง 10 มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินทั้งจ านวน 
(หรือ กลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งจ านวน) ตัวอย่างเช่น เมื่อ
กิจการโอน (1) สิทธิในการรับกระแสเงินสดร้อยละ 90 แรกสุดหรือหลังสุดของเงินที่เก็บได้จาก
สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มมของสินทรัพย์ทางการเงิน) หรือ (2) สิทธิในร้อยละ 90 ของ 
กระแสเงินสดจากกลุ่มมลูกหนี้ แต่กิจการให้การค้ าประกันเพ่ือชดเชยผลขาดทุนจากการให้
สินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อเป็นจ านวนไม่เกนิร้อยละ 8 ของจ านวนเงินต้นของลูกหนี้  ให้น าย่อหน้าที่ 4 
ถึง 10 มาปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ 
คล้ายคลึงกัน) ทั้งจ านวน  

ในย่อหน้าที่ 4 ถึง 13 ค าว่า “สินทรัพย์ทางการเงิน” หมายถึง ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วน
หนึ่งของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตามที่ระบุในย่อหน้าที่  3.1 หากไม่ใช่กรณี
ดังกล่าวจะหมายถึงสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ทั้งจ านวน  

4 กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดข้ึน  

4.1 สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินได้สิ้นสุด หรือ  

4.2 กิจการได้โอนสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 5 และ 6 และการโอนนั้นเข้าเงื่อนไข   
การตัดรายการออกจากบัญชีตามข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 7  

5 กิจการได้โอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็ตอ่เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
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5.1 กิจการได้โอนสิทธิธตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือ  

5.2 กิจการยังคงไว้ซึ้งสิทธิตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่รับภาระ 
ผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดนั้นให้กับผู้รับรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ตามข้อตกลงที่
เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 6  

6 เมื่อกิจการยังคงไว้ซึ้งสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน (“สินทรัพย์เดิม”) 
แต่รับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดนั้นให้กับกิจการใดกิจการหนึ่งหรือ หลายกิจการ 
(“ผู้รับคนสุดท้าย”) จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข
ทั้งสามข้อดังต่อไปนี้  

6.1 กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับคนสุดท้าย นอกเหนือจากจ านวนเงินเท่าที่  
เก็บได้จากสินทรัพย์เดิมนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้ากิจการให้เงินก็ยืมระยะสั้นแก่ผู้รับคนสุดท้าย โดย
กิจการมีสิทธิที่จะเรียกคืนเงินให้กู้ยืมได้เต็มจ านวนรวมทั้งดอกบี้ยค้างรับตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
การให้กู้ยืมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขนี้  

6.2 สัญญาโอนมีเงื ่อนไขห้ามกิจการขายสินทรัพย์เดิมหรือวางสินทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน 
นอกจากใช้เป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับคนสุดท้ายส าหรับภาระผูกพันที่จะจ่ายกระแสเงินสดให้แก่
ผู้รับคนสุดท้าย  

6.3 กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบกระแสเงินสดทั้งหมดที่กิจการเกบ็แทนผู้รับคนสุดท้าย  
ให้กับผู้รับคนสุดท้ายโดยไม่ล่าช้าอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนั้น กิจการไม่มีสิทธิที่จะน ากระแสเงินสดที่
ได้รับไปลงทุน เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่นิยามไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบกระแสเงินสด) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จากวันที่เก็บเงินได้จนถึงวันที่มี
การก าหนดให้ส่งมอบเงินให้ผู ้รับคนสุดท้าย และมีการส่งมอบดอกเบี้ยรับใด ๆ ที่เกิดจากการ
ลงทุนนั้นให้กับผู้รับคนสุดท้าย  

7 เมื่อกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 5 กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการยังคงไว้ซึ่ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินไว้เพียงใด โดยมีประเด็นในการ
พิจารณาดังนี้  

7.1 ถ้ากิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นออกจากบัญชี และบันทึก
เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินแยกต่างหากส าหรับสิทธิหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นหรือที่ยังคงไว้จากการโอน  

7.2 ถ้ากิจการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้องบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไป  

7.3 ถ้ากิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี
นัยส าคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นกิจการต้องพิจารณาว่ากิจการยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นอยู่หรือไม่ โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้  
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7.3.1 ถ้ากิจการไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุม กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นออกจาก
บัญชี และรับรู้แยกต่างหากเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินส าหรับสิทธิหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้น
หรือที่ยังคงไว้จากการโอน  

7.3.2 ถ้ากิจการยังคงไว้ซึ่งการควบคุม กิจการต้องบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต่อไป
เท่าท่ีกิจการยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น (ดูย่อหน้าที่ 17)  

8 การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ 7) จะมีการประเมินโดยการเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อ
ความผันผวนของจ านวนและช่วงเวลาของกระแสเงินสดสุทธิของสนิทรัพย์ที่โอนของกิจการทั้งก่อนและ
หลังการโอน กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นหากการโอนไม่ท าให้ความเสี่ยงต่อความผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ (ตัวอย่างเช่น 
กิจการได้ขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสัญญาในการซื้อคืนที่ราคาที่ระบุไว้แน่นอน หรือที่ราคาขาย
สินทรัพย์ทางการเงินบวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม) กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หากความเสี่ยงที่กิจการมีจาก
ความผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคต จากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่มีนัยส าคัญอีก
ต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนรวมในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ในอนาคตของสินทรัพย์
ทางการเงิน (เช่น กิจการได้ขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยเหลือเพียงสิทธิที่จะซื้อคืนด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่มีการซื้อคืน หรือกิจการได้โอนส่วนแบ่งเตม็ตามสัดส่วน  (fully proportionate) ของกระแส
เงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มี มูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ในข้อตกลง เช่น การ
โอนขายต่อเงินให้สินเชื่อโดยผู้ขายด้อยสิทธิในส่วนที่คงเหลือ ซึ่งข้าเงื่อนไขตามท่ีระบุในย่อหน้าที่ 6)   

9 บ่อยครั้งที่รายการที่เกิดข้ึนจะมีความชัดเจนว่ากิจการได้โอนหรือยังคงไว้ซึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญและไม่มีความจ า เป็นที่ต้องท าการค านวณแต่อย่างใด ในบาง
กรณีจะมีความจ าเป็นที่จะค านวณและเปรียบเทียบความเสี่ยงของกิจการต่อความผันผวนของมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตทั้งก่อนและหลังการโอน การค านวณและการเปรียบเทียบท าโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยตลาดในปัจจุบันที่เหมาะสมเป็นอัตราคิดลดความผันผวน ในกระแสเงินสดสุทธิที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผลในทุกกรณีจะมีการพิจารณาโดยให้น้ าหนักกับผลลัพธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า   

10 การพิจารณาว่ากิจการยังคงมีการควบคุม (ดูย่อหน้าที ่ 7.3) สินทรัพย์ที ่โอนหรือไม่นั ้นขึ ้นอยู่กับ 
ความสามารถของผู้รับโอนในการขายสินทรัพย์ หากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะขาย  
สินทรัพย์นั้นทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามซึ้งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  และสามารถที่จะท าได้โดยฝ่ายเดียวโดย
ไม่จ าเป็นต้องก าหนดข้อจ ากัดเพิ่มเติมในการโอน จะถือว่ากิจการไม่มีการควบคุ ม ในกรณีอื่นจะถือว่า
กิจการยังคงมีการควบคุม  

การโอนที่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี    

11 ถ้ากิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งเข้าเงื่อนไขการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีทั้ง
จ านวน และยังคงสิทธิการให้บริการส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยได้รับค่าตอบแทน กิจการต้องรับรู้
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกิดจากการให้บริการส าหรับสัญญาบริการนั้น หากคาดว่าค่าตอบแทนที่จะได้รับจะ



64 
 

 
สกสป40-บช00001-25640409 

ไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกิจการได้อย่างเพียงพอ กิจการต้องรับรู้หนี้สินที่เกิดจาก
ภาระผูกพันในการให้บริการนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม หากคาดว่า ค่าตอบแทนที่จะได้รับจะสูงกว่าค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการ กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากการ ให้บริการด้วยจ านวนที่ก าหนดจากการปันส่วน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ตามข้อก าหนดที่
ระบุในย่อหน้าที่ 14  

12 ในกรณีที่ผลจากการโอนท าให้สินทรัพย์ทางการเงินถูกตัดออกจากบัญชีทั้งจ านวน แต่การโอนส่งผลให้
กิจการได้มาซึ้งสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หนี้สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้สินที่เกิดจากการให้บริการ  
กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หนี้สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้สินที่เกิดจากการให้บริการ
ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม  

13 ในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีทั้งจ านวน ผลแตกต่างระหว่าง  
13.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) และ  
13.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับ (รวมถึง สินทรัพย์ใหม่ที่ได้มาหักด้วยหนี้สินใหม่ที่รับมา) ต้องมีการรับรู้ในก าไร

หรือขาดทุน  

14 หากสินทรัพย์ที่โอนเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) 
(เช่น เมื่อกิจการโอนกระแสเงินสดในดอกเบี้ย ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของตราสารหนี้ ดูย่อหน้าที่ 3.1) และส่วนที่
มีการโอนนั้นเข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจ านวน มูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทาง
การเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ต้องมีการปันส่วนระหว่างส่วนที่จะต้องรับรู้
รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัดรายการออกจากบัญชี โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่
ละส่วนในวันที่มีการโอน เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ สินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการที่ยังคงไว้ จะต้องถือเป็นส่วน
ที่มีการรับรู้ต่อไป ผลแตกต่างระหว่าง  

14.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้กับส่วนที่จะต้องตัด
รายการออกจากบัญชี และ  

14.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับส่วนที่ตัดรายการออกจากบัญชี (รวมถึง สินทรัพย์ที่ได้มาใหม่หักด้วย
หนี้สินใหม่ที่รับมา)  

ต้องมีการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

15 เมื ่อกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger 
financial asset) ให้กับส่วนที่จะต้องรับรู้รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัดรายการออกจากบัญชีมูลค่า
ยุติธรรมของส่วนที่จะต้องรับรู้รายการต่อไปจ าเป็นต้องได้รับการวัดมูลค่า ในกรณีที่กิจการมีประวัติ การ
ขายบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไปหรือมี
รายการซื้อขายอ่ืนในตลาดส าหรับบางส่วนดังกล่าว ราคาล่าสุดของรายการที่เกิดขึ้นจริงถือเป็นประมาณ
การมูลค่ายุติธรรมที่ดีท่ีสุดส าหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไป ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายหรือไม่
มีรายการซื้อขายในตลาดล่าสุดที่จะสนับสนุนมูลค่ายุติธรรมส าหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไป 
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุดคือผลต่างระหว่าง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มี
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มูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ทั้งจ านวน และสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับโอนส าหรับบางส่วนที่
มีการตัดรายการออกจากบัญชี  

การโอนที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี  

16    ถ้าการโอนไม่ได้ส่งผลให้มีการตัดรายการออกจากบัญชี เนื่องจากกิจการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทน 
       ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังต้องรับรู้ รายการสินทรัพย์ที ่ 
        โอนต่อไปทั้งจ านวน และต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินส าหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชี 
       หลังจากนั้นกิจการต้องรับรู้รายได้ใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่โอน และค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่เกิดขึ้น 
        จากหนี้สินทางการเงิน  

ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่โอน 

17 ถ้ากิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี
นัยส าคัญของสินทรัพย์ที่โอน และยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังคงต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอน
ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์นั้น โดยขอบเขตของความเก่ียวข้องต่อเนื่องของ
กิจการในสินทรัพย์ที่โอน คือ ขอบเขตของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่กิจการมีจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่โอน ตัวอย่างเช่น  

17.1 ในกรณีที่ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของการค้ าประกันสินทรัพย์ที่โอนขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการ คือ จ านวนเงินที่ต่ ากว่าระหว่าง (1) จ านวนเงินของสินทรัพย์
และ (2) จ านวนเงินสูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้รับซึ่งกิจการอาจถูกเรียกให้ช าระคืน (จ านวนเงินที่ค้ า
ประกัน)  

17.2 ในกรณีที่ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของสัญญาสิทธิซึ ่งกิจการเป็นผู้ออก หรือ
กิจการซื้อมา (หรือเป็นทั้งสองอย่าง) ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการ คือ  จ านวน
เงินของสินทรัพย์ที่โอนซึ่งกิจการอาจซื้อคืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการออกสิทธิที่จะขาย
สินทรัพย์ซึ่งมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการจะ
มีการจ ากัดอยู่ที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน และราคาใช้สิทธิ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า (ดู
ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข13)  

17.3 ในกรณีที่ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของสัญญาสิทธิที่จะช าระด้วยเงินสดหรือ 
ข้อก าหนดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสินทรัพย์ที่โอน ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของ
กิจการ จะมีการวัดมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันกับสัญญาสิทธิที่ไม่ได้จ่ายช าระด้วยเงินสด ตามที่
ก าหนดในย่อหน้าที่ 17.2 ข้างต้น  

18 ในกรณีที่กิจการยังคงรับรู้สินทรัพย์ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่อง กิจการต้องรับรู้
หนี้สินที่เกี่ยวข้องด้วย แม้ว่าจะมีข้อก าหนดในการวัดมูลค่าอ่ืน ๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ที่โอนและหนี้สินที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวัดมูลค่าตามเกณฑ์ที่สะท้อนสิทธิและภาระ
ผูกพันที่กิจการยังคงไว้ หนี้สินที่เกี่ยวข้องจะมีการวัดมูลค่าด้วยวิธีที่ท าให้มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์
ที่โอนและหนี้สินที่เก่ียวข้อง เท่ากับ  
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18.1 ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ ถ้าสินทรัพย์ที่โอนนั้นวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือ  

18.2 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ เมื่อมีการวัดมูลค่าแยกแต่ละรายการ   
ถ้าสินทรัพย์ที่โอนนั้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

19 กิจการต้องรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่อง และต้อง รับรู้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากหนี้สินที่เกี่ยวข้อง  

20 ส าหรับการวัดมูลค่าในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน และหนี้สินที่  
เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการรับรู้ต้องบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทรายการ โดยต้องไม่หักกลบลบกัน  

21 หากขอบเขตของความเกี ่ยวข้องต่อเนื ่องของกิจการเป็นเพียงส่วนหนึ ่งของสินทรัพย์ทางการเง ิน  
(ตัวอย่างเช่น กิจการยังคงสิทธิที่จะเลือกซื้อคืนบางส่วนของสินทรัพย์ที่โอน หรือยังคงมีผลประโยชน์ 
เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี
นัยส าคัญและกิจการยังคงไว้ซึ่งการควบคุม) กิจการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทาง
การเงินระหว่างส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ต่อไปตามขอบเขตความเกี่ยวข้องต่อเนื่อง และส่วนที่ไม่ต้องรับรู้อีก
ต่อไปโดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนเหล่านั้น ณ วันที่มีการโอน เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ 
ข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 15 จะมีการน ามาถือปฏิบัติ โดยผลแตกต่างระหว่าง  

21.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้กับส่วนที่ไม่ต้องรับรู้อีก
ต่อไป และ  

21.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับส่วนที่ไม่ต้องรับรู้อีกต่อไป  

ต้องมีการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

22 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนมีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ทางเลือกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่ให้กิจการสามารถก าหนดให้หนี้สินทางการเงินมีการรับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนนั้นไม่สามารถน ามาปฏิบัติกับหนี้สินที่เกี่ยวข้องนี้  

การโอนทุกประเภท  

23 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนยังคงมีการรับรู้ต่อไป สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องต้องไม่น ามาหักกลบลบกันใน
ท านองเดียวกันกิจการต้องไม่หักกลบรายได้ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่โอนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
หนี้สินที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ 42)  

24 ถ้าผู้โอนให้หลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหนี้หรือตราสารทุน) กับผู้รับโอน วิธีการบัญชี ส าหรับ
หลักประกันในด้านของผู้โอนและผู้รับโอนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าผู้รับโอนมีสิทธิที่จะน าหลักประกัน
นั้นไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหนึ่งหรือไม่ และผู้โอนได้ปฏิบัติผิดสัญญาแล้ว หรือไม่ ผู้โอนและผู้รับ
โอนต้องบันทึกบัญชีหลักประกันตามข้อก าหนดที่ระบุดังต่อไปนี้  

24.1 ถ้าผู้รับโอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติที่จะน าหลักประกันไปขายหรือวางเป็น
ประกันอีกทอดหนึ่ง เช่นนี้ผู้โอนต้องจัดประเภทสินทรัพย์รายการนั้นใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น 
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สินทรัพย์ที่ให้ยืม ตราสารทุนที่วางเป็นประกัน หรือลูกหนี้ซื้อคืน) โดยแสดงแยกต่างหากจาก
สินทรัพย์อื่น   

24.2 ถ้าผู้รับโอนขายหลักประกันที่ได้รับมา ผู้รับโอนต้องรับรู้รายรับจากการขาย และรับรู้หนี้สินจาก
ภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนหลักประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม  

24.3 ถ้าผู ้โอนปฏิบัติผ ิดสัญญาและหมดสิทธิที ่จะไถ่ถอนหลักประกันคืนผู ้โอนต้องตัดรายการ  
หลักประกันนั้นออกจากบัญชี และผู้รับโอนต้องรับรู้รายการหลักประกันเป็นสินทรัพย์โดยวัดมูลค่า
เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ ในกรณีที่ผู้รับโอนได้ขายหลักประกันไปแล้ว ผู้รับ โอนต้องตัด
รายการภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกันออกจากบัญชี  

24.4 ทั้งนี้ ยกเว้นที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้า 24.3 ผู้โอนยังคงต้องบันทึกหลักประกันเป็นสินทรัพย์ และ
ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้หลักประกันเป็นสินทรัพย์  

การตัดรายการหนี้สินทางการเงิน  

25 กิจการต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะ
การเงิน เฉพาะเมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตาม
แล้ว ได้มีการยกเลิกหรือสิ้นสุด  

26 การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ที่มีความแตกต่างในข้อตกลงอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้จะต้องมี   
การบันทึกบัญชีเป็นรายการสิ้นสุดลงของหนี้สินทางการเงินเดิม และต้องบันทึกบัญชีรับรู้หนี้สินทาง
การเงินใหม่ในท านองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในข้อตกลงของหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันหรือบางส่วนของหนี้สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะปัญหาทางการเงินของลูกหนี้หรือไม่ก็ตาม) จะต้องมี
การบันทึกบัญชีเป็นรายการหนี้สินทางการเงินเดิมที่ได้สิ้นสุดลง และต้องบันทึกบัญชีรับรู้หนี้สินทาง
การเงินใหม่  

27 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ที่สิ้นสุดลง  
หรือที่ได้โอนให้กับบุคคลอื่น และสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึง สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่มกีารโอนไป หรือ 
หนี้สินที่รับมา ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

28 หากกิจการซื้อคืนบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน กิจการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของหนี้สินทาง
การเงินระหว่างส่วนที่ยังคงรับรู้ต่อไปและส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของหนี้สินทางการเงินเหล่านั้น ณ วันที่มีการซื้อคืนผลแตกต่าง ระหว่าง (1) มูลค่าตาม
บัญชีที่ปันส่วนให้กับส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี และ (2) สิ่งตอบแทนที่จ่าย ซึ่งรวมถึง สินทรัพย์
ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหนี้สินที่รับมา ส าหรับส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี ต้องรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน   

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนมา  

29 ในกรณีการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไข ผู้รับโอนจะรับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยมูลค่า ยุติธรรม
บวกต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้อง  
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30 ในกรณีการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที ่ไม่เข้าเงื ่อนไข ผู ้รับโอนต้องไม่รับรู ้สินทรัพย์ที ่รับโอนมาเป็น 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทึกรายการโอนเป็นการให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์นั ้นเป็น
หลักประกัน เมื่อผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายพร้อมกับรับรู้
ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผู้โอน หากผู้โอนผิดนัดช าระหนี้ที่ท าให้ ผู้โอนไม่สามารถไถ่
ถอนหลักประกันได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้หลักประกันที่ยังไม่ได้ขายเป็นสินทรัพย์ใน งบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่หลักประกันนั้นเป็นลูกหนี้ที่รับโอนซึ่ งผู้รับโอนต้องรับรู้ลูกหนี้ดังกล่าว
ด้วยราคาตามบัญชี ในกรณีที่ผู้รับโอนขายหลักประกันไปแล้วผู้รับโอนต้องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้องส่ง
มอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน  

31 เมื่อมีการซื้อหรือรับโอนลูกหนี้มา ให้ผู้ซื้อรับรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินให้สินเชื่อ  เว้นแต่
ผู้ซื้อมีเจตนารมณ์ที่จะขายลูกหนี้ดังกล่าวในอนาคตหรือมีเจตนารมณ์ที่จะรับผลตอบแทนของลูกหนี้
ดังกล่าวนอกเหนือจากการรับช าระกระแสเงินสดตามสัญญาของลูกหนี้อย่างเป็นสาระส าคัญ  ให้รับรู้
และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุน  

32 กิจการต้องจัดประเภท วัดมูลค่า รับรู้รายการก าไรหรือขาดทุน และบันทึกรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อมาเป็นเงินให้สินเชื่อ สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย 
หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่จะถือจนครบก าหนด และน าหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่
เกีย่วข้องกับเงินให้สินเชื่อ หรือเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมาประยุกต์ใช้แล้วแต่กรณี   

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน  

33 ผู้โอนต้องเปิดเผยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจากผู้รับโอน
และเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดส าคัญเกี่ยวกับหลักประกันนั้น    

34 ผู้รับโอนต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

34.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกันที่รับโอนมา   
34.2 เงื่อนไขที่ว่าผู้รับโอนสามารถน าหลักประกันนั้นไปขายหรือว่าเป็นประกันอีกทอดหนึ่ง 
34.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกันที่น าไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหนึ่ง 
34.4 เงื่อนไขหรือข้อผูกมัดส าคัญเก่ียวกับหลักประกัน  
34.5 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
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ภาคผนวก ก   
ค านิยาม   

ภาคผนวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 
การตัดรายการออกจาก การโอนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ได้เคยบันทึกในบัญชี 
บัญชี   ออกจากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ   



70 
 

 
สกสป40-บช00001-25640409 

ภาคผนวก ข  

แนวทางในการน ามาปฏิบัติ  

ภาคผนวกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ฉบับนี้  
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การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน   

ข1  แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีหรือไม่               

 

การจัดการซึ่งท าให้กิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้อง
จ่ายกระแสเงินสดนั้นให้กับรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายย่อหน้าที่ 5.2  
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ข2  เมื ่อสถานการณ์ที ่ระบุในย่อหน้าที ่ 5.2 (เมื ่อกิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดนั้นให้กับผู้รับรายใดรายหนึ่งหรือหลาย
ราย) เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากกิจการเป็นทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็น
สินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงซึ่งตนเองเป็นเจ้าของและให้บริการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นให้แก่ผู้ลงทุน  ใน
กรณีดังกล่าว สินทรัพย์ทางการเงินนั้นถือว่าเข้าเงื่อนไขส าหรับการตัดรายการออกจากบัญชีหากเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุย่อหน้าที่ 6 และ 7  

ข3   ในการน าย่อหน้าที่ 6 มาปฏิบัติ  กิจการอาจเป็นผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือเป็นกลุ่มกิจการที่
รวมบริษัทย่อย ซึ่งได้รับโอนสินทรัพย์ทางการเงินมาและส่งต่อกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
ให้กับผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลที่สามท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  

การประเมินการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 7)  

ข4   ตัวอย่างในกรณีท่ีกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ 

ข4.1 การขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข  

ข4.2 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวที่มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อคืน  

ข4.3 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซื้อหรือจะขายซึ่งมีฐานะขาดทุนอย่างมาก 
เช่น สิทธิจะซี้อหรือขายซึ่งอยู่ในฐานะการขาดทุน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีก าไรใน
อนาคตก่อนที่สิทธิดังกล่าวจะหมดอายุ  

ข5  ตัวอย่างกรณีท่ีกิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ  

ข5.1 รายการขายและซื้อกลับคืน ซึ่งราคาที่ซื้อคืนคือราคาที่ถูกก าหนดไว้ หรือ คือ ราคาขาย
บวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม  

ข5.2 สัญญาการให้ยืมหลักทรัพย์  

ข5.3 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมซึ่งจะรับโอน
ความเสี่ยงด้านการตลาดกลับมาที่กิจการ  

ข5.4 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซื้อหรือขายซึ่งอยู่ในฐานะได้ก าไรอย่างมาก  
(เช่น สิทธิที่จะซื้อหรือจะขายซึ่งอยู่ในฐานะได้ก าไร และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิด
ขาดทุนก่อนหมดอายุ)  

ข5.5 การขายลูกหนี ้ระยะสั ้นซึ ่งกิจการค้ าประกันการชดเชยให้กับผู ้รับโอนในกรณีที ่อาจมี
ขาดทุนจากการให้สินเชื่อเกิดข้ึน 
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ข6  หากกิจการพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นจากการโอนท าให้กิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์ที่โอน  กิจการไม่รับรู้สินทรัพย์ที่โอนอีกในอนาคต ยกเว้นกรณี
ที่กิจการซื้อสินทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาโดยการท ารายการใหม่  

การประเมินการโอนการควบคุม  

ข7  กิจการไม่มีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขาย
สินทรัพย์ที่โอน กิจการยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติในการ
ขายสินทรัพย์ที่โอน ผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอน หากสินทรัพย์ดังกล่าวมี
การซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง เนื่องจากผู้รับโอนสามารถซื้อสินทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาได้จากตลาดหาก
ผู้รับโอนจ าเป็นต้องส่งคืนสินทรัพย์ให้กับกิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้รับโอนอาจมีความสามารถในทางปฏิบัติในการ
ขายสินทรัพย์ที่โอนหากสินทรัพย์ที่โอนอยู่ภายใต้สัญญา สิทธิเลือกท่ีจะซื้อหรือจะขายที่อนุญาตให้กิจการซื้อ
สินทรัพย์นั้นกลับคืนมา แต่ผู้รับโอนสามารถหาสินทรัพย์ที่โอนได้ทันทีจากตลาด หากกิจการมีการใช้สิทธิ 
ผู้รับโอนไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอนหากกิจการยังคงมีสัญญาสิทธิเลือกที่จะ
ซื้อหรือจะขายดังกล่าวอยู่ และผู้รับโอนไม่สามารถหาสินทรัพย์ที่โอนได้ทันทีจากตลาด หากกิจการมีการใช้
สิทธิ  

ข8  ผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอนเฉพาะเมื่อผู้รับโอนสามารถขาย
สินทรัพย์ที่โอนได้ทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดย
ฝ่ายเดียวและโดยไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมในการโอน ค าถามที่ส าคัญคืออะไรที่ผู้รับโอนสามารถท า
ได้ในทางปฏิบัติซึ่งไม่ใช้สิทธิตามสัญญาที่ผู้รับโอนจะต้องกังวลว่าอะไรที่สามารถท าได้กับสินทรัพย์ที่โอน 
หรืออะไรคือข้อห้ามตามสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ข8.1 สิทธิตามสัญญาในการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อยหากไม่มี
ตลาดส าหรับสินทรัพย์ที่โอนและ  

ข8.2 ความสามารถในการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อยหากไม่
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเป็นอิสระส าหรับเหตุผลดังกล่าว  

ข8.2.1 ความสามารถของผู้รับโอนในการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนจะต้องเป็นอิสระจากการ
จัดการของบุคคลอ่ืน (กล่าวคือ ต้องเป็นความสามารถโดยฝ่ายเดียว) และ  

ข8.2.2 ผู้รับโอนต้องสามารถจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนโดยไม่มีความจ าเป็นที่จะมีการก าหนด
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการโอน เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการสินทรัพย์ที่ถูก
ให้ยืม หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิที่จะซื้อหรือจะขายที่ให้กับผู้รับโอนในการซื้อคืน
สินทรัพย์   

ข9  การที่ผู้รับโอนไม่อาจขายสินทรัพย์ที่โอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าผู้โอนยังคงมีการควบคุมใน
สินทรัพย์ที่โอน อย่างไรก็ตาม หากสิทธิที่จะขายหรือการค้ าประกันจ ากัดผู้รับโอนจากการขายสินทรัพย์ที่
โอน ส่งผลให้ผู้โอนยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอน ตัวอย่างเช่น หากสิทธิที่จะขายหรือการค้ าประกันมี
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มูลค่าเพียงพอที่จะท าให้ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ที่โอน เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้รับโอนจะไม่สามารถขาย
สินทรัพย์ที่โอนให้กับบุคคลที่สามได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ผู้รับโอนจึงถือสินทรัพย์
ที่โอนไว้เพ่ือการรับช าระภายใต้การค้ าประกันหรือสิทธิที่จะขาย ภายใต้สถานการณ์นี้ผู้โอนยังคงมีการ
ควบคุมในสินทรัพย์ที่โอน 

การโอนที่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี  

ข10 กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยถือเป็น 
ค่าตอบแทนในการให้บริการสินทรัพย์เหล่านั้น  ส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยที่กิจการสละสิทธิ์เมื่อเลิกสัญญา 
หรือโอนสัญญาให้บริการ จะมีการปันส่วนไปยังสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกิดจากการให้บริการ  ส่วนของการ
จ่ายดอกเบี้ยที่กิจการไม่ได้สละสิทธิ์คือลูกหนี้ดอกเบี้ย (interest-only strip receivable)  ตัวอย่างเช่น หาก
กิจการไม่ได้สละสิทธิ์ดอกเบี้ยใด ๆ เมื่อมีการเลิกสัญญาหรือโอนสัญญาการให้บริการ ส่วนต่างของดอกเบี้ย
ทั้งหมดคือลูกหนี้ดอกเบี้ย (interest-only strip receivable)  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 14 มา
ปฏิบัติ  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการ และลูกหนี้ดอกเบี้ย ( interest-only strip 
receivable) จะมีการใช้ในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ระหว่างส่วนของสินทรัพย์ที่ถูกตัดรายการ
ออกจากบัญชีและส่วนที่ยังคงรับรู้อยู่ในบัญชี  หากไม่มีการระบุค่าธรรมเนียมในการให้บริการหรือ
ค่าธรรมเนียมที่จะได้รับและคาดว่าจะไม่สามารถชดเชยการให้บริการได้อย่างเพียงพอนั้น  ให้รับรู้หนี้สินจาก
การให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ข11 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่ยังคงรับรู้และส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การน าย่อหน้าที่ 14 มาปฏิบัติ  กิจการต้องน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม  มาปฏิบัติเพ่ิมเติมจากย่อหน้าที่ 15  

การโอนที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี 

ข12  ต่อไปนี้คือการน าหลักการตามย่อหน้าที่ 16 มาปฏิบัติหากกิจการมีการค้ าประกันผลขาดทุนจากการ 
ไม่ได้รับช าระเงินจากสินทรัพย์ที่โอน ท าให้สินทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้  
เนื่องจากกิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของ 
สินทรัพย์ที่โอน  สินทรัพย์ที่โอนยังคงต้องถูกรับรู้ทั้งจ านวนและสิ่งตอบแทนที่ได้รับจะต้องถูกรับรู้เป็นหนี้สิน 

ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่โอน  

ข13  ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนและหนี้สินที่เกี่ยวข้องภายใต้ย่อหน้าที่ 17  

สินทรัพย์ทุกชนิด  

หากกิจการค้ าประกันในการจ่ายช าระผลขาดทุนจากการไม่ได้รับช าระเงินจากสินทรัพย์ที่โอน ท าให้
สินทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่อง ณ วันที่ มี
การโอน สินทรัพย์ที่โอนต้องถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต่ ากว่าของ (1) มูลค่าตามบัญชี และ (2) จ านวนเงิน
สูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้รับซึ่งกิจการอาจถูกเรียกให้ช าระคืน (จ านวนเงินที่ค้ าประกัน) หนี้สินที่เกี่ยวข้อง
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จะมีการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินที่ค้ าประกันบวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของการค้ าประกัน (ซึ่งโดยทั่วไปคือ
สิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับการค้ าประกัน)  หลังจากนั้นมูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกของการค้ าประกัน จะมี
การรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าตามหลักภาระผูกพัน (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง รายได้จาก
สัญญากับลูกค้า) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะมีการลดลงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า  
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หลักเกณฑ์ส าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปนัผลที่ ธปท. ก าหนด (STOCK DIVIDEND)* 

หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นปันผล ทั้งด้านผู้จ่ายหุ้นปันผล
และผู้รับหุ้นปันผล ดังนี้ 

ด้านผู้จ่ายหุ้นปันผล 

หุ้นปันผลเป็นการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามัญออกใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกิจการในการจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการก าหนดจ านวนหุ้นปันผลที่จะจ่ายตามสัดส่วนของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ทั้งนี้ การ
จ่ายหุ้นปันผลไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่จ่ายหุ้นปันผล 

1. เมื่อกิจการประกาศจ่ายหุ้นปันผล ให้กิจการบันทึกเพ่ิมบัญชีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วด้วยมูลค่าที่
ตราไว้ (PAR) ของหุ้นสามัญคูณจ านวนหุ้นปันผลที่ออกให้ และให้บันทึกลดบัญชีก าไรสะสมด้วยจ านวน
เดียวกัน 

2. กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดของการประกาศจ่ายหุ้นปันผลและมูลค่าต่อหุ้นที่ใช้ในการโอนออกจาก
ก าไรสะสม 

ด้านผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นปันผล 

เนื่องจากหุ้นปันผลที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ได้ท าให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ดังนั้นผู้ลงทุนที่
ได้รับหุ้นปันผลต้องน าจ านวนหุ้นปันผลที่ได้รับไปรวมกับจ านวนหุ้นที่ผู้ลงทุนถืออยู่เดิม เพื่อค านวณหาต้นทุน
ต่อหุ้นใหม่ โดยมิได้ท าให้ต้นทุนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่เดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล 
โดยไม่มีข้อก าหนดเพิ่มเติม 
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หลักเกณฑ์เร่ืองสินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช าระหนี้ที่ ธปท. ก าหนด* 

ประเด็นปัญหา 

1. หลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่ ธปท. ก าหนด ระบุว่า ในการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา เจ้าหนี้อาจรับช าระหนี้ทั้งหมดจากลูกหนี้โดยการรับโอนอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์อ่ืน
หรือลูกหนี้บุคคลที่สาม เจ้าหนี้ต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม หาก
ลูกหนี้โอนสินทรัพย์เพ่ือเป็นการช าระหนี้ทั้งหมด และเจ้าหนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าสินทรัพย์ดังกล่าวออกขาย ให้
บันทึกสินทรัพย์เหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย โดยเจ้าหนี้ไม่สามารถบันทึก
สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยจ านวนที่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้บวกดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ เจ้าหนี้ต้องบันทึกผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ) ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมา (หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) เป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบ
ก าไรขาดทุนส าหรับงวดบัญชีนั้น โดยเจ้าหนี้ต้องปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ในการบันทึกผลต่าง
ดังกล่าว 

2. ประเด็นปัญหา คือ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่รับโอนมาหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ขาย (มูลค่ายุติธรรมสุทธิ) สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยที่มีสิทธิ ได้รับ) เจ้าหนี้สามารถน าหลักเกณฑ์
เรื่องการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่ ธปท. ก าหนด มาประยุกต์ใช้เพ่ือบันทึกรายการก าไรจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ในงบก าไรขาดทุนได้หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้
โอนให้เพื่อช าระหนี้ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม 
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การตีความ 

3. การที่เจ้าหนี้รับช าระหนี้จากลูกหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์จะเข้าเงื่อนไขเป็นการปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีปัญหาตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่ ธปท. 
ก าหนด ก็ต่อเมื่อมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ต่ ากว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ) ดังนั้น ใน
กรณีที่สินทรัพย์นั้นมีมูลค่ายุติธรรมสุทธิสูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ) กิจการไม่สามารถ
น าหลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาที่ ธปท. ก าหนด มาใช้เป็นแนวปฏิบัติทาง
บัญชี เนื่องจากพิจารณาได้ว่าเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีปัญหาในการช าระหนี้ แต่ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตั้งแต่ข้อ 4 
เป็นต้นไป 

4. ในกรณีที่สินทรัพย์ท่ีรับโอนจากลูกหนี้มีมูลค่ายุติธรรมสุทธิสูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยที่มี
สิทธิได้รับ) เจ้าหนี้จะต้องพิจารณาดังนี้ 

4.1 กรณีที่เจ้าหนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะถือสินทรัพย์ดังกล่าวไว้เพ่ือขาย ให้บันทึกสินทรัพย์นั้นด้วยราคาทุน 
(คือ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รวมดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ) หรือมูลค่ายุติธรรมสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ ากว่า 

4.2 กรณีที่เจ้าหนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะน าสินทรัพย์ที่ได้รับโอนออกขายให้บันทึกสินทรัพย์นั้นด้วยมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิและรับรู้ก าไรที่เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมและข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและ
ถี่ถ้วน 

5. สินทรัพย์ที่กิจการรับโอนมาจะถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มิได้มีไว้เพ่ือขายตามข้อ 4.2 หากเข้าเงื่อนไขทุก
ข้อดังนี้ 

5.1 กิจการมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะถือสินทรัพย์นั้นไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานหรือเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้ในอนาคต 

5.2 กิจการต้องสามารถปฏิบัติตามข้อ 5.1 ได้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสามารถของกิจการเอง 
ข้อก าหนดของกฎหมาย หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ 

5.3 มีหลักฐานสนับสนุนว่ากิจการจะน าสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเพ่ือใช้ในการก่อให้เกิดรายได้กิจการ
ต้องไม่ถือว่าสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมีไว้เพ่ือใช้ในการก่อให้เกิดรายได้หากกิจการเพียงแต่ถือ
สินทรัพย์นั้นไว้เป็นเวลาหลายปี โดยที่ยังไม่ขาย 

6. ปัจจัยต่อไปนี้ท าให้พิจารณาได้ว่ากิจการมีความสามารถที่จะถือสินทรัพย์นั้นไว้เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานหรือเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตตามข้อ 5.2 

6.1 ในอดีตกิจการเคยใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่ได้รับโอนในการก่อให้เกิดรายได้เป็น
ระยะเวลานาน 

6.2 โครงสร้างเงินทุนของกิจการชี้ให้เห็นว่ากิจการมีสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนเพียงพอที่ท าให้เห็น
ว่ากิจการไม่มีความจ าเป็นต้องขายสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมา 
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6.3 การประมาณการกระแสเงินสดในระยะยาวได้รวมผลกระทบจากการใช้สินทรัพย์นั้นในการ
ด าเนินงานไว้แล้ว โดยประมาณการนั้นชี้ให้เห็นว่ากิจการสามารถถือสินทรัพย์นั้นเพ่ือใช้งานเอง
ได้เป็นระยะเวลานาน 

7. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าสินทรัพย์ที่กิจการรับโอนมานั้นมิได้มีไว้เพ่ือขาย 

7.1 กิจการมีความสามารถและมีความตั้งใจที่จะโยกย้ายส านักงานจากอาคารเช่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ไปอยู่ในอาคารซึ่งกิจการได้รับโอนมา 

7.2 การโยกย้ายเริ่มต้นหลังจากท่ีได้รับโอนสินทรัพย์มาได้ไม่นาน 
7.3 กิจการเข้าครอบครองพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ที่ได้รับโอน 
7.4 การโยกย้ายที่เกิดขึ้นไม่ท าให้กิจการต้องเสียค่าปรับหรือเงินชดเชยเป็นจ านวนมาก เช่น ค่าปรับ

ในการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว 

8. ภายหลังวันที่ได้รับโอนสินทรัพย์กิจการยังคงต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่รับโอนมาโดยกิจการต้อง
ประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์นั้นใหม่ทุกสิ้นงวดบัญชี หากมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่ประเมินใหม่ของ
สินทรัพย์ต่ ากว่าราคาที่บันทึกรับโอนสินทรัพย์ กิจการต้องบันทึกจ านวนที่ต่ ากว่านั้นเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ของสินทรัพย์ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสามารถปรับขึ้นลงได้ตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่เปลี่ยนไปแต่ต้องไม่ต่ ากว่าศูนย์ 
กิจการต้องบันทึกมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่ลดลงเป็นรายการขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทันทีที่เกิดและต้องบันทึก
มูลค่ายุติธรรมสุทธิที่สูงขึ้นเป็นรายการก าไรได้ไม่เกินรายการขาดทุนที่เคยรับรู้ไปแล้วในงวดก่อน 
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หลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิของธนาคาร 
และสถาบนัการเงนิที่คล้ายคลงึกนัที่ ธปท. ก าหนด* 

 

งบก าไรขาดทุน  

1. กิจการต้องแสดงงบก าไรขาดทุน โดยการจัดหมวดหมู่ตามประเภทของรายได้และค่าใช้จ่าย และเปิดเผย  
   จ านวนเงินของรายได้และค่าใช้จ่ายหลักประเภทต่าง ๆ 

2. นอกจากข้อก าหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน ๆ การเปิดเผยข้อมูลในงบก าไรขาดทุนหรือหมายเหตุ   
   ประกอบงบการเงิน อย่างน้อยต้องรวมถึงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  

รายไดด้อกเบี้ยและที่คล้ายคลึงกับดอกเบี้ยรับ  
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและที่คล้ายคลึงกับดอกเบี้ยจ่าย  
รายได้เงินปันผล  
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า   
ค่าธรรมเนียมจ่ายและค่านายหน้า  
ก าไรหักด้วยขาดทุนท่ีเกิดจากหลักทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือซื้อขาย 
ก าไรหักด้วยขาดทุนท่ีเกิดจากหลักทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
ก าไรหักด้วยขาดทุนที่เกิดจากธุรกรรมเก่ียวกับเงินตราต่างประเทศ  
รายได้อ่ืนจากการด าเนินธุรกิจ  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืม และเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อลูกค้า  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป  และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินธุรกิจ  

3. รายการที่เป็นรายได้และรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายต้องไม่หักกลบลบกันในงบก าไรขาดทุน ยกเว้นรายการที่ 
    เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง และรายการท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่ให้น ามาหักกลบลบกันตามที่ระบุ 
    ในหลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด  

 งบแสดงฐานะการเงิน 

4.  สถาบันการเงินต้องแสดงฐานะการเงินโดยการจัดหมวดหมู่ตามประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินและ 
    เรียงล าดับตามสภาพคล่องของแต่ละรายการ  

5.  นอกเหนือจากข้อก าหนดต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ การเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะ 
     การเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างน้อยต้องรวมถึงรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
สินทรัพย์  

* ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยไม่มีข้อก าหนดเพิ่มเติม 
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      เงินสดและเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย   
          ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรอื่นซึ่งสามารถน าไปขายลดกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้                            
                        หลักทรัพย์รัฐบาลและหลักทรัพย์อ่ืน ที่มีไว้เพ่ือซื้อขาย 
    เงินฝากและเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินอื่น  
                  เงินฝากและเงินให้กู้ยืมแก่ตลาดเงิน   
             เงินให้กู้ยืมและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อลูกค้า   

 หลักทรัพย์เพ่ือการลงทุน   

หนี้สิน 

      เงินรับฝากจากสถาบันการเงินอื่น       
                     เงินรับฝากจากตลาดเงิน 
      เงินรับฝากจากผู้ฝาก                    
                     บัตรเงินฝาก  
      ตั๋วสัญญาใช้เงินและหนี้สินอื่นจากการออกตราสาร                               
                     เงินกู้ยืมอ่ืน  

6. สถาบันการเงินต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละชนิดตามที่ก าหนดใน
หลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด  

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันรวมทั้งรายการนอกงบดุล  

7.  สถาบันการเงินต้องเปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันทุกข้อดังต่อไปนี้  

7.1 ลักษณะและจ านวนเงินของภาระผูกพันเกี่ยวกับการให้กู้ยืมที่เพิกถอนไม่ได้ เนื่องจากภาระผูกพัน 
     ดังกล่าว สถาบันการเงินไม่อาจใช้ดุลพินิจในการยกเลิกได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกปรับหรือเกิด    
     ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินสูง  

    7.2  ลักษณะและจ านวนเงินของหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันที่เกิดจากรายการนอกงบดุลซึ่งรวมถึง 
          รายการที่เก่ียวกับ  

 7.2.1 การทดแทนการให้กู้ยืมทางตรงซึ่งรวมถึงการค้ าประกันการกู้ยืมเงิน  การรับรอง      
         ตั๋วเงินและ การออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือการค้ าประกันเงินกู้ยืมและหลักทรัพย์  

7.2.2 รายการเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนซึ่งรวมถึงสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
        สัญญาค้ าประกันการยื่นซองประกวดราคา การรับประกัน และเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือ 
        การค้ าประกันรายการเป็นการเฉพาะ  
7.2.3 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในระยะสั้นที่เก่ียวกับการค้าซึ่งภาระดังกล่าวจะสิ้นสุดไปเมื่อมีการ 
        ส่งมอบสินค้า เช่น เครดิตที่มีเอกสารการค้าประกอบโดยใช้สินค้าตามเอกสารการค้านั้น 
        เป็นหลักประกัน  
 
7.2.4 ภาระผูกพันอ่ืน เช่น วงเงินในการออกตั๋วเงิน และวงเงินหมุนเวียนเพ่ือประกันการ  
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       จ าหน่ายตราสารทางการเงิน  

วันที่ครบก าหนดของสินทรัพย์และหนี้สิน  

8.  สถาบันการเงินต้องเปิดเผยการวิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สินโดยการจัดกลุ่มตามวันที่ครบก าหนด ตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ถึงวันที่ครบก าหนดตามสัญญา  

การกระจุกตัวของสินทรัพย์ หน้ีสิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
9.  สถาบันการเงินต้องเปิดเผยรายการสินทรัพย์หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ตามลักษณะ

ของการกระจุกตัวที่มีนัยส าคัญ การเปิดเผยดังกล่าวต้องจ าแนกกลุ่มออกตามภูมิศาสตร์ กลุ่มลูกค้าหรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมหรือตามการกระจุกตัวของความเสี่ยงใด  ๆ รวมทั้งต้องเปิดเผยฐานะเงินตรา
ต่างประเทศสุทธิที่มีนัยส าคัญด้วย   

ผลขาดทุนจากการให้กู้ยืมและเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือลูกค้า  
10. สถาบันการเงินต้องเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้  

10.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้เงินให้กู้ยืมและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อลูกค้าท่ีเรียกเก็บ  
          ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายและตัดออกจากบัญชี  
10.2 รายละเอียดการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กู้ยืมและเงินจ่ายล่วงหน้า 
           เพ่ือลูกค้าในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี และต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้แยกต่างหากจากกัน 
            คือ ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ จ านวนหนี้สูญที่ตัดบัญชี และหนี้สูญรับคืนภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น            
10.3 จ านวนเงินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญูทั้งสิ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจ านวนเงินที่กัน 
          ไว้ส าหรับผลขาดทุนที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อลูกค้า  

11. ส่วนที่เกินจากจ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้แล้วตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้และการ
วัดมูลค่าตราสารการเงิน และจ านวนที่คาดจากประสบการณ์ว่าจะขาดทุน ให้ถือรายการจัดสรรจาก
ก าไรสะสม รายการเครดิตซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายการจัดสรรดังกล่าวให้น าไปเพ่ิมก าไรสะสม 
และไม่น าไปรวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด  

ความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน  

12.  จ านวนเงินที่กันไว้ส าหรับความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน  ซึ่งรวมถึงผลขาดทุนในอนาคตและ
ความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดได้หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ต้องเปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหาก 
โดยแสดงเป็นรายการจัดสรรจากก าไรสะสม รายการเครดิตซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายการ 
จัดสรรดังกล่าวให้น าไปเพ่ิมก าไรสะสม ต้องไม่น าไปรวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุน  

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน   

13. สถาบันการเงินต้องเปิดเผยให้ทราบถึงจ านวนหนี้สินที่มีประกัน ทั้งสิ้น พร้อมทั้งเปิดเผยลักษณะ ประเภท
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน  
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หลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
ส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด* 

 
สารบัญ 

จากย่อหน้าที่ 
วัตถุประสงค ์
ขอบเขต                          1-5 
ค านิยาม          6-19 
การแสดงรายการ               20-43 
 หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ                20-24 
 การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินแบบผสมทางด้านผู้ออก             25-31 
 ดอกเบี้ย เงินปันผล รายการก าไรและรายการขาดทุน    32-34 
 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินกับหนี้สินทางการเงิน    35-43 
การเปิดเผยข้อมูล                44-94 
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง    46-49 
 เงื่อนไข ข้อตกลงและนโยบายการบัญชี      50-58 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย       59-68 
 ความเสี่ยงด้านเครดิต        69-79 
 มูลค่ายุติธรรม                  80-84 
 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยจ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม   85-87 
 การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิด    88-90 
 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน      91-93 
 การเปิดเผยข้อมูลอื่น        94-95 
ภาคผนวก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง     
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้จนถึงวันที่         
31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม 
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หลักเกณฑ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เอน และข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติซึ่งถือ
เป็นค าอธิบายเพ่ิมเติม หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับรายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
ตลาดการเงินระหว่างประเทศที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงิน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปฐมพันธ์ทางการเงิน เช่น หุ้นกู้ ไปจนถึงตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจถึงความส าคัญของ
เครื่องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ไม่ว่าเครื่องมือทางการ
เงินนั้นจะเป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรือนอกงบแสดงฐานะการเงิน  

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ระบุถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ทั้งที่เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือทาง
การเงินให้เป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ และการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปันผล รายการก าไรและรายการ
ขาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังระบุถึงสถานการณ์ที่ท าให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสามารถ
หักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และ
ความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งเกิดจากเครื่องมือทางการเงินและนโยบายการบัญชีที่ใช้กับเครื่องมือ
ทางการเงินนั้น และสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะ และขอบเขตของการใช้
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

ขอบเขต 
1 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของเครื่องมือทางการเงินทุก

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายการที่รับรู้หรือท่ีไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการต่อไปนี้ 
1.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง         

งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ   
1.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน เรื่อง การร่วมการงาน และมาตรฐานการบัญชี เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
1.3 สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้างซึ่งเกิดจากโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
1.4 สัญญาและภาระผูกพันของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
1.5 สัญญาประกันภัยตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย   

2 แม้ว่าหลักเกณฑ์ฉบับนี้จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่ต้องน ามาปฏิบัติกับเครื่องมือ
ทางการเงินทุกประเภทที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่โดยไม่ค านึงว่าเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวจะถือหรือออกโดยบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย 

3 สัญญาประกันภัยที่ไม่อยู่ในขอบเขตของหลักเกณฑ์ฉบับนี้คือ สัญญาตามนิยามสัญญาประกันภัยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ฉบับนี้ครอบคลุมถึง
เครื่องมือทางการเงินที่อยู่ในรูปของสัญญาค้ าประกันทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 45) ตัวอย่างเช่น การ
ประกันภัยทางการเงินบางชนิดและสัญญาค้ าประกันการลงทุนที่ออกโดยกิจการประกันภัยหรือกิจการ
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ประเภทอ่ืน กิจการที่มีภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน า
หลักเกณฑ์ฉบับนี้มาปฏิบัติเพ่ือแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการ
อาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ส าหรับรายการที่เกิดจาก
สัญญาค้ าประกันทางการเงินได้ โดยผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติเป็นรายสัญญาได้ แต่เมื่อเลือกวิธีการบัญชีใด
ส าหรับแต่ละสัญญาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญา
ประกันภัย)  

4.     กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน นอกเหนือไปจาก
หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า หลักเกณฑ์
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันที่ ธปท. ก าหนด และ
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
(เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน)  

5 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ครอบคลุมถึงสัญญาที่อิงกับสินค้าซึ่งให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการรับหรือจ่ายช าระเป็นเงิน
สดหรือเครื่องมือทางการเงินอ่ืน กิจการต้องปฏิบัติกับสัญญาดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทอ่ืน เว้นแต่สัญญานั้นจะเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้ 
5.1 สัญญาท าขึ้นเพ่ือการซื้อขายสินค้าหรือเพ่ือใช้ประโยชน์จากสินค้า 
5.2 สัญญาท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ตามย่อหน้าที่ 5.1 ณ วันที่ท าสัญญา 
5.3 สัญญายังคงให้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
5.4 กิจการคาดว่าจะรับหรือจ่ายช าระตามสัญญาด้วยการส่งมอบสินค้า 

ค านิยาม 
6 ค าศัพท์ท่ีใช้ในหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

 

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีท าให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และ
หนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
ในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง สินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
ก) เงินสด 
ข) สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ทางการเงินอ่ืนจากกิจการอื่น 
ค) สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของ

กิจการกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใต้
เงื่อนไขท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

ง) ตราสารทุนของกิจการอื่น 
 

หนี้สินทางการเงิน หมายถึง สัญญาที่ท าให้กิจการเกิดภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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ก) ส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้แก่กิจการ
อ่ืน 

ข) แลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้
เงื่อนไขท่ีอาจท าให้กิจการเสียประโยชน์ 

 
ตราสารทุน หมายถึง สัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารเป็นเจ้าของส่วนได้เสียคงเหลือ

ของกิจการที่ไปลงทุน 
 

ส่วนได้เสียคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ของกิจการที่เหลืออยู่ภายหลังที่ได้จ่ายช าระหนี้สิน
และค่าใช้จ่ายท้ังสิ้นเม่ือเลิกกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่
เป็นตัวเงิน 

หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งระบุเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนหรือเป็น
จ านวนเงินที่สามารถทราบได้ 
 

หนี้สินทางการเงินที่
เป็นตัวเงิน 

หมายถึง หนี้สินทางการเงินซึ่งระบุเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนหรือเป็น
จ านวนเงินที่สามารถทราบได้ 
 

เครื่องมือทางการเงินที่
เป็นตัวเงิน 

หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตัวเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็น
ตัวเงิน 
 

ตราสารอนุพันธ ์ หมายถึง เครื่องมือทางการเงิน  หรือสัญญาอ่ืนภายใต้ขอบเขตของ 
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยมีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 
ก) การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแปรที่ระบุไว้ในสัญญา  เช่น  อัตราดอกเบี้ย ราคาของ
เครื่องมือทางการเงิน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา  อันดับความ
น่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอ่ืน ในกรณีที่
ตัวแปรไม่เป็นตัวเงิน ตัวแปรนั้นจะไม่เฉพาะเจาะจงกับ
คู่สัญญาเท่านั้น (บางครั้งเรียกว่า รายการอ้างอิง) 

ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเม่ือเริ่มแรก หรือจ่ายด้วย
จ านวนเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับสัญญาประเภทอ่ืน  ซึ่งมี
การตอบสนองในลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยตลาด และ 

ค) การรับหรือจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 
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7.      สัญญาบางชนิดอาจมีเงื่อนไขให้กิจการต้องจ่ายช าระภาระผูกพันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือเป็นตราสาร

ทุนของกิจการเอง หากจ านวนตราสารทุนที่กิจการต้องส่งมอบเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท าให้ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทั้งสิ้นต้องส่งมอบเท่ากับ
จ านวนภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา และท าให้คู่สัญญาไม่ต้องประสบกับความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือ
ได้รับประโยชน์จากราคาของตราสารทุนที่เปลี่ยนแปลงไป ภาระผูกพันดังกล่าวถือเป็นหนี้สินทางการเงิน   
ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้และฉบับอื่นที่เก่ียวข้อง 

8 ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ค าว่า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้อตกลงที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อ
บุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากมีผลบังคับตามกฎหมาย เครื่องมือ
ทางการเงินถือเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งมีหลายรูปแบบและไม่จ าเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร 

9 ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ค าว่า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท และหน่วยงานของรัฐ 
10 การที่ค านิยามระบุว่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่จะท าให้กิจการได้รับสินทรัพย์  

ทางการเงินมิใช่เป็นการให้ค าจ ากัดความที่ซ้ าไปซ้ ามา แต่สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะท าให้สินทรัพย์ทางการเงิน หรือตราสารทุนของกิจการ
เพ่ิมขึ้นไม่ว่าสิทธิตามสัญญาจะเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างไร ในที่สุดการปฏิบัติตามสัญญาก็จะท าให้
กิจการได้รับเงินสดหรือตราสารทุนซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางการเงินตามท่ีสัญญาระบุไว้ 

11 เครื่องมือทางการเงินหมายรวมถึง ปฐมพันธ์ทางการเงินซึ่งได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หุ้นทุน และตราสาร
อนุพันธ์ซึ่งได้แก่ สิทธิเลือกทางการเงิน สัญญาอนาคต สัญญาล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อนุพันธ์ทางการเงินทุกชนิดไม่ว่าจะรับรู้หรือไม่รับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินถือเป็นเครื่องมือทางการเงินตามค านิยาม และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

เครื่องมือป้องกัน 
ความเสี่ยง 

หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ถูกก าหนดขึ้น หรือสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ที่ถูกก าหนดขึ้น
ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคาดว่ามูลค่ายุติธรรม
หรือกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสารอนุพันธ์ หรือ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะ
สามารถหักกลบกับมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่
เปลี่ยนแปลงไปของรายการที่ก าหนดให้เป็นรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยง  
 

มูลค่ายุติธรรม  หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ 
วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การ
วัดมูลค่ายุติธรรม) 
 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตเท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้ 
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12 ตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดสิทธิกับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ งและภาระผูกพันกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งใน 
การโอนความเสี่ยงทางการเงินที่มีอยู่ในปฐมพันธ์ทางการเงินที่ระบุไว้ ตราสารอนุพันธ์ไม่ท าให้เกิดการโอน
ปฐมพันธ์ทางการเงินที่เป็นที่มาของตราสารอนุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นวันที่เริ่มสัญญา หรือวันที่ครบก าหนด
สัญญาของตราสารอนุพันธ์นั้น 

13 สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และ
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่ารวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินเนื่องจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนดังกล่าวแม้จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือสินทรัพย์
ประเภทอ่ืนแก่กิจการในอนาคต แต่ไม่ท าให้กิจการมีสิทธิที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนใน
ปัจจุบัน 

14 สินทรัพย์ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการในรูปของสินค้าหรือบริการแทนที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า ในท านองเดียวกัน รายการบางรายการไม่ถือเป็นหนี้สินทางการเงินเนื่องจากประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของทรัพยากรที่กิจการจะสูญเสียอยู่ในรูปของการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการซึ่งไม่ใช่เงินสด
หรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน เช่น รายได้รอการตัดบัญชีและภาระผูกพันจากการรับประกัน 

15 หนี้สินหรือสินทรัพย์ซึ่งโดยลักษณะแล้วไม่ได้เกิดจากข้อผูกพันตามสัญญา เช่น ภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่าย
ตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ไม่ถือเป็นหนี้สินทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงิน 

16 สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งไม่ท าให้เกิดการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือเป็นเครื่องมือทางการเงิน
ตามค านิยาม ตัวอย่างเช่น สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาที่เกิดจากสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าซึ่งสามารถ
ช าระด้วยการรับมอบหรือส่งมอบเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญา
ที่เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานซึ่งจ่ายช าระโดยการอนุญาตให้คู่สัญญาใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่มีตัวตนก็
ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน สิทธิและภาระผูกพันทั้งสองไม่ท าให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิตามสัญญาที่
จะได้รับสินทรัพย์ทางการเงิน นั่นคือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิหรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะได้รับ ส่ง
มอบหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างกัน 

17 การใช้สิทธิตามสัญญาหรือการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่
กับเหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การค้ าประกันทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่ผู้ให้กู้จะได้รับเงิน
ชดใช้จากผู้ค้ าประกัน ในขณะเดียวกันก็เป็นภาระผูกพันตามสัญญาที่ผู้ค้ าประกันจะต้องช าระเงินให้แก่
ผู้ให้กู้หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ สิทธิและภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต (การเข้าค้ า
ประกัน) แม้ว่าการใช้สิทธิของผู้ให้กู้เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ค้ าประกันปฏิบัติตามภาระผูกพันจะขึ้นอยู่กับการที่ผู้
กู้จะผิดนัดช าระหนี้หรือไม่ในอนาคต สิทธิและภาระผูกพันตามตัวอย่างถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตามค านิยาม แม้ว่าจะไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

18 ภาระผูกพันของกิจการในการส่งมอบหรือออกตราสารทุนของกิจการเอง เช่น สิทธิเลือกซื้อหรือขายหุ้นหรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น ถือเป็นตราสารทุนแต่ไม่ถือเป็นหนี้สินทางการเงินทั้งนี้เพราะกิจการไม่มีภาระ
ผูกพันที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน นอกจากนี้ต้นทุนที่เกิดจากการซื้อสิทธิเพ่ือให้
กิจการสามารถซื้อคืนตราสารทุนของตนจากบุคคลอ่ืนต้องน าไปหักจากส่วนของเจ้าของ เนื่องจากต้นทุน
ดังกล่าวไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 

19 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของ
กิจการไม่ใช่หนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของกิจการ กิจการเพียงแต่แสดงส่วนได้เสียของบุคคลอ่ืนซึ่ง
มีอยู่ในส่วนของเจ้าของและในรายได้ของบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง งบ
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การเงินรวม ดังนั้น ในการจัดท างบการเงินรวม บริษัทใหญ่จะตัดบัญชีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารทุน
ของบริษัทย่อยกับส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทใหญ่และแสดงตราสารทุนส่วนที่เหลือเป็นส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจควบคุมภายใต้ส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม เครื่องมือทางการเงินที่เป็นหนี้สินทางการเงิน
ของบริษัทย่อยยังคงแสดงเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะเป็นรายการ
ระหว่างกลุ่มกิจการเดียวกันซึ่งต้องตัดออกไปในการจัดท างบการเงินรวม ทั้งนี้วิธีปฏิบัติในการจัดท างบ
การเงินรวมจะไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทย่อย 

การแสดงรายการ 
หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ 

 

20 ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้องแยกประเภทเครื่องมือทางการเงินหรือ
องค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของโดยพิจารณาตามเนื้อหา เชิง
เศรษฐกิจและค านิยามหนี้สินทางการเงินและตราสารทุน 

21 กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้องจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินนั้นในงบแสดงฐานะการเงินโดย
ค านึงถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย แม้ว่าตามปกติเนื้อหาตามสัญญากับรูปแบบทาง
กฎหมายจะสอดคล้องกันแต่ก็มีบางกรณีที่ไม่เป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทางการเงินบางชนิด มีรูปแบบ
ทางกฎหมายเป็นส่วนของเจ้าของแต่โดยเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจคือหนี้สิน และเครื่องมือทางการเงินบางชนิด
มีลักษณะผสมระหว่างตราสารทุนและหนี้สินทางการเงิน กิจการต้องประเมินเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจัด
ประเภทเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก และต้องคงการจัดประเภทเดิมไว้จนกว่าจะมี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ท าให้ไม่ต้องน าเครื่องมือทางการเงินนั้นมาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของ
กิจการอีกต่อไป 

22 ลักษณะส าคัญที่ใช้ในการจ าแนกหนี้สินทางการเงินออกจากตราสารทุน คือ ภาระผูกพันตามสัญญาซึ่ง
กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้แก่ผู้ถือเครื่องมือทาง
การเงิน หรือต้องน าเครื่องมือทางการเงินอ่ืนไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องมือทางการเงินที่ ผู้ถือมีอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่อาจท าให้กิจการเสียประโยชน์ เครื่องมือทางการเงินซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาจะถือเป็น
หนี้สินทางการเงินตามค านิยามไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะจ่ายช าระในลักษณะใด การที่กิจการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาเนื่องจากข้อจ ากัดบางประการไม่ท าให้ภาระผูกพันของกิจการหรือสิทธิ
ของผู้ถือหมดไป ตัวอย่างของข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ กิจการไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศมาช าระ
หนี้สินได้ หรือกิจการต้องได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจากหน่วยงานก ากับดูแลก่อนที่จะจ่ายช าระหนี้สินใด ๆ 

23 เมื่อเครื่องมือทางการเงินไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาที่ท าให้กิจการต้องส่งมอบเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน หรือต้องน าเครื่องมือทางการเงินอ่ืนไปแลกเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขที่อาจท าให้
กิจการเสียประโยชน์ เครื่องมือทางการเงินนั้นถือเป็นตราสารทุน แม้ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลหรือส่วนแบ่งอ่ืนตามสัดส่วนของส่วนของเจ้าของแต่กิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่าย
ส่วนแบ่งดังกล่าว 

24 หุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิกิจการที่ออกหุ้นในการบังคับไถ่ถอนด้วยจ านวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบ
ได้ ณ วันที่ก าหนดไว้หรือวันที่ทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือในการเรียกร้องให้กิจการ ไถ่
ถอนหุ้นในหรือหลังวันที่ที่ก าหนดไว้ด้วยจ านวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบได้ หุ้นบุริมสิทธินั้นถือ
เป็นหนี้สินทางการเงินตามค านิยามโดยต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินและแสดงรายการไว้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน อย่างไรก็ตาม หุ้นบุริมสิทธิอาจไม่ระบุภาระผูกพันข้างต้นไว้อย่างชัดเจน แต่ภาระผูกพันดังกล่าว
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อาจเกิดขึ้นทางอ้อมโดยอาศัยเงื่อนไขหรือสภาพการณ์บางประการ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิซึ่งไม่ระบุให้
มีการบังคับไถ่ถอนหรือไม่ระบุให้ผู้ถือมีสิทธิเลือกที่จะไถ่ถอน อาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
เร่งหรือสูงจนท าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันใกล้สูงจนกระทั่งกิจการที่
ออกหุ้นบุริมสิทธิจ าต้องไถ่ถอนหุ้นนั้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ  
ในกรณีนี้กิจการต้องจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากกิจการแทบไม่มี
ทางเลือกอ่ืนนอกจากจะต้องไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธินั้น ในท านองเดียวกันหากเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า
เป็นหุ้นให้สิทธิเลือกที่จะไถ่ถอนแก่ผู้ถือเมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้น
ค่อนข้างแน่นอน เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เมื่อ
เริ่มแรก ตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของเครื่องมือทางการเงินนั้น 

การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินแบบผสมทางด้านผู้ออก 

25 กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นทั้งหนี้สินและส่วนของเจ้าของต้องจัด
ประเภทองค์ประกอบดังกล่าวแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงินตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 
20 

26 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ก าหนดให้กิจการที่ออกเครื่องมือทางการเงินต้องแสดงองค์ประกอบของเครื่องมือทาง
ก า ร เ งิ น ที่ เ ป็ น ห นี้ สิ น แ ย ก จ า ก ส่ ว น ที่ เ ป็ น ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง เ พ่ื อ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ใ น 
งบแสดงฐานะการเงิน การก าหนดให้เครื่องมือทางการเงินมีลักษณะเป็นทั้งหนี้สินและส่วนของเจ้าของอยู่ใน
รายการเดียวเป็นการก าหนดขึ้นตามรูปแบบทางกฎหมายมากกว่าที่จะค านึงถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจดังนั้น 
ฐานะการเงินของกิจการจะแสดงอย่างเที่ยงธรรมยิ่งขึ้นหากเครื่องมือทางการเงินส่วนที่เป็นหนี้สินจะแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินแยกจากส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

27 ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้องรับรู้องค์ประกอบต่าง  ๆ ของเครื่องมือ 
ทางการเงินแยกจากกัน โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือทางการเงินก่อให้เกิดหนี้สินทางการเงินแก่ผู้ออกในขณะ
เดียวกับที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็นตราสารทุนของผู้ออก ตัวอย่างเช่น 
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางด้านผู้ออกแล้วเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย
องค์ประกอบสองส่วน คือ หนี้สินทางการเงิน (สัญญาที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน) และ
ตราสารทุน (การให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกภายในระยะเวลาที่ก าหนด) 
การออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการออกตราสารหนี้ที่มีเงื่อนไข
การไถ่ถอนก่อนก าหนดพร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือการออกตราสารหนี้พร้อมใบส าคัญแสดง
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ดังนั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินต้องแสดงองค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
แยกจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

28 เครื่องมือทางการเงินแปลงสภาพซึ่งจัดประเภทโดยการแยกหนี้สินออกจากส่วนของเจ้าของต้องคงการจัด
ประเภทเดิมไว้ ผู้ออกต้องไม่เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทด้วยเหตุผลที่ว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้ถือจะ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากผู้ถืออาจไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่คาดไว้ทั้งที่ดูเหมือนว่าผู้ถือจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นหากเลือกที่จะใช้สิทธินั้นเพราะผู้ถืออาจมีเหตุผลบางประการ เช่น 
ผลกระทบทางภาษีที่แตกต่างจากผู้ถือรายอ่ืน นอกจากนี้ความเป็นไปได้ที่ผู้ถือจะเลือกใช้สิทธิดังกล่าว
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายช าระเงินในอนาคตยังคงมีอยู่
จนกระท่ังเครื่องมือทางการเงินนั้นหมดสภาพโดยการครบก าหนดอายุการแปลงสภาพหรือโดยวิธีการอ่ืน 
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29 เครื่องมือทางการเงินแบบผสมอาจประกอบด้วยหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน ตัวอย่างเช่ น เครื่องมือ
ทางการเงินอาจให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับช าระเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น สินค้า พร้อม
กับให้สิทธิผู้ถือที่จะเลือกรับช าระเป็นหุ้นของกิจการแทนการรับช าระเป็นสินค้า ในกรณีนี้ กิจการต้องแยก
เครื่องมือทางการเงินออกเป็นองค์ประกอบและต้องรับรู้องค์ประกอบที่เป็นตราสารทุน (สิทธิเลือกท่ีจะรับ
ช าระเป็นหุ้น) แยกจากองค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน ไม่ว่าหนี้สินดังกล่าวจะเป็นหนี้สินทางการเงินหรือไม่ 

30 หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและตราสารทุน 
ดังนั้น จึงไม่ได้อธิบายถึงวิธีการก าหนดราคาตามบัญชีให้กับองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินและที่เป็นส่วนของ
เจ้าของในเครื่องมือทางการเงินเดียวกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการที่อาจน ามาใช้ในการวัดมูลค่ามีดังต่อไปนี้ 
30.1 วัดมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม) ของ

องค์ประกอบที่สามารถวัดมูลค่าได้ง่ายที่สุดก่อน แล้วจึงน าไปหักจากมูลค่าท้ังสิ้นของเครื่องมือ
ทางการเงินเพ่ือให้ได้มูลค่าขององค์ประกอบที่วัดมูลค่าได้ยากกว่า ซึ่งตามปกติองค์ประกอบที่
วัดมูลค่าได้ง่ายที่สุดคือตราสารทุน 

30.2 วัดมูลค่าขององค์ประกอบส่วนที่เป็นหนี้สินแยกจากส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของตามสัดส่วนของ
มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสอง โดยมูลค่าที่ก าหนดขึ้นขององค์ประกอบทั้งสองรวมกัน
ต้องเท่ากับมูลค่าทั้งสิ้นของเครื่องมือทางการเงิน 

จ านวนรวมของราคาตามบัญชีที่ก าหนดให้กับองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินและที่เป็นส่วนของเจ้าของ  
ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกต้องเท่ากับราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินนั้นเสมอ กิจการต้องไม่บันทึก
รายการก า ไรหรื อรายการขาดทุ นจากการรั บรู้ หรื อแยกแสดงองค์ประกอบของเครื่ อ งมื อ 
ทางการเงิน 

31 ส าหรับวิธีการวัดมูลค่าในย่อหน้าที่ 30.1 ขั้นแรกกิจการที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องก าหนดราคาตามบัญชี
ของหนี้สินทางการเงิน โดยอาจค านวณจากกระแสเงินสดของเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในอนาคตคิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นอยู่ขณะนั้นของหนี้สินทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มี
องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของรวมอยู่ ขั้นต่อไปกิจการต้องก าหนดราคาตามบัญชีของตราสารทุนซึ่งในที่นี้
คือสิทธิเลือกแปลงสภาพหุ้นกู้ให้เป็นหุ้นสามัญ โดยหักราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินจากมูลค่า
ทั้งสิ้นของเครื่องมือทางการเงินนั้น ส าหรับวิธีการวัดมูลค่าในย่อหน้าที่ 30.2 กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นกู้โดยพิจารณาตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
ตัวอย่างเช่น กิจการอาจก าหนดจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตและวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิเลือกแปลงสภาพ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกแปลงสภาพซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
หรือโดยการใช้แบบจ าลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือก สัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมที่ก าหนดให้กับองค์ประกอบ
ทั้งสองต้องน ามาใช้ในการปันส่วนเครื่องมือทางการเงินเพ่ือท าให้ผลรวมของราคาตามบัญชีที่ก าหนดให้กับ
องค์ประกอบแต่ละส่วนมีจ านวนเท่ากับสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ดอกเบี้ย เงินปันผล รายการก าไรและรายการขาดทุน 

32 ดอกเบี้ย เงินปันผล รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินหรือองค์ประกอบ
ของเครื่องมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินต้องแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไร
หรือขาดทุน ผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือเครื่องมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็นตราสารทุนถือเป็นการ
แบ่งปันส่วนทุนซึ่งต้องน าไปหักจากส่วนของเจ้าของโดยตรง 
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33 การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเครื่องก าหนดว่า ดอกเบี้ย เงินปันผล 
รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินจะถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและต้อง
แสดงในก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ เช่น เงินปันผลจ่ายของหุ้นที่จัดประเภทเป็นหนี้สินต้องถือเป็นค่า ใช้จ่าย
และแสดงในก าไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ ในท านองเดียวกัน รายการก าไรและ
รายการขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรือการกู้ใหม่เพ่ือช าระคืนหนี้เก่าของเครื่องมือทางการเงินที่จัด
ประเภทเป็นหนี้สินต้องแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ส่วนรายการก าไรหรือรายการ
ขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรือการกู้ใหม่เพ่ือช าระคืนหนี้เก่าของเครื่องมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็น
ส่วนของเจ้าของต้องแสดงเป็นรายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

34 เงินปันผลที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอาจแสดงในก าไรหรือขาดทุนรวมกับดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินอื่นหรือแสดงเป็น
รายการแยกต่างหาก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินปันผลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน และหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันที่ ธปท. ก าหนด ในบางสถานการณ์การแยกแสดงดอกเบี้ยจ่าย
และเงินปันผลในก าไรหรือขาดทุนอาจให้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากดอกเบี้ยจ่ายและเงินปันผลนั้นแตกต่างกัน
อย่างเป็นสาระส าคัญในด้านต่าง ๆ เช่น การค านวณภาษีเงินได้ นอกจากนี้ กิจการต้องเปิดเผยจ านวน
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีของไทยเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้ (ดู
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได้) 

การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 

35 กิจการจะน าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินน ามาหักกลบกันและแสดงจ านวนสุทธิในงบ
แสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 
35.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ ไ ว้ในงบแสดงฐานะการเ งินมา  

หักกลบลบหนี้กัน 
35.2 กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือ

ตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับท่ีจ่ายช าระหนี้สิน 
36 หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยจ านวน

สุทธิเมื่อจ านวนสุทธินั้นสะท้อนให้เห็นถึงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินที่
กิจการจะได้รับหรือต้องจ่ายช าระตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เฉพาะกรณีที่กิจการมีสิทธิและตั้งใจที่จะรับหรือ
จ่ายช าระเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นด้วยจ านวนสุทธิก็ให้ถือว่ากิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินเพียงอย่างเดียว มิฉะนั้นกิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตาม
ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็นทั้งทรัพยากรและภาระ
ผูกพันของกิจการ 

37 การหักกลบและแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็น
จ านวนสุทธิต่างจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากการหักกลบไม่ท าให้
กิจการต้องรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุน แต่การตัดบัญชีเครื่องมือทางการเงินจะท าให้กิจการต้องล้าง
บัญชีเครื่องมือทางการเงินที่เคยบันทึกไว้ออกจากงบแสดงฐานะการเงินและอาจท าให้กิจการต้องรับรู้
รายการก าไรหรือรายการขาดทุน 

38 สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้คือ สิทธิตามกฎหมายของลูกหนี้ที่จะจ่ายช าระหรือหักหนี้ ทั้งหมด
หรือบางส่วนโดยการหักกลบหนี้สินซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้มีอยู่ระหว่างกันไม่ว่าสิทธิในการหักกลบลบหนี้นั้นจะ
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ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ในบางกรณี ลูกหนี้อาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าลูกหนี้บุคคลที่สามมาหักกลบลบหนี้กับ
เจ้าหนี้ หากท้ังสามฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะให้สิทธิลูกหนี้ในการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว 

39 สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีผลกระทบต่อ
สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้นและอาจมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการ อย่างไรก็ตาม สิทธิใน
การหักกลบลบหนี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้กิจการสามารถหักกลบรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินได้ กิจการต้องมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่าย
ช าระหนี้สิน มิฉะนั้นสิทธิที่มีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของ
กิจการ หากกิจการมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิดังกล่าว การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจ านวนสุทธิจะ
สะท้อนให้เห็นถึงจ านวน จังหวะเวลา และความเสี่ยงของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่จะช าระหนี้
กันด้วยจ านวนสุทธิโดยไม่มีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ตามกฎหมายถือว่าไม่เพียงพอที่จะท าให้กิจการ
สามารถหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินได้ เนื่องจากสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินของแต่ละฝ่ายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

40 ความตั้ งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหนี้สินของกิจการอาจเป็นผลมาจาก 
ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ แต่ข้อก าหนดของตลาดการเงินและสถานการณ์อ่ืนอาจจ ากัดความสามารถ
ของกิจการในการช าระหนี้ด้วยจ านวนสุทธิหรือในการรับประโยชน์จากสินทรัพย์และจ่ายช าระหนี้สินใน
เ ว ล า เ ดี ย ว กั น  ห า ก กิ จ ก า ร มี สิ ท ธิ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร หั ก ก ล บ ล บ ห นี้ แ ต่ ไ ม่ มี  
ความตั้งใจที่จะใช้สิทธิดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผยถึงผลกระทบของสิทธิที่มีต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของ
กิจการตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69 

41 การรับและจ่ายช าระเครื่องมือทางการเงินสองรายการในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะท าผ่านส านักหักบัญชีของ
ตลาดการเงินที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบหรือท าโดยการแลกเปลี่ยนกันเองโดยแท้จริงแล้วเป็นการท าให้
กิจการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากกระแสเงินสดของกิจการจะ
เท่ากับจ านวนสุทธิที่จะได้รับหรือจะต้องจ่ายแต่กิจการที่รับและจ่ายช าระเครื่องมือทางการเงินสอง
รายการแยกจากกันจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหนี้สินเต็ม
ทั้งจ านวนความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาระส าคัญ แม้ว่าเวลาที่ รับและจ่ายช าระจะต่างกันเพียงเล็กน้อย 
ดังนั้น กิจการจะถือว่าได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทางการเงินในเวลาเดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สินทาง
การเงินได้ก็ต่อเมื่อการรับและจ่ายนั้นเกิดขึ้นพร้อมกัน 

42 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ากิจการไม่ควรหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น เนื่องจาก 
ไม่เข้าเงื่อนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 35 
42.1 เครื่องมือทางการเงินหลายรายการซึ่งมีความแตกต่างกันแต่กิจการน ามาใช้ประกอบกันเพ่ือให้มี

ลักษณะเทียบเท่ากับเครื่องมือทางการเงินรายการเดียวกัน (เครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์) 
42.2 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีความเสี่ยง

เหมือนกันแต่ท ากับสัญญาหลายราย ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในกลุ่มสัญญา
ล่วงหน้าหรือกลุ่มตราสารอนุพันธ์อ่ืน 

42.3 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อื่นที่วางเป็นประกันให้กับหนี้สินทางการเงินที่ไม่มีสิทธิไล่เบี้ย 
42.4 สินทรัพย์ทางการเงินที่ลูกหนี้กันไว้ต่างหากโดยแยกให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สามเพ่ือใช้

ช าระภาระผูกพันโดยที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้รับช าระภาระผูกพันนั้น 
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42.5 ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะได้รับชดเชยจาก
บริษัทประกันภัย 

43 กิจการที่มีเครื่องมือทางการเงินหลายรายการกับคู่สัญญาเพียงรายเดียว อาจมีการตกลงที่จะหักกลบลบ
หนี้เครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นกับคู่สัญญา การตกลงดังกล่าวท าให้กิจการต้องหักกลบลบหนี้เครื่องมือ
ทางการเงินทุกรายการที่ก าหนดไว้โดยรับหรือจ่ายช าระทันทีด้วยจ านวนสุทธิเมื่อเครื่องมือทางการเงินหนึ่ง
ถูกบอกเลิกหรือผิดนัดช าระหนี้ สถาบันการเงินมักใช้การตกลงดังกล่าวเพ่ือป้องกันความสูญเสียที่จะเกิด
จากการที่คู่สัญญาล้มละลายหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากการตกลงนี้ก่อให้เกิดสิทธิ
ในการหักกลบลบหนี้ที่มีผลบังคับตามกฎหมายเฉพาะเมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้หรือเมื่อเกิดสถานการณ์ที่
ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจตามปกติ การตกลงดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดการหักกลบรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  35 กิจการที่ท าการตกลง
ดังกล่าวไว้แต่ไม่สามารถน าเครื่องมือทางการเงินมาหักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะการเงินต้องเปิดเผย
ผลกระทบของการตกลงที่มีต่อความเสี่ยงในการให้สินเชื่อตามท่ีก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 69 

การเปิดเผยข้อมูล 
44 วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทาง

การเงินที่เป็นสาระส าคัญทั้งที่เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน เพ่ือให้
ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ และเพ่ือสามารถ
ประเมินจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินเหล่านั้นได้ หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการอธิบายถึงระดับการใช้เครื่องมือทาง
การเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ในการออกเครื่องมือทางการเงิน เพ่ือให้ข้อมูลโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับยอดคงเหลือและรายการที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
อธิบายถึงนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงินและนโยบายอ่ืน เช่น การป้องกันความ
เสี่ยง การหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของความเสี่ยง และข้อก าหนดในการค้ าประกันเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
เครดิต เนื่องจากค าอธิบายดังกล่าวให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมกิจการอาจให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมที่กล่าวไว้ในเอกสารที่เผยแพร่พร้อมกับงบการเงินแทนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงิน 

45 ข้อมูลที่หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้เปิดเผยจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินระดับความ
เสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้รับรู้ในงบการเงินเครื่องมือทางการเงินอาจท าให้
กิจการต้องรับหรือสามารถโอนความเสี่ยงทางการเงินให้กับบุคคลอ่ืน ความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน
มีดังนี ้
45.1 ความเสี่ยงด้านราคามีสามประเภทคือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด 
45.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
45.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะ

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
45.1.3 ความเสี่ยงจากตลาดคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง

ไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจากปัจจัย
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เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินหรือผู้ออกเครื่องมือทางการเงินนั้น หรือปัจจัย
โดยรวมที่กระทบต่อเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่มีการซื้อขายกันในตลาด 

โดยนัยแล้วความเสี่ยงด้านราคาไม่ได้ให้ความหมายเฉพาะแต่ในทางที่จะท าให้กิจการเกิดผล
ขาดทุนเท่านั้น แต่ยังให้ความหมายในทางที่จะท าให้กิจการเกิดผลก าไรด้วย 

45.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่
ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินจนท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน 

45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงในการระดมทุนคือ ความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับ
ความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ใน
เครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขาย
สินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

45.4 ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดคือ ความเสี่ยงที่กระแสเงินสดในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการ เ งิ นที่ เ ป็ นตั ว เ งิ นจะมี จ านวน เปลี่ ยนแปลง ไป  ตั วอย่ า ง เช่ น  ในกรณีของ 
ตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังกล่าวจะท าให้อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้จะไม่
เปลี่ยนแปลง 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

46 กิจการต้องอธิบายถึงวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงนโยบายใน
การป้องกันความเสี่ยงของรายการบัญชีที่ส าคัญซึ่งกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นและได้น าการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงมาใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงคือ การบัญชีที่ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไร
หรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ป้องกันความเสี่ยงไว้
และรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการหักล้างรายการ
ก าไรและรายการขาดทุนดังกล่าว 

47 หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ไม่ก าหนดถึงรูปแบบในการเปิดเผยข้อมูลหรือต าแหน่งของข้อมูลที่ต้องแสดงใน
งบการเงิน กิจการไม่จ าเป็นต้องน าเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมาแสดงซ้ าในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กิจการต้องเปิดเผยถึงเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรืองบประกอบ โดยอาจต้องเปิดเผยค าอธิบายและข้อมูล
ที่เป็นตัวเลขที่เก่ียวข้องไว้ด้วยกันเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะและสาระส าคัญของเครื่องมือทางการเงิน 

48 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดรายละเอียดของเครื่องมือทางการเงินที่ควรเปิดเผย โดยค านึงถึง
สาระส าคัญของเครื่องมือทางการเงินที่มีต่อกิจการ กิจการจ าเป็นต้องหาความสมดุลระหว่างการให้ข้อมูล
ในรายละเอียดมากเกินไปจนท าให้งบการเงินไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินกับการให้ข้อมูลที่รวมยอด
มากเกินไปจนท าให้ผู้ใช้งบการเงินไม่ทราบข้อมูลที่ส าคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบ
การเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการมีเครื่องมือทางการเงินหลายรายการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และไม่มี
เครื่องมือทางการเงินใดมีความส าคัญเป็นพิเศษ กิจการอาจสรุปข้อมูลตามประเภทของเครื่องมือทาง
การเงินได้ แต่ในทางกลับกัน กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะของเครื่องมือทางการเงินที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อโครงสร้างทุนของกิจการ 

49 ฝ่ายบริหารของกิจการอาจจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะของข้อมูลโดยพิจารณาถึง
ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือทางการเงิน ไม่ว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีการรับรู้ในงบแสดงฐานะ
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การเงินหรือไม่ หากกิจการรับรู้เครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินกิจการต้องเปิดเผยวิธีวัดมูล
ค่าที่ใช้ตามปกติ กิจการควรจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินโดยแยกรายการที่แสดงด้วยราคาทุนจาก
รายการที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีการรับรู้ในงบ
แสดงฐานะการเงิน จ านวนที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบประกอบจะให้ข้อมูลที่
เพียงพอต่อการกระทบยอดของรายการแต่ละบรรทัดที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้อง
เปิดเผยเครื่องมือทางการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ โดยจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินแยกต่างหากจากเครื่องมือทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของ
หลักเกณฑ์ฉบับนี้ ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ได้แก่ ภาระ
ผูกพันภายใต้สัญญาประกันภัย หรือภาระผูกพันภายใต้โครงการบ าเหน็จบ านาญ 

เงื่อนไข ข้อตกลงและนโยบายการบัญชี 

50 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และ  
ตราสารทุนแต่ละประเภทไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
50.1 ลักษณะและเนื้อหาของเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงเง่ือนไขและข้อตกลงที่เป็นสาระส าคัญ

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดใน
อนาคต 

50.2 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายการและ 
การวัดมูลค่า 

51 เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงินเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อจ านวนจังหวะ
เวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต กิจการต้องเปิดเผยถึงเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของเครื่องมือทางการเงินเมื่อการรับรู้หรือไม่รับรู้เครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินมี
ความส าคัญต่อฐานะการเงินในปัจจุบันหรือผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการ ไม่ว่ากิจการจะรับรู้
เครื่องมือทางการเงินแยกเป็นแต่ละรายการหรือแยกเป็นแต่ละประเภท หากเครื่องมือทางการเงินรายการ
หนึ่งรายการเดียวไม่มีความส าคัญต่อกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ กิจการต้องอธิบายถึงลักษณะ
ส าคัญของเครื่องมือทางการเงินรายการนั้นโดยการอ้างอิงกับกลุ่มที่เหมาะสมของเครื่องมือทางการเงินที่
คล้ายคลึงกัน 

52 เมื่อเครือ่งมือทางการเงินที่ถือหรือออกโดยกิจการท าให้กิจการอาจประสบกับความเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญ
ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 กิจการต้องเปิดเผยเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ส าหรับเครื่องมือทาง
การเงินแต่ละรายการหรือแต่ละประเภท 
52.1 เงินต้น มูลค่าที่ตราไว้ หรือจ านวนที่ ก าหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นจ านวนฐานที่ใช้ เป็นเกณฑ์ 

การจ่ายช าระในอนาคต โดยเฉพาะกรณีที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ย จ านวนฐาน คือ จ านวนที่ระบุในสัญญาซึ่งใช้เป็นฐานในการค านวณจ านวนเงินที่จะได้รับ
หรือต้องจ่ายช าระส าหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น 

52.2 วันที่ครบก าหนด วันหมดอายุ หรือวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา 
52.3 สิทธิเลือกที่จะช าระเครื่องมือทางการเงินก่อนก าหนด รวมถึงช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้สิทธิ

นั้น และราคาหรือช่วงราคาตามสิทธิ 
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52.4 สิทธิ เลือกที่จะแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ ยนเครื่องมือทางการเงินหนึ่ งกับเค รื่ องมือ 
ทางการเงินอ่ืน หรือกับสินทรัพย์หรือหนี้สินอ่ืน รวมทั้งช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้สิทธิและ
อัตราแปลงสภาพหรืออัตราแลกเปลี่ยน 

52.5 จ านวนเงินและจังหวะเวลาของตารางการรับหรือจ่ายเงินต้นในอนาคตของเครื่องมือทาง
การเงิน รวมทั้งการจ่ายแบบผ่อนช าระ และข้อก าหนดในการกันสินทรัพย์เพ่ือช าระเครื่องมือ
ทางการเงิน 

52.6 อัตราหรือจ านวนที่ก าหนดไว้ของดอกเบี้ย เงินปันผล หรือผลตอบแทนอ่ืนจากเงินต้นที่ก าหนดจ่าย
เป็นงวดๆ รวมถึงก าหนดการจ่ายช าระและจังหวะเวลาของการจ่ายช าระนั้น 

52.7 หลักประกันที่จะได้รับในกรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหลักประกันที่น าไปวางในกรณีของ
หนี้สินทางการเงิน 

52.8 สกุลเงินของกระแสเงินสดที่จะได้รับหรือต้องจ่ายซึ่งเกิดจากเครื่องมือทางการเงินหากแตกต่าง
ไปจากสกุลเงินที่เสนอรายงาน 

52.9 ข้อมูลตามย่อหน้าที่ 52.1 ถึง 52.8 ของเครื่องมือทางการเงินที่สามารถน ามาใช้แลกเปลี่ยนกับ
เครื่องมือทางการเงินที่ถืออยู่หรือที่ออก 

52.10 เงื่อนไขหรือข้อผูกมัดส าคัญของเครื่องมือทางการเงินซึ่งสามารถล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
อ่ืน ตัวอย่างเช่น ระดับอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนสูงสุดซึ่งท าให้ผู้กู้ต้องช าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในทันท ี

53 หากการแสดงเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างไปจากรูปแบบทางกฎหมาย กิจการ
ต้องอธิบายถึงลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

54 ข้อมูลที่อธิบายถึงลักษณะและเนื้อหาของเครื่องมือทางการเงินจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้น หากได้มีการเน้นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่ างเครื่ องมือทางการเงินซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจ านวน จังหวะเวลา และ  
ความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงถือว่ามีความส าคัญ เช่น กรณีที่กิจการป้องกัน  
ความเสี่ยงของเงินลงทุนในหุ้นสามัญโดยการซื้อสิทธิเลือกขายหุ้นนั้น ในท านองเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์ (ดูภาคผนวก ย่อหน้าที่ 23) ก็มีความส าคัญ
เช่นกัน เครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์ดังกล่าวอาจเป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งแต่เดิมเป็นหนี้สินที่
มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวแต่กิจการได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ในแต่ละกรณีที่กล่าวมา
ข้างต้น กิจการต้องแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะ
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้น ไม่ว่าการแสดงดังกล่าวจะเป็นการแสดงแยกตาม
รายการหรือแสดงรวมตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน โดยทั่วไปการเปิดเผย
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 52 เพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สิน แต่ในบางสถานการณ์กิจการอาจจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ิมเติมหากข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

55 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีส าหรับรายการและสถานการณ์ที่เป็นสาระส าคัญซึ่ง
เกิดจากการด าเนินธุรกิจของกิจการไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยถึงหลักการบัญชีโดยทั่วไป หรือวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีที่กิจการเลือกใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงินทุกข้อต่อไปนี้ 
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55.1 เกณฑ์ที่ ใช้ก าหนดว่าเมื่อใดกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน  
ในงบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อใดกิจการจะตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทาง
การเงิน นั้น ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

55.2 เกณฑ์ที่ ใช้วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ เมื่อเริ่มแรก  
และเกณฑ์ที่ใช้ในภายหลัง 

55.3 เกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน 

56 ประเภทของรายการบัญชีที่อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยถึงนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
56.1 การโอนสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อผู้โอนยังคงมีส่วนได้เสียหรือยังมีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

ที่โอนอย่างต่อเนื่อง เช่น การแปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย์  การขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน และการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

56.2 การโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลที่สามซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือ
น ามาช าระหนี้สินเมื่อครบก าหนด โดยที่ผู้โอนยังคงมีภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ในขณะที่การโอนนั้น
เกิดข้ึน 

56.3 การได้มาหรือการออกเครื่องมือทางการเงินหลายรายการที่อยู่ในชุดเดียวกัน ซึ่งเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบเท่าเทียมกับการได้มาหรือการออกเครื่องมือ
ทางการเงินรายการเดียว 

56.4 การได้มาหรือการออกเครื่องมือทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
56.5 การได้มาหรือการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินซึ่ งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้แตกต่างจาก

อัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ออก 
57 กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินแต่ละ

ประเภทโดยระบุว่ากิจการได้ใช้ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม หรือเกณฑ์การวัดมูลค่าอ่ืน กิจการต้องเปิดเผยวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการเลือกใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น กิจการอาจต้องเปิดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้ ส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่แสดงด้วยราคาทุน 
57.1 ต้นทุนในการได้มาหรือการออกเครื่องมือทางการเงิน 
57.2 ส่วนเกินหรือส่วนลดของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 
57.3 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนที่ประมาณไว้ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

ทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 
57.4 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับจังหวะ

เวลาในการเก็บเงินทุกจ านวนเมื่อครบก าหนดตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็น
ตัวเงิน 

57.5 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท าให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น มี
จ านวนสูงเกินไป 

57.6 การปรับโครงสร้างของหนี้สินทางการเงิน 
ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องระบุว่าราคาตาม
บัญชีก าหนดขึ้นจากราคาซื้อขายในตลาด ราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระกระแสเงินสดคิดลด หรือ
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม และต้องเปิดเผยถึงข้อสมมติส าคัญที่กิจการใช้ในการน าวิธีการดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
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58 กิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้นใน
ก าไรหรือขาดทุน รวมทั้งเกณฑ์ในการรับรู้ดอกเบี้ย รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน นอกจากนั้นกิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
เครื่องมือทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการน ารายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบกันใน
ก าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการด้วยจ านวนสุทธิทั้งที่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่
เกี่ยวข้องไม่ได้หักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้องเปิดเผยถึงเหตุผลในการหักกลบดังกล่าว 
หากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยส าคัญ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

59 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินแต่ละประเภทไม่ว่าสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นจะรับรู้หรือไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ 
59.1 วันที่มีการก าหนดอัตราใหม่ตามสัญญาหรือวันที่ครบก าหนด แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
59.2 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากสามารถค านวณได้ 

60 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ใน
อนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางชนิด หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้านกระแสเงิน
สด และมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรือที่
เรียกว่าความเสี่ยงด้านราคา 

61 ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่มีการก าหนดอัตราใหม่หรือวันที่ครบก าหนดแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ชี้ให้เห็นถึง
ระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยจะมีความคงที่ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงชี้ให้เห็นถึงระดับที่
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะมีความคงที่ ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่กิจการก าลังประสบอยู่  และโอกาสที่
รายการก าไรหรือรายการขาดทุนจะเกิดขึ้น ส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีการก าหนดอัตราใหม่ให้เป็น
อัตราดอกเบี้ยในตลาดก่อนครบก าหนด การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาจนถึงวันที่ต้องมีการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะมีความส าคัญมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาจนถึงวันที่ครบก าหนด 

62 กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลประกอบเกี่ยวกับวันที่กิจการคาดว่าจะมีการก าหนดอัตราใหม่ หรือวันที่คาดว่า
จะมีการจ่ายช าระหากวันดังกล่าวแตกต่างไปจากวันที่ในสัญญาอย่างเป็นสาระส าคัญ เนื่องจากข้อมูล
เหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยเฉพาะเมื่อกิจการสามารถท าการคาดการณ์
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ที่กิจการคาดว่าจะได้รับช าระหนี้จาก
ลูกหนี้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีอัตราคงที่หากกิจการสามารถคาดการณ์ถึงจ านวนและวันที่กิจการจะได้รับ
ช าระหนี้ก่อนก าหนดได้อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการใช้ข้อมูลที่คาดการณ์ขึ้นเป็นเกณฑ์ในการบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยกิจการควรเปิดเผยข้อสมมติเกี่ยวกับวันที่กิจการใช้ในการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะ
เป็นวันที่คาดว่าจะได้รับช าระหนี้หรือวันที่คาดว่าจะมีการก าหนดอัตราใหม่ และเปิดเผยว่าข้อสมมติที่ใช้
นั้นแตกต่างจากวันที่ครบก าหนดในสัญญาเพียงไร นอกจากนั้น กิจการควรเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลที่
เปิดเผยเป็นเพียงการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร 

63 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ประสบกับความเสี่ยง
ต่อไปนี้ 
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63.1 ความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย เช่น สินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินที่เป็นตัวเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

63.2 ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย เช่น สินทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นตัวเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด 

นอกจากนั้น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่มีความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนบางประเภท 

64 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินคือ อัตราดอกเบี้ยซึ่งเมื่อน ามาใช้ในการ
ค านวณมูลค่าปัจจุบันจะให้ผลลัพธ์เป็นราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน ในการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันกิจการจะคิดลดกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตนับจากวันที่เสนอรายงานไปจนถึงวันที่มีการ
ก าหนดอัตราครั้งต่อไปหรือจนถึงวันที่ครบก าหนด และคิดลดราคาตามบัญชีหรือจ านวนเงินต้นโดยใช้
ช่วงเวลาเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดของเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่หรือที่ต้องแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายคือ อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
คิดลดกระแสเงินสดของเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือที่ต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
คือ อัตราตลาดในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงบางครั้งเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจนครบก าหนดหรือ
อัตราผลตอบแทนจนถึงวันก าหนดอัตราใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนภายในของเครื่องมือทาง
การเงินส าหรับช่วงเวลานั้นนั่นเอง 

65 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 59.2 ส าหรับหุ้นกู้ ตั๋วเงิน และเครื่องมือทางการเงิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งการจ่ายช าระเงินในอนาคตท าให้ผู้ถือได้รับผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ
ท าให้ผู้ออกมีต้นทุนเท่ากับมูลค่าของเงินตามเวลา กิจการไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวส าหรับ
เครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่ งไม่สามารถ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้ ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยประเภทต่าง  ๆ ซึ่งรวมถึง
สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาอัตราล่วงหน้าและสิทธิเลือกซื้อหรือขาย แม้ว่าตราสารอนุพันธ์นั้นจะมีความ
เสี่ยงด้านกระแสเงินสดหรือมีความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
แต่การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็เป็นสิ่งไม่จ าเป็นเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหากกิจการน าตราสารอนุพันธ์
นั้นมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงหรือน ามาใช้ในการแปลงสภาพรายการ เช่น ข้อมูลที่เกิดจากสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ที่กิจการก าลังประสบอยู่ 

66 กิจการอาจยังคงประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแม้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ท าให้เกิด  
ความเสี่ยงจะตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินแล้ว เช่น ในกรณีของการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ในท านองเดียวกัน กิจการอาจประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแม้ว่ากิจการไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ในกรณีที่กิจการมีภาระผูกพันที่
จะให้กู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงลักษณะและ
ขอบเขตของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยจะรวมถึงลักษณะของสินทรัพย์ที่โอน เงินต้นที่ระบุไว้ อัตรา
ดอกเบี้ย ระยะเวลาถึงวันที่ครบก าหนด และเงื่อนไขของรายการที่ท าให้กิจการยังคงมีความเสี่ ยงอยู่ ใน
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กรณีที่เป็นภาระผูกพันที่จะให้กู้ยืมเงิน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยจะรวมถึง เงินต้นที่ระบุไว้ อัตราดอกเบี้ย 
ระยะเวลาถึงวันที่ครบก าหนด และเงื่อนไขที่ส าคัญของรายการที่ท าให้กิจการต้องประสบกับความเสี่ยงนั้น 

67 ลักษณะของธุรกิจและขอบเขตของการใช้เครื่องมือทางการเงินของกิจการจะเป็นเครื่องก าหนดว่ากิจการ
ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในลักษณะใด กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลโดยการ
บรรยาย การแสดงด้วยตาราง หรือการแสดงตารางประกอบค าอธิบาย เมื่อกิจการมีเครื่องมือทางการเงิน
ที่ท าให้กิจการต้องประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดที่เป็น
สาระส าคัญ กิจการอาจใช้แนวทางต่อไปนี้ในการน าเสนอข้อมูล 
67.1 กิจการอาจเปิดเผยราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินที่ท าให้กิจการประสบกับ 

ความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในรูปของตารา ง  
โดยจัดประเภทข้อมูลที่แสดงในตารางตามวันที่ครบก าหนดหรือวันที่จะมีการก าหนดอัตราใหม่  
ดังต่อไปนี้ 
67.1.1 ภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
67.1.2 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
67.1.3 5 ปีขึ้นไปนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.2 เมื่อผลการด าเนินงานของกิจการจะถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญเนื่องจากความเสี่ยงหรือ
การเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
กิจการควรเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น กิจการบางประเภท เช่น ธนาคารอาจเปิดเผย
ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินแยกเป็นประเภทตามระยะเวลาจนถึงวันที่ครบก าหนด
หรือจนถึงวันที่จะมีการก าหนดอัตราใหม่ ดังต่อไปนี้ 
67.2.1 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
67.2.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
67.2.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.3 ในท านองเดียวกัน กิจการอาจเปิดเผยถึงความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในรูปของตารางซึ่งแสดงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทาง
การเงินแยกเป็นกลุ่มตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สินทางการเงินแยกเป็นกลุ่มตามวันที่จะ
ครบก าหนดในอนาคต 

67.4 กิจการอาจเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยส าหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการ หรือเปิดเผยอัตรา
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือช่วงของอัตราดอกเบี้ยส าหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละ
ประเภท กิจการควรจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินโดยแยกตามสกุลเงินหรือแยกตามความเสี่ยง
ด้านเครดิต เมื่อปัจจัยดังกล่าวมีผลท าให้เครื่องมือทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแตกต่าง
กันอย่างเป็นสาระส าคัญ 

68 ในบางสถานการณ์ กิจการอาจให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
โดยการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่สมมติขึ้นว่ามีต่อมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงิน หรือมีต่อรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินนั้น
อย่างไร กิจการอาจแสดงผลกระทบดังกล่าวโดยใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูล ตัวอย่างเช่น 
กิจการอาจแสดงผลกระทบที่มีต่อมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยสมมติให้อัตราตลาด ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินเปลี่ยนไปครั้งละ 1% ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอาจท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
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ลอยตัว หรือท าให้เกิดรายการก าไรหรือรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูลใน
ลักษณะนี้จะแสดงให้เห็นเฉพาะผลกระทบทางตรงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยต่อเครื่องมือทาง
การเงินที่ระบุอัตราดอกเบี้ยซึ่งกิจการถืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนผลกระทบทางอ้อมของ
การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อตลาดการเงินและกิจการแต่ละแห่งมักไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อกิจการเปิดเผยข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูล กิจการต้องระบุถึง
เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดท าข้อมูลรวมถึงข้อสมมติส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

69 กิจการต้องเปิด เผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์  
ทางการเงินแต่ละประเภท ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะรับรู้หรือไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
69.1 จ านวนเงินสูงสุด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการอาจต้องสูญเสียจากการให้

สินเชื่อ จ านวนเงินดังกล่าวต้องเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่กิจการมี
อยู่ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ 
โดยไม่ค านึงถึงมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน 

69.2 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระส าคัญ 
70 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ือให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมิน 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับจ านวนกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 69 
ไม่ได้ระบุให้กิจการต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อกิจการเนื่องจากกิจการต้องรับรู้ผลเสียหายดังกล่าวใน
ก าไรหรือขาดทุนอยู่แล้ว 

71 วัตถุประสงค์ในการก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดที่อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อโดย
ไม่ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักประกัน มีดังต่อไปนี้ 
71.1 เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้ข้อมูลที่มีการวัดมูลค่าอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับจ านวนเงินที่กิจการอาจ

ต้องสูญเสียในการให้สินเชื่อซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้รับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

71.2 เพ่ือให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ผลเสียหายสูงสุดจะสูงกว่า 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ได้เปิดเผยไว้ในงบ
การเงิน 

72 ในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิต ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นหักด้วยบัญชีการปรับมูลค่าควรเป็นจ านวนสูงสุดที่กิจการจะสูญเสียเนื่องจากความ
เสี่ยงด้านเครดิต ตัวอย่างเช่น ผลเสียหายสูงสุดที่จะเกิดได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ราคาตาม
บัญชีของสัญญาแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่งแสดงถึงต้นทุนที่กิจการต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาแลกเปลี่ยน
ใหม่เพ่ือทดแทนสัญญาเดิมในกรณีที่สัญญาเดิมมีปัญหา ต้นทุนดังกล่าว จะก าหนดขึ้นจากอัตราตลาด
ปัจจุบัน ในกรณีนี้กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่ได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ในทางกลับกัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนด ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 เมื่อผลเสียหาย
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สูงสุดที่อาจเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่าง
เป็นสาระส าคัญดังตัวอย่างที่แสดงไว้ ในย่อหน้าที่ 73 และ 74 

73 หากกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้ ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินกับหนี้สิน  
ทางการเงินแต่กิจการไม่ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช าระด้วยจ านวนสุทธิหรือรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลา
เดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สิน กิจการต้องไม่แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนที่หักกลบแต่
กิจการต้องเปิดเผยถึงสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหนี้เมื่อกิจการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในย่อ
หน้าที่ 69 ตัวอย่างเช่น เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งกิจการมีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ถึงก าหนดก่อน
หนี้สินทางการเงินที่มีจ านวนเท่ากันหรือสูงกว่า กิจการสามารถหลีกเลี่ยงผลเสียหายที่อาจเกิดจากการที่
คู่สัญญาผิดนัดช าระสินทรัพย์ทางการเงินโดยการใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้นั้น อย่างไรก็ตาม หากกิจการ
ยืดอายุการช าระสินทรัพย์ทางการเงินให้กับคู่สัญญา กิจการยังคงมีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท าให้กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทางการเงินช้ากว่าวันที่กิจการต้องจ่าย
ช าระหนี้สินทางการเงิน หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยถึงสิทธิในการหักกลบลบ
หนี้ที่มีอยู่ และผลกระทบที่สิทธินั้นมีต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับช าระตามสัญญา 
เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึงขอบเขตของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลง ณ เวลานั้น แต่หากหนี้สิน
ทางการเงินถึงก าหนดช าระก่อนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตเท่ากับราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ทั้งจ านวนแม้ว่ากิจการจะมีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ เนื่องจากคู่สัญญาอาจผิดนัดช าระ
หนี้หลังจากที่กิจการได้จ่ายช าระหนี้สินของกิจการเรียบร้อยแล้ว 

74 ในกรณีที่กิจการมีข้อตกลงในการหักกลบลบหนี้เครื่องมือทางการเงินหลายรายการที่มีกับคู่สัญญาเพียง
รายเดียวตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 43 แต่การหักกลบลบหนี้นั้นไม่เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ในการหักกลบ
รายการในงบแสดงฐานะการเงินตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 35 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบของข้อตกลงในการหักกลบลบหนี้ซึ่งชี้ให้เห็นทุกข้อต่อไปนี้หากข้อตกลงนั้นมีผลท าให้ความเสี่ยง
ด้านเครดิตของกิจการลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 
74.1 ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่รวมอยู่ในข้อตกลงในการหักกลบลบหนี้

จะถูกขจัดไปได้เท่ากับจ านวนหนี้สินทางการเงินที่มีกับคู่สัญญารายเดียวกันซึ่งจะถึงก าหนด
ช าระหลังสินทรัพย์ทางการเงิน 

74.2 ชี้ให้เห็นว่าขอบเขตของผลเสียหายโดยรวมที่อาจเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อตกลงใน
การหักกลบลบหนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระส าคัญในระยะเวลาอันสั้นหลังจากวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินเนื่องจากผลเสยีหายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของรายการแต่ละรายการ
ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนั้น 

กิจการควรเปิดเผยเงื่อนไขตามข้อตกลงในการหักกลบลบหนี้ของเครื่องมือทางการเงินหลายรายการที่มีกับ
คู่สัญญาเพียงรายเดียวที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถก าหนดขอบเขตของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลง
ได ้

75 กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้
รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
75.1 กิจการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดข้ึน 
75.2 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นมีจ านวนเท่ากับเงินต้น มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ก าหนด 

หรือจ านวนที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินซึ่งได้เปิดเผยไว้ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 50 
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75.3 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นมีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ได้เปิดเผยไว้ตาม
ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 80 

อย่างไรก็ตาม กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อ
หน้าที่ 50 และ 80 หากสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินจะท าให้กิจการต้องรับรู้
ผลเสียหายสูงสุดจากการที่คู่สัญญาผิดนัดช าระหนี้ด้วยจ านวนที่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญจากจ านวน
ที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 50 และ 80 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีสิทธิที่จะน าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กัน ท าให้ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
กิจการต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีจ านวนแตกต่างไปอย่างเป็นสาระส าคัญ  

76 ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  69 กิจการต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง 
ด้านเครดิตที่เกิดจากภาระผูกพันจากการค้ าประกันของกิจการในฐานะผู้ค้ าประกัน ตัวอย่างเช่น  
ในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์กิจการอาจยังคงมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากสินทรั พย์ทาง
การเงินที่โอนให้นิติบุคคลเฉพาะกิจการและตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินแล้ว เนื่องจากกิจการมี
ภาระผูกพันจากการไล่เบี้ยเพ่ือท าให้ผู้ซื้อสินทรัพย์ไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่ตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงจ านวนและจังหวะ
ของกระแสเงินสดในอนาคตตามสัญญาที่จะได้รับจากสินทรัพย์ เงื่อนไขของภาระผูกพันในการไล่เบี้ยและ
ผลเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการไล่เบี้ย (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน) 

77 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่
ในข้อมูลที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกับลักษณะและฐานะทางการเงินของธุรกิจและเมื่อการกระจุกตัวนั้นอาจท าให้กิจการ
เกิดผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญ ในกรณีที่คู่สัญญาผิดนัดช าระหนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ือระบุ
ถึงการกระจุกตัวที่เป็นสาระส าคัญ โดยค านึงถึงสภาพการณ์ของกิจการและลูกหนี้ของกิจการ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการระบุถึงส่วน
งานทางอุตสาหกรรม และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิต 

78 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตอาจเกิดจากลูกหนี้เพียงรายเดียว หรือกลุ่มของลูกหนี้ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันจนท าให้การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ มีผลกระทบใน
ลักษณะเดียวกันต่อความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกหนี้ เหล่านั้น ตัวอย่างของ
ลักษณะร่วมที่อาจท าให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง ได้แก่ การด าเนินงานของลูกหนี้หรือลักษณะของ
อุตสาหกรรม สถานที่ประกอบการหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ และระดับความน่าเชื่อถือในการให้สินเชื่อ
ของลูกหนี้กลุ่มต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ตามปกติผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติจะ
มีลูกหนี้การค้าที่มีลักษณะเดียวกันท าให้กิจการมีความเสี่ยงในการรับหรือไม่ได้รับช าระหนี้ในลักษณะ
เดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้น ในท านอง
เดียวกัน ธนาคารระหว่างประเทศอาจให้กิจการที่อยู่ในประเทศท่ีก าลังพัฒนากู้เงินเป็นจ านวนมาก ท าให้
ธนาคารไม่ได้รับช าระคืนเงินกู้ หากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศนั้นขึ้น 

79 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการควรอธิบายถึงลักษณะร่วมที่
ใช้ในการก าหนดการกระจุกตัวของแต่ละอย่าง และจ านวนผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเชื่อที่อาจเกิด
จากสินทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่มีลักษณะร่วมนี้ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
หรือไม ่
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มูลค่ายุติธรรม 

80 ยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 83 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบ
มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละประเภทดังกล่าวได้  

81 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินเป็นประเภทต่าง ๆ แต่จะหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินได้ในกรณีที่มูลค่าตาม
บัญชีเข้าเง่ือนไขการหักกลบและได้หักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน 

82 ในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้ก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อ
เริ่มแรก เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมนั้นไม่สามารถประมาณได้เนื่องจากไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) และการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมนั้นไม่ได้ประมาณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด (ดูภาคผนวก
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก) ในกรณีดังกล่าว 
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังนี้ตามประเภทของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินดังต่อไปนี้ 
82.1 นโยบายการบัญชีในการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ รับรู้ รายการเริ่ มแรกกับราคาของรายการก าไรหรือขาดทุนซึ่ ง ได้สะท้อนถึ ง  
การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต่าง ๆ (รวมถึงตัวแปรด้านเวลา) ซึ่งผู้ร่วมตลาดน ามาพิจารณาในการ
ก าหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สิน (ดูภาคผนวกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2)  

82.2 ยอดรวมของผลแตกต่างซึ่งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันต้นงวด และวันสิ้นงวดก าไรหรือ
ขาดทุน รวมถึงการกระทบยอดของผลต่างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

82.3 เหตุผลที่กิจการสรุปว่าราคาของรายการไม่ใช่หลักฐานที่แสดงมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด  
ซึ่งรวมถึงค าอธิบายหลักเก่ียวกับหลักฐานที่ใช้สนับสนุนมูลค่ายุติธรรม 

83 การเปิดเผยเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมมิได้เป็นข้อบังคับ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
83.1 เมื่อมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น เครื่องมือทางการเงิน

ประเภทลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าระยะสั้น 
83.2 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับเครื่องมือ 

ทางการเงินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1) หรือ ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับตราสารทุนดังกล่าว 
ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามหลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุนที่ ธปท. ก าหนด เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และเงินลงทุนประเภท
เงินลงทุนทั่วไป 

83.3 ส าหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย) เมื่อไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของการร่วมรับ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ 

84 ในกรณีตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่  83.2 และ 83.3 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเ พ่ือช่วยให้ผู้ ใช้ 
งบการเงินสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว รวมทั้ง 
84.1 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ 

เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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84.2 รายละเอียดของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และค าอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่สามารถวัด
มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 

84.3 ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
84.4 ข้อมูลที่ว่ากิจการมีความตั้งใจที่จะจ าหน่ายเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวหรือไม่ และจะจ าหน่าย

อย่างไร และ 
84.5 ในกรณีที่มีการตัดรายการเครื่องมือทางการเงินซึ่งในอดีตไม่สามารถวัดมูลค่ายุ ติธรรมได้อย่าง

น่าเชื่อถือออกจากบัญชี กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี ณ จุดเวลาที่ตัด
รายการออกจากบัญชี และมูลค่าของผลก าไรหรือขาดทุนที่ได้รับรู้ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยจ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 

85 เมื่อกิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินด้วยจ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุก
ข้อต่อไปนี้ 
85.1 ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แต่ละรายการหรือแต่ละกลุ่ม 
85.2 เหตุผลที่ไม่ปรับลดราคาตามบัญชี และหลักฐานที่ท าให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะได้รับราคาตาม

บัญชีของสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์นั้นคืน 
86 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดจ านวนเงินที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์ ทาง

การเงินและในการปรับลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อราคาตามบัญชีนั้นสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ข้อมูลที่
ก าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 85 อาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ
สามารถประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งท าให้ฝ่ายบริหารอาจต้องปรับลด
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ในอนาคตกิจการอาจจัดกลุ่มข้อมูลที่ก าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่  85.1 
ในลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลของฝ่ายบริหารในการไม่ปรับลดราคาตามบัญชีลง 

87 กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ลดลงตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 50 เพ่ืออธิบายถึงเหตุผลที่สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการแสดงด้วย
จ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม นอกจากนี้ กิจการต้องเปิดเผยเหตุผลและหลักฐานที่ท าให้ฝ่ายบริหาร
สรุปว่ากิจการจะได้รับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นคืน ตัวอย่างเช่น แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จะลดลงต่ ากว่าราคาตามบัญชีเนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพ่ิมขึ้น ในกรณี
ดังกล่าว ผู้ให้กู้อาจไม่ต้องปรับลดราคาตามบัญชีของเงินให้กู้ลง เนื่องจากกิจการตั้งใจจะถือเงินให้กู้นั้นไว้
จนครบก าหนด และไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้กู้จะผิดนัดช าระหนี้ 

การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิด 
 

88 เมื่อกิจการบันทึกเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการบัญชีในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิด กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 
88.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับรายการบัญชีที่คาดว่าจะเกิด และช่วงเวลาที่คาดว่ารายการบัญชีนั้นจะ

เกิดขึ้น 
88.2 ค าอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
88.3 จ านวนเงินของรายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่รอการตัดบัญชีหรือที่ยังไม่ได้รับรู้และ

ก าหนดเวลาที่คาดว่ารายการดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 
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89 กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ท าให้กิจการต้องบันทึกเครื่องมือทาง
การเงินเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง และลักษณะในการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้และการวัด
มูลค่าที่ใช้กับเครื่องมือทางการเงินนั้น ข้อมูลที่ก าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 88 ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ
ลักษณะและผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อรายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิด ข้อมูลดังกล่าว
อาจแสดงด้วยยอดรวม หากรายการที่ป้องกันความเสี่ยงไว้ประกอบด้วยรายการที่คาดว่าจะเกิดหลาย
รายการ หรือรายการที่คาดว่าจะเกิดดังกล่าวมีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินหลาย
รายการ 

90 จ านวนเงินที่ต้องเปิดเผยตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 88.3 รวมถึงรายการก าไรและรายการขาดทุนคงค้าง
ของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดโดยไม่ต้อง
ค านึงว่ารายการก าไรและรายการขาดทุนนั้นได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ รายการก าไรและรายการ
ขาดทุนคงค้างอาจเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้มีการขายหรือจ่าย
ช าระ หรืออาจเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจเป็นรายการที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจาก
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแสดงด้วยราคาทุน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดข้างต้น รายการก าไรหรือรายการ
ขาดทุนคงค้างของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต้องไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนของกิจการหากรายการที่
ป้องกันความเสี่ยงไว้ยังไม่เสร็จสิ้นลง 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

91 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในงบการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 
91.1  รายการที่มีนัยส าคัญท่ีรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนดังต่อไปนี้ 

91.1.1 รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ  และเงินปันผลที่ เกิดจากเ งินลงทุนชั่วคราวและ 
เงินลงทุนระยะยาว 

91.1.2 จ านวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท 
91.1.3 จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดจากการ

โอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 
91.1.4 จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนจาก 

การจ าหน่ายเงินลงทุนแต่ละประเภท 
91.1.5 จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

ของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป 
91.2 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและลักษณะของ

การเปลี่ยนแปลงนั้น 
91.3  เงินลงทุนเผื่อขาย แสดงจ านวนเงินแยกต่างหากระหว่างก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างงวดและจ านวนที่จัดประเภทจากส่วนของเจ้าของไปก าไร
หรือขาดทุนในระหว่างงวด 

92 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 
92.1 จ านวนต้นทุนตัดจ าหน่ายของหลักทรัพย์ท่ีมีการขายหรือการโอนเปลี่ยน 
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92.2 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น 
92.3 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น 
92.4 สถานการณ์อาจท าให้กิจการต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ไปจนครบก าหนดโดย

ที่ไม่จ าเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอ่ืนไปจนครบก าหนด ตามย่อ
หน้าที่ 14 ของหลักเกณฑ์เรื่องการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ 
ธปท. ก าหนด ที่ท าให้กิจการขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น 

93  กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น 
93.1 การวิเคราะห์เงินลงทุนระยะยาวตามประเภทของเงินลงทุน 
93.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนที่มีสัดส่วนอย่างเป็นสาระส าคัญต่อสินทรัพย์ของกิจการ 

การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน 

นโยบายการบัญชี 

94   ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การน าเสนองบการเงิน กิจการเปิดเผยสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดท างบการเงินและนโยบายการบัญชีอ่ืนๆ ที่ใช้ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในงบการเงิน 

95 หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึง
เครื่องมือทางการเงินดีขึ้นดังต่อไปนี้ 
95.1 จ านวนรวมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ที่รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด 
95.2 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่รอการตัดบัญชีหรือที่ยังไม่ได้รับรู้ของ

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาดว่าจะ
เกิด 

95.3 ยอดรวมถัว เฉลี่ยระหว่างปีของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิ น 
ทางการเงินที่ ได้รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดรวมถัวเฉลี่ยระหว่างปีของเงินต้น  
มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนฐานหรือจ านวนอ่ืนที่คล้ายคลึงกันของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน และยอดรวมถัวเฉลี่ยระหว่างปีของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อจ านวนที่แสดงอยู่ ณ 
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่เป็นตัวแทนที่ดีพอของจ านวนในระหว่างปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกนี้ท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

ภาคผนวกนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายและแสดงถึงการน าหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้มา
ปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินที่ใช้กันโดยทั่วไป ภาคผนวกนี้เป็นเพียงการแสดงตัวอย่างและวิธีที่ใช้
ตัวอย่างอาจไม่ใช่วิธีเดียวที่หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้ ใช้ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างขึ้นการ
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติบางประการภายใต้สถานการณ์ที่สร้างขึ้นอาจท าให้การแสดงรายการหรือการ
เปิดเผยข้อมูลของเครื่องมือทางการเงินบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระส าคัญ อีกประการหนึ่ง 
ภาคผนวกนี้ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงการน าข้อก าหนดที่จ าเป็นทุกข้อในหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้มา
ปฏิบัติ ดังนั้น หากตัวอย่างในภาคผนวกขัดแย้งกับข้อก าหนดในมาตรฐาน กิจการต้องยึดถือข้อก าหนดใน
มาตรฐานเป็นหลักแทนที่จะปฏิบัติตามตัวอย่างที่ให้ไว้ 

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้หรือการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน แต่ตัวอย่างในภาคผนวก
อาจจ าเป็นต้องสมมติถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ 
 

ภาคผนวกนี้ได้จัดท าขึ้นโดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
ก) ค านิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ใช้กันโดยท่ัวไป 
ข) หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ค) การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
ง) การเปิดเผยข้อมูล 

 
ก) ค านิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ใช้

กันโดยทั่วไป 
 

1 เงินสดถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากกิจการสามารถน าเงินสดมาใช้ในการแลกเปลี่ยนและ 
ใช้เงินสดนั้นเป็นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ารายการบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงิน เงินฝากธนาคาร 
หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน เนื่องจากเงินฝากธนาคาร
แสดงให้เห็นถึงสิทธิตามสัญญาที่ผู้ฝากจะได้รับเงินสดจากธนาคารหรือสั่งจ่ายเงินฝากนั้นโดยจ่ายเช็คหรือ
เครื่องมือทางการเงินอ่ืนที่คล้ายคลึงกันให้กับเจ้าหนี้เพ่ือช าระหนี้สินทางการเงิน 

2 เครื่องมือทางการเงินที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ
ตามสัญญาที่จะได้รับหรือท่ีจะต้องจ่ายเงินสด ตัวอย่างเช่น 
2.1 ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า 
2.2 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตั๋วเงิน 
2.3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้เงินกู้ 
2.4 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หุ้นกู้ 
ตัวอย่างแต่ละกรณีแสดงให้เห็นถึง สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งจับคู่กับภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

3 เครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งแสดงให้เห็นถึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับหรือที่จะต้องจ่าย  
โดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินที่ต้องจ่ายคืนด้วยพันธบัตรรัฐบาลให้สิทธิตาม
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สัญญาแก่ผู้ถือที่จะได้รับพันธบัตรรัฐบาลและในขณะเดียวกันก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาแก่ผู้ออกท่ี
จะต้องส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลนั้น พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือ เนื่องจากพันธบัตร
รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ถือ ดังนั้น ตั๋วเงินถือเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินส าหรับผู้ถือ ในขณะเดียวกับที่ถือเป็นหนี้สินทางการเงินส าหรับผู้ออก 

4 มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า ก าหนดให้กิจการต้องบันทึกสัญญาเช่าการเงินเป็นการขายที่ต้องจ่าย
ช าระในภายหลัง สัญญาเช่าระยะยาวถือเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ให้เช่าที่จะได้รับเงินสดเป็นงวดๆ และ
ภาระผูกพันแก่ผู้เช่าที่จะต้องจ่ายเงินสดเป็นงวดๆ ในลักษณะที่เหมือนกับการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ย
ภายใต้สัญญาเงินกู้ ผู้ให้เช่าบันทึกการลงทุนในสัญญาเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้แทนที่จะ
บันทึกเป็นสินทรัพย์ที่ให้เช่า ในทางกลับกัน สัญญาเช่าด าเนินงานถือว่าผู้ให้เช่ามีภาระผูกพันที่จะให้ผู้เช่าใช้
สินทรัพย์ในอนาคตเพ่ือแลกกับสิ่งตอบแทนในลักษณะที่คล้ายกับการรับค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ผู้ให้
เช่ายังคงบันทึกสินทรัพย์ที่ให้เช่าในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปโดยต้องไม่บันทึกจ านวนลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตภายใต้สัญญาเช่า ดังนั้น สัญญาเช่าการเงินถือเป็นเครื่องมือทางการเงิน แต่สัญญาเช่าด าเนินงานไม่
ถือเป็นเครื่องมือทางการเงิน (ยกเว้นเงินงวดที่ถึงก าหนดช าระในปัจจุบัน) 

ตราสารทุน 
 

5 ตัวอย่างของตราสารทุน ได้แก่ หุ้นทุน หุ้นบุริมสิทธิบางชนิด ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นหรือสิทธิเลือกซื้อ
หรือขายหุ้นสามัญของกิจการผู้ออก ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องออกตราสารทุนของตนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถือเป็นสัญญาที่จะท าให้กิจการอาจต้องเสีย
ประโยชน์ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนนั้นท าให้ส่วนของเจ้าของในกิจการเพ่ิมขึ้นซึ่งไม่ท าให้กิจการต้องเสีย
ประโยชน์แต่อย่างไร แม้ว่าผู้ถือตราสารอาจได้รับความสูญเสียอันเกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารที่ตนถืออยู่เนื่องจากกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องออกตราสาร แต่ภาระผูกพันนั้นก็ไม่ได้ท าให้
กิจการเป็นฝ่ายที่ต้องเสียประโยชน์ 

6 สิทธิเลือกซื้อหรือขาย หรือเครื่องมือทางการเงินอ่ืนที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิแก่กิจการในการซื้อตราสารทุนของ
ตนเองไม่ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินของกิจการ เนื่องจากกิจการจะไม่ได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทาง
การเงินอ่ืนจากการใช้สิทธิเลือกซื้อหรือขายนั้น การใช้สิทธิเลือกซื้อหรือขายอาจไม่ท าให้กิจการต้องเสีย
ประโยชน์อันใด เนื่องจากส่วนของเจ้าของที่ลดลงเกิดขึ้นพร้อมกับกระแสเงินสดที่จ่ายออกไป นอกจากนั้น 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของที่เกิดจากการที่กิจการซื้อคืนหรือยกเลิกตราสารทุนของกิจการเองไม่ท า
ให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรหรือรายการขาดทุน เนื่องจากผลก าไรหรือขาดทุนจากการโอนตราสารทุน
จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นที่ขายคืนตราสารทุนกับผู้ถือหุ้นที่ถือตราสารทุนนั้นต่อไป 

 
ตราสารอนุพันธ์ 

 

7 ณ วันที่ท าสัญญา ตราสารอนุพันธ์จะท าให้กิจการมีสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
ทางการเงินกับคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขที่อาจท าให้กิจการได้รับประโยชน์ หรือท าให้กิจการมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินกับคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขที่อาจท าให้กิจการเสีย
ประโยชน์ ตราสารอนุพันธ์บางชนิดท าให้กิจการได้รับทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
ทางการเงินภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น ณ วันที่ท าสัญญาตราสารอนุพันธ์ ดังนั้น เมื่อราคาตลาดของ
สินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขนั้นอาจท าให้กิจการได้รับหรือเสียประโยชน์ได้ 
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8 สิทธิเลือกซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินให้แก่ผู้ถือที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา ในทางกลับกัน ผู้
ออกสิทธิเลือกดังกล่าวจะมีภาระผูกพันที่ต้องสละประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจเกิดจากเครื่องมือ
ทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญาหรือต้องรับผลสูญเสียที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น สิทธิตามสัญญาของผู้ถือและภาระผูกพันของผู้ออกถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตามค านิยาม ส่วนเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซื้อหรือขายอาจเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หุ้นหรือเครื่องมือทางการเงินที่ระบุอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าสิทธิ
เลือกซื้อหรือขายในบางครั้งจะก าหนดให้ผู้ออกต้องออกตราสารหนี้แทนการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน แต่
หากผู้ถือใช้สิทธิในการเลือกซื้อหรือตราสารหนี้ที่ได้รับก็ยังคงถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือ กิจการ
ต้องพิจารณาสิทธิของผู้ถือในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขที่อาจท าให้ผู้ถือได้ประโยชน์และ
ภาระผูกพันของผู้ออกในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขที่อาจท าให้ผู้ออกเสียประโยชน์แยกจาก
สินทรัพย์ที่น ามาแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนั้นความน่าจะเป็นที่ผู้ถือจะใช้สิทธิเลือกซื้อหรือขายนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่ของทั้งทางฝ่ายผู้ถือและผู้ออก สิทธิเลือกซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (เช่น ผลิตผลทางการเกษตรและแร่) ไม่ท าให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินตามค านิยามเนื่องจากสิทธิเลือกนั้นไม่ใช่สัญญาที่จะท าให้กิจการได้รับหรือต้องส่งมอบ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือท าให้กิจการต้องท าการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน 

9 ตราสารอนุพันธ์อีกตัวอย่างหนึ่งคือ สัญญาล่วงหน้าที่จะมีการรับหรือจ่ายภายในหกเดือน โดยที่ผู้ซื้อสัญญา
จะส่งมอบเงินสดจ านวน 1,000,000 บาท เพ่ือแลกเปลี่ยนกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมี
มูลค่าที่ตราไว้จ านวน 1,000,000 บาท โดยคู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือ
ทางการเงินตามสัญญา ในกรณีที่ราคาตลาดของพันธบัตรรัฐบาลเพ่ิมสูงเกินกว่า 1,000,000 บาท ผู้ซื้อจะ
ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนของราคาตลาดในขณะที่ผู้ขายเสียประโยชน์ ส่วนในกรณีที่ราคาตลาดลดต่ า
กว่า 1,000,000 บาท ผลกระทบในทางตรงกันข้ามจะเกิดขึ้น สัญญาล่วงหน้านี้มีผลท าให้ผู้ซื้อมีทั้งสิทธิตาม
สัญญาที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (คล้ายกับสิทธิเลือกซื้อ) และมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เป็นหนี้สินทาง
การเงิน (คล้ายกับสิทธิเลือกขาย) และมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เป็นหนี้สินทางการเงิน (คล้ายกับสิทธิเลือก
ซื้อ) สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีความ
แตกต่างกันจึงต้องแยกจากเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ในการ
แลกเปลี่ยน ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสัญญาล่วงหน้ากับสิทธิเลือกซื้อหรือขายคือ สัญญาล่วงหน้าท าให้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา ณ เวลาที่ได้ตกลงกัน ในขณะที่สิทธิเลือกซื้อหรือ
ขายท าให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเฉพาะเมื่อผู้ถือสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิดังกล่าว 

10 ตราสารอนุพันธ์หลายประเภทท าให้เกิดสิทธิหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการแลกเปลี่ยนในอนาคต เช่น 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาก าหนดอัตรา
เพดานดอกเบี้ยเงินกู้ สัญญาก าหนดอัตราเพดานดอกเบี้ยขั้นต่ าและภาระผูกพันในการกู้ยืม สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอาจถือเป็นสัญญาล่วงหน้าชนิดหนึ่งซึ่งคู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเงินสด
อย่างต่อเนื่องในอนาคตซึ่งจ านวนเงินสดนั้นค านวณจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวส าหรับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งและ
จากอัตราดอกเบี้ยคงท่ีส าหรับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง สัญญาอนาคตก็ถือเป็นสัญญาล่วงหน้าประเภทหนึ่ง ซึ่ง
มีรูปแบบเป็นมาตรฐานและมีการซื้อขายกันในตลาดการเงิน 
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สัญญาที่อ้างอิงกับสินค้า และเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้า 
 

11 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16 ของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ สัญญาที่ท าให้เกิดการรับหรือส่งมอบสินทรัพย์ไม่ถือ
เป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น สิทธิเลือกซื้อหรือขายสินค้าหรือสัญญาอนาคตหรือสัญญาล่วงหน้าในการ
ซื้อขายแร่เงิน สัญญาที่อ้างอิงกับสินค้าประเภทนี้อาจมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีการซื้อขายในตลาดที่
จัดตั้งอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับตราสารอนุพันธ์ ตัวอย่างเช่น สัญญาอนาคตของสินค้าอาจซื้อขาย
ได้ทันทีโดยใช้เงินสด เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีการจดทะเบียนในตลาดและอาจเปลี่ยนมือได้หลายครั้ง 
คู่สัญญาที่ซื้อและขายสัญญานั้นโดยแท้จริงแล้วได้ตกลงซื้อขายสินค้าที่ระบุไว้ในสัญญา สถานการณ์
ต่อไปนี้ไม่ท าให้ลักษณะส าคัญของสัญญาเปลี่ยนแปลงไปจนท าให้สัญญานั้นสามารถถือเป็นเครื่องมือทาง
การเงินได้ 
11.1 สัญญาซื้อขายสินค้าสามารถซื้อหรือขายกันได้โดยใช้เงินสด 
11.2 สัญญาซื้อขายสินค้าสามารถซื้อหรือขายกันได้โดยสะดวก 
11.3 มีความเป็นไปได้ท่ีจะต่อรองเพ่ือจ่ายช าระเป็นเงินสดแทนการส่งมอบเป็นสินค้า 

12 สัญญารับหรือส่งมอบสินทรัพย์ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งและไม่ถือเป็นหนี้สิน
ทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะมีการชะลอการจ่ายออกไปจนเกินกว่าวันที่ก าหนดให้ส่ง
มอบสินทรัพย์ตามสัญญาเดิม ซึ่งจะท าให้สัญญานั้นกลายเป็นการซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยมีการให้สินเชื่อ
ทางการค้า 

13 สัญญาที่อ้างอิงกับสินค้าอาจเป็นสัญญาที่อ้างอิงกับราคาสินค้าโดยไม่มีการส่งมอบสินค้านั้น สัญญาดังกล่าว
ต้องรับหรือจ่ายช าระเป็นเงินสดด้วยจ านวนที่ก าหนดขึ้นตามสูตรที่ระบุไว้ในสัญญาแทนที่จะจ่ายด้วยจ านวนที่
คงท่ี ตัวอย่างเช่น จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้อาจค านวณโดยการคูณราคาตลาดของน้ ามันที่มีอยู่ ณ วันที่ครบ
ก าหนดกับปริมาณน้ ามันที่เป็นจ านวนคงท่ี จ านวนเงินต้นนั้นเป็นดัชนีที่อ้างอิงกับราคาน้ ามันซึ่งจะต้องรับ
หรือจ่ายช าระเป็นเงินสดเท่านั้น สัญญาดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือทางการเงิน 

14 เครื่องมือทางการเงินตามค านิยามรวมถึงสัญญาที่ท าให้เกิดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงินเพ่ิมเติมจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน เครื่องมือทาง
การเงินเหล่านั้นมักให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในการเลือกแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินกับสินทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ที่อ้างอิงกับราคาน้ ามันอาจให้สิทธิกับผู้ถือที่จะได้รับดอกเบี้ย
จ่ายในงวดที่ได้ระบุไว้แน่นอนและเป็นจ านวนเงินสดซึ่งคงที่เมื่อถึงวันครบก าหนด โดยที่ผู้ถือมีสิทธิเลือกที่
จะแลกเปลี่ยนจ านวนเงินต้นกับปริมาณน้ ามันในจ านวนที่คงที่  ความต้องการในการใช้สิทธิเลือกนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นน้ ามันตามที่
ระบุไว้ในหุ้นกู้ ความตั้งใจของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้สิทธิเลือกนั้นไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาขององค์ประกอบ
ของสินทรัพย์ ดังนั้นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือและหนี้สินทางการเงินของผู้ออกท าให้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็น
เครื่องมือทางการเงินแม้ว่าจะก่อให้เกิดสินทรัพย์และหนี้สินประเภทอ่ืนด้วย 

15 แม้ว่าหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ใช้ปฏิบัติกับสินค้าหรือสัญญาอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามค า
นิยาม กิจการอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหลักเกณฑ์
การบัญชีนี้มาประยุกต์ใช้ส าหรับสัญญาดังกล่าวได้ในบางส่วน 
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ข)   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 

16 ตามปกติ ผู้ออกจะไม่มีความล าบากในการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินบางชนิดเป็นหนี้สินหรือส่วน
ของเจ้าของ ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินที่ถือเป็นส่วนของเจ้าของ ได้แก่ ตราสารทุนประเภทหุ้น
สามัญและสิทธิเลือกซื้อหรือขาย ซึ่งท าให้ผู้ออกสิทธิดังกล่าวต้องออกหุ้นสามัญเป็นการแลกเปลี่ยน หุ้น
สามัญไม่ท าให้ผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้น เว้นแต่เมื่อผู้ออกแบ่งปันส่วนทุน
ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการและมีภาระผูกพันที่จะจ่ายการแบ่งปันนั้นให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ในกรณีของ
การประกาศจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่กิจการก าลังเลิกกิจการและต้องแบ่งปันสินทรัพย์ที่เหลืออยู่
หลังจากท่ีจ่ายช าระหนี้สินหมดแล้วให้กับผู้ถือหุ้น 

 
ตราสารหนี้ที่ไม่มีวันครบก าหนด 

 

17 ตามปกติ ตราสารหนี้ที่ไม่มีวันครบก าหนด เช่น หุ้นกู้ที่ไม่มีวันครบก าหนดจะให้สิทธิตามสัญญากับผู้ถือใน
การรับดอกเบี้ย นับจากวันที่ระบุไว้อย่างไม่มีก าหนด โดยที่ผู้ถือจะไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินต้นหรือมีสิทธิได้รับ
คืนเงินต้นในเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจออกเครื่องมือทางการเงินที่ท าให้กิจการต้องจ่าย
ดอกเบี้ยไปอย่างไม่มีก าหนดในอัตรา 8 % ต่อปี คูณกับมูลค่าที่ตราไว้หรือจ านวนเงินต้น 1,000 บาท 
สมมติว่าอัตราดอกเบี้ย 8 % เป็นอัตราที่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ในขณะที่ออกเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวผู้ออกมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ไปในอนาคตซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม
หรือมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,000 บาท ผู้ถือและผู้ออกเครื่องมือทางการเงินมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินจ านวน 1,000 บาทตามล าดับ และมีดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องจ านวน 80 บาทเป็น
ประจ าทุกปีอย่างไม่มีก าหนด 

 
หุ้นบุริมสิทธิ 

 

18 กิจการอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ  โดยก าหนดให้ผู้ถือมีบุริมสิทธิหลายรูปแบบ ในการจัดประเภท  
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ กิจการต้องประเมินถึงสิทธิที่ระบุอยู่ในหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือ
ก าหนดว่าหุ้นนั้นมีลักษณะส าคัญที่เป็นหนี้สินทางการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิที่ให้สิทธิในการ
ไถ่ถอนตามสิทธิเลือกของผู้ถือหรือไถ่ถอน ณ วันใดวันหนึ่งถือเป็นหนี้สินทางการเงินตามค านิยามหากผู้
ออกมีภาระผูกพันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้นนั้น การที่ผู้ออกไม่มีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิไม่ท าให้ภาระผูกพันนั้นหมดสภาพลง ไม่ว่าผู้ออกจะไม่
สามารถหาเงินทุนมาจ่ายหรือการจ่ายไม่สามารถท าได้เนื่องจากข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือตามสัญญา 
นอกจากนั้นสิทธิเลือกของผู้ออกที่จะไถ่ถอนหุ้นไม่ถือเป็นหนี้สินทางการเงินตามค านิยาม เนื่องจากผู้ออก
ไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้นเพราะการไถ่ถอนนั้นขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้ออกแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันจะเกิดทันทีที่ผู้ออกหุ้นตัดสินใจใช้สิทธิเลือกใน
การไถ่ถอนหุ้นและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นทางการถึงความตั้งใจที่จะไถ่ถอนหุ้นนั้น 

19 การจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิที่ ไม่สามารถไถ่ถอนได้ต้องก าหนดจากสิทธิอย่างอ่ืนที่มีอยู่ในหุ้นนั้น  
หุ้นบุริมสิทธิจะถือว่าเป็นตราสารทุนหากการจ่ายตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้
ออกเพียงผู้เดียวไม่ว่าผลตอบแทนนั้นจะเป็นแบบสะสมหรือไม่สะสม 
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เครื่องมือทางการเงินแบบผสม 
 

20 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 25 ของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ใช้ปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินแบบผสมบาง
กลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ออกแสดงองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินและองค์ประกอบที่เป็นทุนแยกจากกัน
ในงบแสดงฐานะการเงิน ย่อหน้าที่ 25 ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องมือทางการเงินแบบผสมทางด้านผู้ถือ 

21 เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ ตราสารหนี้ที่ออกพร้อมกับสิทธิเลือกแปลงสภาพ เช่น 
หุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนของผู้ออก ย่อหน้าที่ 25 ของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ผู้
ออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวแสดงองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินและองค์ประกอบที่เป็นทุนแยกจากกัน
ในงบแสดงฐานะการเงินนับตั้งแต่วันที่มีการรับรู้เมื่อเริ่มแรก 
21.1 ภาระผูกพันของผู้ออกที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ตามที่ก าหนดไว้และที่จะต้องจ่ายเงินต้นถือ

เป็นหนี้สินทางการเงินตราบเท่าที่เครื่องมือทางการเงินนั้นยังไม่มีการแปลงสภาพมูลค่ายุติธรรม ณ 
วันที่ท าสัญญาขององค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตตาม
สัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ออกของเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกับหรือที่
คล้ายคลึงกับเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็น
ความน่าเชื่อถือ กระแสเงินสด หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

21.2 ในกรณีตราสารทุนเป็นสิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหนี้สินให้เป็นส่วนของเจ้าของ มูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิเลือกดังกล่าวประกอบด้วย มูลค่าตามสิทธิและมูลค่าตามเวลา มูลค่าตามสิทธิของสิทธิ
เลือกหรือของตราสารอนุพันธ์อ่ืนคือ ส่วนของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ใน
สิทธิเลือกซึ่งสูงกว่าราคาตามสิทธิที่เครื่องมือทางการเงินนั้นจะใช้ในการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น 
สิทธิเลือกที่จะแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญก าหนดให้หุ้นกู้สามารถแปลงเป็นหุ้นทุนด้วยราคา 
10 บาท หากราคาตลาดของหุ้นทุนเท่ากับ 12 บาท มูลค่าตามสิทธิจะเท่ากับ 12-10 = 2 บาท 
สิทธิเลือกจะมีมูลค่าสูงหากมูลค่าตามสิทธิสูง มูลค่าตามเวลาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของสิทธิเลือกจนกระทั่งครบก าหนดหรือหมดอายุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรายได้ที่ผู้ถือสิทธิต้องละ
ทิ้งจากการเลือกที่จะไม่ถือเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ ต้นทุนที่ผู้ถือสิทธิสามารถหลีกเลี่ยงได้
จากการที่ไม่ต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ และมูลค่าของความ
น่าจะเป็นที่มูลค่าตามสิทธิจะเพ่ิมขึ้นก่อนที่สิทธิเลือกจะครบก าหนดหรือหมดอายุอันเนื่องมา
จากต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือเครื่องมือทางการเงินมูลค่าที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากความผันผวน
ในอนาคตของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ ตามปกติ สิทธิเลือกแปลงสภาพ
ซึ่งออกให้พร้อมกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเครื่องมือทางการเงินอ่ืนที่คล้ายคลึงกันจะมีมูลค่าตาม
สิทธิ ณ วันที่ออกเท่ากับศูนย์ 

22 ย่อหน้าที่ 30 ของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการวัดมูลค่าองค์ประกอบของเครื่องมือทาง
การเงินแบบผสม ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายละเอียดในการน าวิธีการวัดมูลค่าที่
กล่าวถึงมาใช้ 

 กิจการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,000 หุ้น ณ วันต้นปีของปีที่ 1 หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี และออกจ าหน่ายตามมูลค่า
ที่ตราไว้จ านวน 1,000 บาทต่อหุ้น ซึ่งท าให้กิจการได้รับเงิน 2,000,000 บาท กิจการก าหนดจ่ายดอกเบี้ย
ทุกปีในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี หุ้นกู้แต่ละหุ้นสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจ านวน 250 หุ้น ได้ทุก
เมื่อจนกระท่ังถึงวันครบก าหนด 
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 ณ วันที่ออกหุ้นกู้  อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ เป็นอยู่ส าหรับหุ้นกู้ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่มีสิทธิ เลือก  
แปลงสภาพ คือ 9% ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ออกคือ 3 บาทต่อหุ้น เงินปันผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้นจะต้อง
จ่าย ณ วันสิ้นงวดของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ซึ่งมีเวลา 3 ปี มีจ านวน 0.14 บาทต่อหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่
ปราศจากความเสี่ยงส าหรับช่วงเวลา 3 ปี คือ 5% ต่อปี 

 
การวัดมูลค่าขององค์ประกอบท่ีเป็นทุนจากส่วนที่เหลืออยู่ 
 

ตัวอย่างนี้จะวัดค่าองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินก่อนแล้วจึงวัดค่าองค์ประกอบที่เป็นทุนซึ่งจะเท่ากับผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ออกกับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน มูลค่ายุติธรรมของ
องค์ประกอบที่ เป็นหนี้สินต้องค านวณโดยใช้ อัตราส่วนลด 9% ซึ่ ง เป็นอัตราตลาดของหุ้นกู้ 
ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ การค านวณเป็นดังนี้ 
มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น (2,000,000 บาท ที่จะต้องจ่ายในอีก 3 ปีข้างหน้า)    1,544,367  บาท 
มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ย (120,000 บาท จ่ายเป็นประจ าทุกปีเป็นเวลา 3 ปี)    303,755  บาท 
องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินทั้งสิ้น           1,848,122  บาท 
องค์ประกอบที่เป็นทุน (โดยการหักจากสิ่งตอบแทน)            151,878  บาท 
สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากหุ้นกู้                                 2,000,000  บาท 

 
การวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นทุนโดยใช้แบบจ าลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือกซื้อหรือขาย 
 

แบบจ าลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือกซื้อหรือขายอาจน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกโดยตรง
แทนที่จะใช้วิธีตามที่แสดงไว้ข้างต้น แบบจ าลองดังกล่าวมีหลายชนิด เช่น แบบจ าลองของแบล็คโชลส์ ซึ่ง
เป็นแบบจ าลองที่จะรู้จักกันมากที่สุด ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการน าแบบจ าลองของแบล็คโชลส์ มา
ปฏิบัติโดยการใช้ตารางที่อยู่ในหนังสือต าราทางการเงิน ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 
แบบจ าลองดังกล่าวก าหนดให้ต้องค านวณจ านวนสองจ านวนก่อนเพื่อใช้อ้างอิงกับตารางการวัดมูลค่าสิทธิ
เลือกซื้อหรือขาย 
ก) จ านวนแรกคือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

ระบุไว้ในสิทธิเลือกซื้อหรือขายคูณกับรากที่สองของจ านวนเวลาจนกว่าสิทธิเลือกจะครบก าหนด 
จ านวนนี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบของราคา
สินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซื้อหรือขาย ในกรณีนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวคือหุ้นทุนของกิจการที่ออก
หุ้ น กู้  ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง ผ ล ต อบ แ ท น จ า ก สิ น ท รั พ ย์ ที่ ร ะ บุ ไ ว้ จ ะป ร ะ ม า ณ ไ ด้ จ า ก  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งสูงขึ้นเท่าไรมูลค่ายุติธรรม 
ของสิทธิเลือกซื้อหรือขายจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างนี้สมมติให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทนของหุ้นสามัญเป็น 30% ต่อปี จ านวนเวลาจนกระทั่งครบก าหนดที่จะแปลงสภาพคือ 3 ปี 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นคูณกับรากที่สองของ
จ านวนเวลาจนกระทั่งครบก าหนดของสิทธิเลือกคือ 
 

0.3 × √3 = 0.5196 
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ข) จ านวนที่สองคือ สัดส่วนระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซื้อหรือขายกับ
มูลค่าปัจจุบันของราคาตามสิทธิ 
จ านวนนี้แสดงความเก่ียวพันระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ระบุไว้กับต้นทุนที่ผู้ถือสิทธิจะเสีย
ไปในการได้สินทรัพย์มาและสัมพันธ์กับมูลค่าตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหรือขายจ านวนที่ค านวณได้
ยิ่งสูงขึ้นเท่าไรมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซ้ือจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นตามตัวอย่างนี้ ราคาตลาดของหุ้น 
ณ วันที่ออกหุ้นกู้คือ 3 บาท มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้นจะต้องจ่ายตลอดอายุของ
สิทธิเลือกต้องน ามาหักจากราคาตลาดเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจะท าให้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
ลดลงและท าให้มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกลดลง มูลค่ายุติธรรมของเงินปันผลต่อหุ้นจ านวน 0.14 
ที่จ่ายทุกวันสิ้นงวดของแต่ละปีคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงที่ 5% คือ 0.3813 
ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ระบุไว้คือ 

 

3 – 0.3813 = 2.6187 บาทต่อหุ้น 
 

ราคาตามสิทธิคือ 4 บาทต่อหุ้น คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงที่ 5% ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี โดยสมมติว่าหุ้นกู้จะมีการแปลงสภาพเมื่อครบก าหนด มูลค่ายุติธรรมของราคาตาม
สิทธิคือ 3.4554 ดังนั้น อัตราส่วนตามที่ระบุในข้อ ข ก าหนดได้ดังนี้ 

 

2.6187/3.4554 = 0.7579 
 

สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นสิทธิเลือกซื้อชนิดหนึ่ง ตารางการวัดค่าของสิทธิเลือกซื้อ
ชี้ให้เห็นว่า จ านวนสองจ านวนที่ค านวณไว้ข้างต้นคือ 0.5196 และ 0.7579 ท าให้มูลค่ายุติธรรม
ของสิทธิเลือกประมาณเท่ากับ 11.05% ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ 

 

ดังนั้น การวัดมูลค่าของสิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพจึงค านวณได้ดังนี้ 
 

0.1105 x 2.6187 ต่อหุ้น x 250 หุ้นต่อ 1 หุ้นกู้ x 2,000 หุ้นกู้ = 144,683 บาท 
 

มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่กล่าวข้างต้นซึ่ง
ก าหนดโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันบวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกท่ีค านวณโดยใช้แบบจ าลองของ
แบล็คโชลส์ ไม่เท่ากับจ านวนเงิน 2,000,000 บาท ที่ได้จากการจ าหน่ายหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
(1,848,122+144,683 = 1,992,805) จ านวนที่แตกต่างกันสามารถน ามาปันส่วนโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองท าให้มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินเป็น 1,854,794 บาท และมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิเป็น 145,206 บาท  

  
ค) การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

23 หลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติส าหรับเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์ไว้โดยเฉพาะ (ดู
ย่อหน้าที่ 54) เครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์เป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินหลายชนิดที่กิจการถือไว้
ประกอบกันเพ่ือท าให้มีลักษณะประหนึ่งว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ ตัวอย่างเช่น เงินกู้ระยะยาว
ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประกอบกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็น
การสังเคราะห์เครื่องมือทางการเงินขึ้นใหม่ให้เหมือนกับหุ้นกู้ระยะยาวที่มี อัตราดอกเบี้ยคงที่  
องค์ประกอบแต่ละส่วนของเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์นั้นแยกจากกันแสดงให้เห็นว่าสิทธิหรือภาระ
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ผูกพันตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขในสัญญาและแต่ละองค์ประกอบอาจโอนหรือจ่ายช าระแยกจากกัน 
ท าให้องค์ประกอบแต่ละส่วนอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเครื่องมือทางการเงินแบบ
สังเคราะห์มีองค์ประกอบหนึ่งเป็นสินทรัพย์และอีกองค์ประกอบหนึ่งเป็นหนี้สินองค์ประกอบทั้งสองต้อง
ไม่น ามาหักกลบกันและต้องไม่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสุทธิ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้อของการหักกลบตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 35 ของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ ซึ่งตามปกติมักจะ
ไม่เกิดขึ้น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ส าคัญของเครื่องมือทางการเงินแต่ละ
รายการทีป่ระกอบขึ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์โดยไม่ต้องค านึงว่าเครื่องมือทางการเงินสังเคราะห์
นั้นมีอยู่  อย่างไรก็ตาม กิจการอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบเหล่านั้น (ดูย่อหน้าที่ 54 ของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้) 

 
ง) การเปิดเผยข้อมูล 
 

24 ย่อหน้าที่ 56 ของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ได้ให้ตัวอย่างของรายการที่กิจการควรเปิดเผยข้อมูลใน
นโยบายการบัญชีเมื่อรายการนั้นมีสาระส าคัญ เนื่องจากรายการดังกล่าวมีการปฏิบัติทางบัญชีมากกว่า
หนึ่งอย่างข้ึนไป ค าอธิบายต่อไปนี้เป็นการอธิบายเพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 56 เพ่ือให้เห็นถึงสถานการณ์ที่กิจการ
ควรเปิดเผยถึงนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้อง 
24.1 กิจการอาจได้มาหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ทั้งหมดหรือบางส่วน เครื่องมือทางการเงินนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์
ในอนาคต ตัวอย่างเช่น สิทธิหรือภาระผูกพันที่จะแลกเปลี่ยนภายใต้สัญญาล่วงหน้าจะไม่ท าให้เกิด
รายการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้หรือที่จะแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งสัญญา
ล่วงหน้านั้นครบก าหนด แต่จะท าให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจากสิทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาในท านองเดียวกัน การค้ าประกันทางการเงินไม่ท าให้ผู้ค้ าประกันต้องมีภาระ
ผูกพันต่อหนี้สินที่มีการค้ าประกันจนกระทั่งการผิดนัดช าระหนี้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การค้ าประกันถือ
เป็นหนี้สินทางการเงินของผู้ค้ าประกันเนื่องจากผู้ค้ าประกันมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยน
เครื่องมือทางการเงินหนึ่ง (ตามปกติคือเงินสด) กับเครื่องมือทางการเงินอีกรายการหนึ่ง (เงินที่จะ
ได้รับจากลูกหนี้ที่ผิดสัญญา) ซึ่งอาจท าให้ผู้ค้ าประกันต้องเสียประโยชน์ 

24.2 กิจการอาจมีรายการบัญชีซึ่งตามรูปแบบเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายเครื่องมือทางการเงินโดยตรง แต่
ไม่มีการโอนส่วนได้เสียเชิงเศรษฐกิจของเครื่องมือทางการเงินนั้นเกิดข้ึน ตัวอย่างของกรณีดัง
กล่าวคือ การซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในทางกลับกัน กิจการอาจได้มา
หรือแลกเปลี่ยนส่วนได้เสียเชิงเศรษฐกิจของเครื่องมือทางการเงินกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยใช้
รายการบัญชีซึ่งตามรูปแบบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจ าหน่ายหลักฐานแสดงสิทธิตาม
กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในการกู้ยืมแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย กิจการอาจวางลูกหนี้เป็นประกันและสัญญา
ว่าจะน าเงินที่เก็บได้จากลูกหนี้ดังกล่าวไปจ่ายช าระหนี้ 

24.3 กิจการอาจมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกับรายการโอนสินทรัพย์ที่เป็นการโอนเพียงบางส่วนหรือเป็นการ
โอนที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กิจการได้มาหรือโอน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดย
ไม่โอนไปให้ทั้งหมด 
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24.4 กิจการอาจตั้งใจหรืออาจถูกก าหนดให้น าเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่หนึ่งรายการข้ึนไปมาเชื่อมโยง
กันให้เป็นสินทรัพย์ชนิดใหม่ ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งกองทุนจม การให้กู้โดยมีหลักประกันแต่ไม่มี
สิทธิไล่เบี้ย และการช าระหนี้โดยปริยายซึ่งเป็นการที่กิจการจัดตั้ง 
นิติบุคคลเฉพาะกิจให้ดูแลสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งได้โอนออกจากกิจการเพื่อน าสินทรัพย์ทางการ
เงินนั้นไปช าระภาระผูกพันแม้ว่าในขณะนั้นเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับการช าระหนี้ 

24.5 กิจการอาจใช้วิธีบริหารความเสี่ยงที่ต่างกันเพ่ือลดผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยง 
ทางการเงิน วิธีบริหารความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
การกระจายความเสี่ยง การรวมความเสี่ยง การค้ าประกัน และการประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ วิธี
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวท าให้กิจการลดผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงทางการเงิน 
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินอย่างน้อยหนึ่งอย่างและการยอมรับผลเสียหายเพ่ิมเติมเฉพาะส่วน
ที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ 

24.6 กิจการอาจน าเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่สองรายการมาประกอบกันเพ่ือท าให้เกิดเครื่องมือทาง
การเงินสังเคราะห์หรือเครื่องมือทางการเงินอ่ืนที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ใน ภาคผนวก 
ก ย่อหน้าที่ 24.4 และ 24.5 

24.7 กิจการอาจได้มาหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนที่มีจ านวนไม่แน่นอน 
การแลกเปลี่ยนนี้อาจเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดหรือ 
การแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนหลายรายการ 

24.8 กิจการอาจได้มาหรือออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินซึ่งระบุจ านวนเงินหรือ
อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นอยู่ ณ วันที่ได้มาหรือวันที่ออกเครื่องมือ
ทางการเงินนั้น เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวรวมถึง หุ้นกู้ชนิดไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยและ เงินให้กู้ท่ี
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าความเป็นจริงเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด เช่น เงินให้กู้แก่
ลูกจ้างซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ า 

 
25 ย่อหน้าที่ 57 ของหลักเกณฑ์การบัญชีฉบับนี้ได้ก าหนดถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่กิจการต้องน ามาเปิดเผยใน

นโยบายการบัญชี หากข้อมูลนั้นมีความส าคัญและกระทบต่อการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนในกรณีท่ีกิจการมี
ความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตัวเงินหรือในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินลดลงต่ ากว่าราคาตามบัญชีเนื่องจากสาเหตุอื่นกิจการต้องระบุถึงนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องดังต่อไปนี้ 
25.1 กิจการจะลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ลงเมื่อใด 
25.2 จ านวนที่น ามาลดราคาตามบัญชี 
25.3 การรับรู้รายได้จากสินทรัพย์นั้น 
25.4 การลดลงของราคาตามบัญชีจะสามารถกลับบัญชีในอนาคตได้หรือไม่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการที่ ธปท. ก าหนด* 
 

ค าแถลงการณ์ 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 อนุญาตให้บริษัทมหาชนจ ากัด  อาจซื้อ
หุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
 1. จากผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  
 2. เพ่ือบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นทุนคืนนั้น ไม่เป็น
เหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน  
 หุ้นทุนซื้อคืนของกิจการนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล นอกจากนี้ หุ้นทุนซื้อคืนต้องจ าหน่ายภายในเวลาที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวง คือ ไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นโดยให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นก าหนด 6 เดือน
นับแต่การซื้อหุ้นคืนแต่ละคราวเสร็จสิ้น และต้องจ าหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน 
รวมทั้งต้องจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจ าหน่ายหุ้นใหม่หากพ้นก าหนดระยะเวลาที่ต้อง
จ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว ถ้าบริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดให้บริษัทลดทุนที่ช าระโดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จ าหน่าย ซึ่งก็คือการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนในทางบัญชี  

โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีของไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบันทึกบัญชีรายการหุ้นทุนซื้อ
คืน ดังนั้นเพ่ือให้กิจการมีแนวทางการบันทึกบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนและการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ธปท. จึงเห็น
ควรก าหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อให้กิจการมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน  

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนอ้างอิงจากหลักเกณฑ์เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่ ธปท. ก าหนด และการตีความตาม Standing Interpretations Committee 16 
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ   
โดยไม่มีข้อก าหนดเพิ่มเติม 



120 
 

 
สกสป40-บช00001-25640409 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัหุ้นทนุซื้อคืนของกิจการที่ ธปท. ก าหนด* 

วัตถุประสงค์  
หลักเกณฑ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืน  

ขอบเขต  
กิจการควรใช้หลักเกณฑ์ฉบับนี้กับธุรกรรมการซื้อคืนหุ้นทุนของกิจการเอง การออกหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวใน
ภายหลัง (เช่น การขาย การให้ หรือการแลกเปลี่ยน) และการตัดหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน อย่างไรก็ตาม 
หลักเกณฑ์นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการรับรู้และวัดมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนเพ่ือออกจ าหน่ายให้แก่ผู้อ่ืนตามแผนการจ่าย
ชดเชยผลประโยชน์ หรือตามแผนการให้สิทธิพนักงานซื้อหรือถือหุ้นของกิจการ  

ค านิยาม  
ค าศัพท์ที่ใช้ในหลักเกณฑ์ทางการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

หุ้นทุนซื้อคืน หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอ่ืนที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญของ 

  กิจการซึ่งกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้ซื้อคืนกลับมา หุ้นทุนซื้อคืนไม่ได้เป็น  
            สินทรัพย์ของกิจการ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นในสินทรัพย์ของกิจการ  

 
ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการที่กิจการสามารถจ าหน่ายหรือออกหุ้นทุนซื้อคืนได้ในมูลค่าที่สูงกว่าราคา  
หุ้นซื้อคืน ทุนที่กิจการซื้อหุ้นทุนกลับคืนมา  

หลักการบัญชีส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน 

วิธีการบัญชีส าหรับหุ้นทุนซื้อคืนมาจากหลักการพ้ืนฐานที่ว่ากิจการไม่ควรมีก าไรหรือขาดทุนจากรายการที่
เกี่ยวข้องกับหุ้นทุนของตน แม้ว่ากิจการอาจขายหุ้นทุนที่ซื้อคืน (ออกหุ้นทุนที่ซื้อคืนใหม่) ได้ในราคาที่สูง(ต่ า) 
กว่าราคาทุนที่ซื้อมา บัญชีจะไม่รายงานก าไร (ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุน แต่จะบันทึกปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยตรง 

การบันทึกบัญชีการซื้อคืนหุ้นทุน  
เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน กิจการอาจซื้อหุ้นทุนของตนกลับคืนมาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น  

1. เพ่ือใช้หุ้นดังกล่าวตามข้อผูกพันที่ต้องมีการออกหุ้นทุน เช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ   
   หุ้นกู้แปลงสภาพ แผนการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ด้วยหุ้นทุน  

 2. เพิ่มปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยหวังว่าจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าหุ้น  

 3. มีหุ้นทุนเพ่ิมเติมส าหรับใช้ในการซื้อกิจการอ่ืน  
 4. ป้องกันการถูกซื้อกิจการ  
 5. ลดจ านวนหุ้นในมือของผู้ถือหุ้นเพื่อเพ่ิมก าไรต่อหุ้น 

 

 
*ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์โดยใช้แนวทางตามหลักการของแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ 
โดยไม่มีข้อก าหนดเพิ่มเติม 
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารอาจต้องการซื้อหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นบางรายที่ก่อความยุ่งยากในการบริหารงานหรือเป็น
การปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนที่ก าหนดให้กิจการอาจซื้อหุ้นทุนคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล  
 
วิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนมี 2 วิธี  

วิธีราคาทุน วิธีนี้ใช้ในกรณีที่กิจการต้องการใช้หุ้นทุนซื้อคืนเป็นเครื่องมือในการบริหารปริมาณและราคาหุ้นของ
บริษัทที่ซื้อขายอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือต้องการที่จะลดภาระเงินปันผลที่ต้องจ่ายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
ในการลดขนาดโครงสร้างทุนของบริษัท ซึ่งพิจารณาได้ว่าการซื้อหุ้นทุนคืนเสมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนหุ้น
ระหว่างผู้ถือหุ้นกันเอง โดยมีบริษัทท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ดังนั้น  การบันทึกบัญชีซื้อ
หุ้นทุนคืนในกรณีนี้จึงไม่ควรมีผลกระทบต่อรายการต่าง ๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่เดิม  
 ตามวิธีนี้ บัญชีหุ้นทุนซื้อคืนจะเพ่ิมขึ้นด้วยราคาทุนที่กิจการจ่ายเพ่ือซื้อหุ้นทุนคืนกลับมา และลดลงด้วย
จ านวนเดียวกันเมื่อมีการออกหุ้นทุนที่ซื้อคืนนั้นใหม่ จ านวนทุนที่ช าระแล้วจะไม่ถูกกระทบแต่อย่างใด เนื่องจาก
จ านวนหุ้นทุนที่ออกจ าหน่ายไม่เปลี่ยนแปลง  
 
วิธีราคาตามมูลค่า วิธีนี้ใช้ในกรณีที่กิจการซื้อคืนหุ้นทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดทุนโดยการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน 
ซึ่งพิจารณาได้ว่าการซื้อหุ้นทุนคืนเป็นการลดขนาดโครงสร้างทุนของกิจการ  
 ตามวิธีนี้ กิจการบันทึกหุ้นทุนซื้อคืนด้วยราคาตามมูลค่า และลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามสัดส่วนของ
จ านวนหุ้นทุนซื้อคืนกับหุ้นเดิมทั้งหมดที่เคยรับรู้เมื่อออกจ าหน่ายเริ่มแรก หากต้นทุนหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาตาม
บัญชีที่ออกจ าหน่ายเริ่มแรก ให้น าผลต่างที่เกิดขึ้นไปหักจากก าไรสะสม แต่ถ้าต้นทุนหุ้นทุนซื้อคืนต่ ากว่าราคาตาม
บัญชีที่ออกจ าหน่ายเริ่มแรกให้กิจการบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นทุนซื้อคืน  
 วิธีราคาตามมูลค่า แสดงหุ้นทุนซื้อคืนเป็นรายการหักจากหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว ท าให้ดูเสมือนว่า
กิจการมีการลดทุน รวมทั้งในการบันทึกบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนที่ต้องมีการลดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นท าให้วิธีนี้ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544 

ดังนั ้นไม่ว่าวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ ้นทุนคืนจะเป็นอย่างไร หลักเกณฑ์นี้ก าหนดให้กิจการ
บันทึกการซื้อหุ้นทุนคืนด้วยวิธีราคาทุน ยกเว้นในกรณีของสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้ลดทุนโดยการซื้อหุ้นทุนคืนได้นั้น สามารถบันทึกการซื้อหุ้นทุนคืนด้วยวิธีตามมูลค่าได้  

รายการบันทึกบัญชีการซื้อคืนหุ้นทุนเป็นดังนี้  
  เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน    XX  
   เครดิต เงินสด       XX 

 
การน าหุ้นทุนซื้อคืนออกจ าหน่ายหรือออกใหม่ตามภาระผูกพัน  

หลังจากที่กิจการซื้อคืนหุ้นทุนแล้ว กิจการอาจน าหุ้นทุนซื้อคืนออกจ าหน่ายหรือออกใหม่ตามภาระ 
ผูกพันที่มี เช่น ออกหุ้นทุนให้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลง
สภาพ หรือแผนการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ผลต่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่า
ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืน ให้ปฏิบัติดังนี้  
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1. หากมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนให้รับรู้ผลต่างดังกล่าว
นั้นเป็นบัญชีส่วนเกินทุน-หุ้นทุนซื้อคืน ในส่วนของผู้ถือหุ้นตามประเภทของหุ้นชนิดเดียวกัน เช่น 
หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ  

       เดบิต เงินสด/สิ่งตอบแทน     XX  
   เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ    XX  
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ  XX  

2. หากมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับต่ ากว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนให้น าผลต่างไป 

            หักตามล าดับ ดังนี้  
2.1 หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน (ถ้ามี) ตามประเภทของหุ้นชนิดเดียวกัน เช่น หุ้น

สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ให้ส่วนเกินดังกล่าวหมดไปก่อน  
2.2 หากยังมีผลต่างเหลืออยู่ ให้น าผลต่างส่วนที่เหลือไปหักจากบัญชีก าไรสะสม  

   เดบิต  เงินสด/สิ่งตอบแทน     XX  
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ  XX  
    ก าไรสะสม      XX  
    เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ    XX 

การตัดหรือการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนเพ่ือลดทุน  
ในกรณีที่กิจการไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ กิจการต้อง  
ตัดหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อลดทุน ในการตัดหุ้นทุนซื้อคืนให้โอนปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัญชีหุ้นทุนที่ช าระ  
แล้วตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และบัญชีหุ้นทุนซื้อคืน ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการปิดบัญชีเพื่อตัดหรือยกเลิกหุ้น  
ทุนซื้อคืนเพื่อลดทุนให้ถือปฏิบัติดังนี้  

 1. หากราคาตามมูลค่าหุ้นที่ออกจ าหน่ายสูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนที่ตัดออก ให้
รับรู้ผลต่างนั้นเป็นบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนตามประเภทของหุ้นชนิดเดียวกันในส่วนของผู้ถือ
หุ้น เช่น หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ  

 

  เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ   XX  
   เครดิต หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ      XX  
    ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ   XX  

 2. หากราคาตามมูลค่าหุ้นที่ออกจ าหน่ายต่ ากว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นซื้อคืนที่ตัดออกให้น า
ผลต่างไปหักตามล าดับ ดังนี้  

 2.1 หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน (ถ้ามี) ตามประเภทของหุ้นชนิดเดียวกัน เช่น หุ้นสามัญ 
       หรือหุ้นบุริมสิทธิ ให้ส่วนเกินดังกล่าวหมดไปก่อน  
 2.2 หากยังมีผลต่างเหลืออยู่ ให้น าผลต่างส่วนที่เหลือไปหักจากบัญชีก าไรสะสม  
  เดบิต หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ     XX  
          ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ  XX  
          ก าไรสะสม      XX  
   เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ    XX  
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การค านวณต้นทุนหุ้นทุนซื้อคืน  
ในกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นทุนหลายครั้ง อาจท าให้กิจการมีต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนแต่ละครั้งแตกต่างกันไป กิจการ
ควรค านวณต้นทุนหุ้นทุนซื้อคืนโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 
การบัญชีส าหรับหุ้นทุนซื้อคืนในงบการเงินรวม  
การที่บริษัทย่อยซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ ถือได้ว่าเป็นการซื้อคืนหุ้นในอีกลักษณะหนึ่ง ดังนั้น ในการจัดท า  
งบการเงินรวม บริษัทใหญ่ควรปรับปรุงบัญชีเสมือนว่าการซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่โดยบริษัทย่อยนั้นเป็น  
การซื้อคืนหุ้นโดยบริษัทใหญ่  
 
การปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
 1. การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดท า งบการเงินรวม  
     ในกระดาษท าการ ให้ตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ซึ่งถือโดยบริษัทย่อย และแสดงราย  
การเสมือนหนึ่งเป็นบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทใหญ่  
  เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน- หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ   XX  
   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย   XX  

 2. การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดท า งบการเงินรวมกรณีที่บริษัทย่อยขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่     
ออกไปในระหว่างงวด  

 การที่บริษัทย่อยขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ออกไป ให้ถือเสมือนว่าเป็นการน าหุ้นทุนซื้อคืน
ออกจ าหน่าย ดังนั้น หากบริษัทย่อยมีก าไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ในการจัดท างบการเงินรวม
ควรมีการปรับปรุงบัญชีในกระดาษท าการ ดังนี้  

 2.1 หากมี ก าไร ควรตัดบัญชีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อยและรับรู้เป็น
      บัญชีสว่นเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนตามประเภทของหุ้นชนิดเดียวกันของบริษัทใหญ่ ในส่วนของผู้ถือ
      หุ้น เช่น หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ  

  เดบิต ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย   XX  
   เครดิต ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ-บริษัทใหญ่   XX 

 2.2 หากมี ขาดทุน ควรตัดบัญชีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อย  
       และบันทึกตัดบัญชี ตามล าดับ ดังนี้  

       2.2.1 ตัดบัญชีสว่นเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) ตามประเภทของหุ้นชนิด  
       เดียวกัน เช่น หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ ให้ส่วนเกินดังกล่าวหมดไปก่อน  
       2.2.2 หากยังมีผลขาดทุนเหลืออยู่ ให้ตัดกับบัญชีก าไรสะสมของบริษัทใหญ่  

   เดบิต  ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ        XX 
            บริษัทใหญ่       XX  
            ก าไรสะสม-บริษัทใหญ่     XX  
    เครดิต ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บริษัทย่อย     XX 
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การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล  
หุ้นทุนซื้อคืนไม่ใช่สินทรัพย์ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ของกิจการ ดังนั้น กิจการควรแสดง  
หุ้นทุนซื้อคืนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล และรายงานการซื้อคืนหุ้นทุนเป็นรายการหนึ่งใน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ทั ้งนี ้รายการบัญชีเกี ่ยวกับหุ ้นทุนซื ้อคืนจะมีผลกระทบต่อ   
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น จะไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนแต่อย่างใด  

การแสดงรายการในงบดุล  
กิจการควรแสดงหุ้นทุนซื้อคืนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นโดยแสดงต่อจากก าไรสะสม และให้แสดง
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน เป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนเกิน(ต่ ากว่า)ทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัท
ย่อยซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ต้องแสดงรายการซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยหลักการเดียวกับการที่บริษัท
ใหญ่ซื้อคืนหุ้นของตนเอง และบริษัทใหญ่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

การแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  
กิจการควรแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจ านวนและมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนจากการซื้อคืนหุ้น   
การจ าหน่าย หรือออกจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน หรือการตัดหุ้นทุนซื้อคืนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในบัญชี
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนด้วย  
 
การเปิดเผยข้อมูล  
กิจการควรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นทุนซื้อคืน ดังต่อไปนี้  
1. ในงบแสดงฐานะการเงินหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เปิดเผยถึงหุ้นทุนซื้อคืนแต่ละประเภทท่ี  
    กิจการหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมถืออยู่  
2. วัตถุประสงค์และเหตุผลของการซื้อคืนหุ้นทุน  
3. นโยบายการบัญชีส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน  
4. ก าหนดเวลาในการจ าหน่ายและการตัดหุ้นทุนซื้อคืน  
5. ถ้ากิจการหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีรายการซื้อคืนหุ้นทุนจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
    ควรมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 
สกสป40-บช00001-25640409 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
 

ตัวอย่างที่ 1  
วันที่ 1 มกราคม 25X4 บริษัท ก มีรายการส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้  
 ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)            50,000  บาท  
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ        50,000  บาท  
 ก าไรสะสม                 125,000  บาท  
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                225,000  บาท  
 
เนื่องจากบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน จึงมีนโยบายซื้อคืนหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น  ภายใน 
2 เดือน (สิ้นสุด 28 ก.พ.) และหลังจากนั้นอีก 6 เดือน (เริ่มต้น 1 ก.ย.) บริษัทจึงจะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน า 
หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวออกจ าหน่าย ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะจ าหน่ายหุ้นทั้งหมดได้ภายใน 5 เดือน และหากจ าหน่าย 
ไม่หมดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นทุนซื้อคืนนั้น 
  
รายการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  
 
วันที่ 1 ม.ค. 25X4  บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญคืน จ านวน 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท  
วันที่ 2 ก.พ. 25X4  บริษัทได้ซื้อหุ้นคืน จ านวน 200 หุ้นในราคาหุ้นละ 26 บาท  
วันที่ 30 ก.ย. 25X4  บริษัทขายหุ้นซื้อคืนออกไป จ านวน 400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 27 บาท  
วันที่ 15 ต.ค. 25X4  บริษัทขายหุ้นซื้อคืนออกไปอีก จ านวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท  
วันที่ 15 พ.ย. 25X4  บริษัทขายหุ้นซื้อคืนออกไปอีก จ านวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท  
วันที่ 1 ธ.ค. 25X4  บริษัทตัดหุ้นซื้อคืน จ านวน 300 หุ้น  
 
บริษัท ก มีก าไรสุทธิส าหรับปี 25X4 จ านวน 80,000 บาท โดยแบ่งเป็นก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสที่ 1 และ 2        
(1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย.) จ านวน 50,000 บาท ส าหรับไตรมาสที่ 3 (1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย.) จ านวน 10,000 บาท และ     
ไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค.) จ านวน 20,000 บาท  
 
ราคาที่บริษัท ก ซื้อและขายหุ้นทุนซื้อคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่บริษัทซื้อหรือขาย บริษัทใช้วิธี  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืน 
การบันทึกบัญชี  
1 ม.ค. 25X4  เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (800 หุ้น x 25 บาท)  20,000 บาท  
   เครดิต เงินสด        20,000 บาท  

2 ก.พ. 25X4  เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (200 หุ้น x 26 บาท)    5,200 บาท  
   เครดิต เงินสด          5,200 บาท  
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30 ก.ย. 25X4  เดบิต เงินสด (400 หุ้น x27 บาท)    10,800 บาท  
   เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (400 หุ้น x25.20 บาท)   10,080 บาท  
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ         720 บาท  
(ต้นทนุของหุ้นซื้อคืนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = [(800x25)+(200x26)]÷1,000 = 25.20 บาท/หุ้น)  
 
15 ต.ค. 25X4  เดบิต เงินสด (100 หุ้น x 21 บาท)      2,100 บาท  
         ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ                  420 บาท  
   เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (100 หุ้น x 25.20 บาท)     2,520 บาท  

15 พ.ย. 25X4  เดบิต เงินสด (200 หุ้น x 20 บาท)      4,000 บาท  
                   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ                  300 บาท  
          ก าไรสะสม           740 บาท  
   เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (200 หุ้น x 25.20 บาท)     5,040 บาท  

1 ธ.ค. 25X4  เดบิต หุ้นสามัญ (300 หุ้น x 10 บาท)                      3,000 บาท  
          ก าไรสะสม        4,560 บาท  
   เครดิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (300 หุ้น x 25.20 บาท)     7,560 บาท  
 
การแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 25X4  
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)              50,000 บาท  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ         50,000 บาท  
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ            720 บาท  
ก าไรสะสม (125,000 + 50,000 + 10,000)                       185,000 บาท  
หัก หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ (600 หุ้น ๆ ละ 25.20 บาท)                                    (15,120) บาท  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                 270,600 บาท 
 
การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 25X4 

หุ้นทุนซื้อคืน 
 ในงวดการบัญชีนี้ บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ดังนั้น บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้นมูลค่า
รวม 25,200 บาท โดยจะจ าหน่ายให้หมดภายในระยะเวลา 5 เดือนเมื่อพ้นก าหนด 6 เดือนตามกฎหมายนับแต่
ระยะเวลาการซื้อคืนหุ้นสิ้นสุดลง หากจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลือ ทั้งนี้ 
หุ้นทุนซื้อคืนที่บริษัทถืออยู่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
การแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25X4 
 ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว (หุ้นสามัญ 4,700 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)     47,000 บาท   
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                                           50,000 บาท 

ก าไรสะสม (185,000 + 20,000 – 740 -4,560)                       199,700 บาท 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                                              296,700 บาท
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บริษัท ก จ ำกัด 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับไตรมำสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 25X4 

      หุ้นสำมัญ ส่วนเกิน              ส่วนเกินทุน   ก ำไรสะสม  หุ้นทุนซื้อคืน      รวม  
                 มูลค่ำหุ้น      หุ้นทุนซื้อคืน    -หุ้นสำมัญ 

ยอดคงเหลือ 30 มิถุนายน 25X4             50,000            50,000                                  175,000   (25,200)  249,000 
ขายหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ               10,080                     10,080 
ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน         720                      720 
ก าไรสุทธิประจ างวด             10,000      10,000 
     รวม     50,000  50,000   720   185,000    (15,120)   270,600 
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บริษัท ก จ ำกัด 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับไตรมำสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 25X4 

     หุ้นสำมัญ ส่วนเกิน              ส่วนเกินทุน   ก ำไรสะสม  หุ้นทุนซื้อคืน      รวม  
                มูลค่ำหุ้น      หุ้นทุนซื้อคืน    -หุ้นสำมัญ 
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 25X4  50,000            50,000              720   185,000   (15,120)   270,600 
ขายหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ                        7,560      7,560 
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนลดลง 
   จากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน               (720)           (720)  
ขายหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นทุนต  ากว่า 
   ราคาซื้อคืน               (740)        (740) 
ตัดหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ  (3,000)                  (4,560)     7,560         - 
ก าไรสุทธิประจ างวด            20,000      20,000 
    
   รวม  47,000   50,000   -           199,700          -                     296,700
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ตัวอย่างท่ี 2  
บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 80 % ต่อมาบริษัทย่อยได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่จากบุคคลภายนอก
จ านวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 130 บาท การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัท
ใหญแ่ละการปรับปรุงบัญชีและตัดบัญชีในกระดาษท าการเพ่ือจัดท างบการเงินรวม ปรากฏดังนี้  
 
รายการบัญชี  
บริษัทใหญ่ ไม่มีรายการ  
 
บริษัทย่อย  เดบิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่   26,000 บาท  
   เครดิต เงินสด      26,000 บาท  
 
รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษท าการ  
 
บริษัทใหญ่  เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ   26,000 บาท  
   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บ.ย่อย   26,000 บาท  
บริษัทย่อย ไม่มีรายการ  
 
ตัวอย่างที่ 3  
จากตัวอย่างที่ 2 หากในระหว่างปีบริษัทย่อยขายหุ้นบริษัทใหญ่ จ านวน 100 หุ้น ให้บุคคลอื่นในราคา  
หุ้นละ 140 บาท การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ และการปรับปรุง  
บัญชีและตัดบัญชีในกระดาษท าการเพ่ือจัดท างบการเงินรวม ปรากฏดังนี้  
 
รายการบัญชี  
บริษัทใหญ่ ไม่มีรายการ  
 
บริษัทย่อย  เดบิต เงินสด     14,000 บาท  
   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่    13,000 บาท  
    ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่    1,000 บาท 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษท าการ  
 
บริษัทใหญ่  เดบิต ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่   1,000 บาท  
   เครดิต ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ-บ.ใหญ่    1,000 บาท  
  เดบิต หุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ     13,000 บาท  
   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่-บ.ย่อย    13,000 บาท  
บริษัทย่อย ไม่มีรายการ  
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ตัวอย่างที่ 4  
จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 หากในเวลาต่อมาบริษัทย่อยขายหุ้นบริษัทใหญ่ที่เหลือ 100 หุ้น ให้บุคคลอ่ืน  
ในราคาหุ้นละ 110 บาท การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ การปรับปรุง
บัญชีและตัดบัญชีในกระดาษท าการเพ่ือจัดท างบการเงินรวม ปรากฏดังนี้  
 
บริษัทใหญ่ ไม่มีรายการ  
 
บริษัทย่อย  เดบิต   เงินสด       11,000 บาท  
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทใหญ่              2,000 บาท  
   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทใหญ่     13,000 บาท  
 
รายการปรับปรุงและตัดบัญชีในกระดาษท าการ 
 
บริษัทใหญ่  เดบิต   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ-บ.ใหญ่  1,000 บาท  
   ก าไรสะสม-บ.ใหญ่   1,000 บาท  
   เครดิต ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทใหญ่-บ.ย่อย  2,000 บาท 

 

 


