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- ร่าง- แนวปฏิบติัทางการบญัชี 

ส าหรบัการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

 

ความเป็นมา 

แนวปฏบัิติทางการบัญชีน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน โดยในการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบัญชีในคร้ังน้ี จะ

ยกเลิกแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินเดิม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9, “Financial 

Instruments” ซ่ึงแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมีเน้ือหาพอสรุปได้ดังน้ี 

1 แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

และหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงสินทรัพย์ทางการเงินในที่น้ี หมายถึง เงินสด สิทธิตามสัญญาที่จะ

แลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการกับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใต้เง่ือนไขที่

จะเป็นประโยชน์ต่อกจิการ ตลอดจนตราสารทุนของกจิการอื่น ดังน้ันแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี

จึงครอบคลุมถึงการบัญชีส าหรับลูกหน้ีที่ซ้ือมา การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) 

2  หากการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินเข้าเง่ือนไข ผู้โอนสามารถตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนออก

จากงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินทุกรายการที่ได้รับหรือที่เกิดข้ึนจากการ

แลกเปล่ียนด้วยมูลค่ายุติธรรม พร้อมกันน้ัน ผู้โอนต้องรับรู้รายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่

เกดิขึ้นจากการโอนดังกล่าว 

3  หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไข ผู้โอนต้องแยกแสดงสินทรัพย์ที่โอนเป็นรายการ 

แยกต่างหากแต่ยังคงจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันไว้ดังเดิม ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์ที่โอน

ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเม่ือผู้โอนผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญาการโอนสินทรัพย์ที่ท  าให้ผู้โอนไม่

สามารถไถ่ถอนสนิทรัพย์ที่โอนได้อกีต่อไป 

4  หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเง่ือนไข ผู้รับโอนจะรับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยมูลค่า

ยุติธรรมบวกต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้อง 

5  หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่ รับโอนมาเป็น

สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทกึรายการโอนเป็นการให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์น้ันเป็น

หลักประกัน เมื่อผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย

พร้อมกบัรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน หากผู้โอนผิดนัดช าระหน้ีที่ท  าให้

ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้หลักประกันที่ยังไม่ได้ขายเป็น

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่หลักประกันน้ันเป็นลูกหน้ีที่รับโอนซ่ึง

ผู้รับโอนต้องรับรู้ลูกหน้ีดังกล่าวด้วยราคาตามบัญชีในกรณีที่ผู้รับโอนขายหลักประกันไปแล้วผู้รับโอน

ต้องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน 
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6  กจิการต้องประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

7  แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ซ้ือมา โดยให้น าหลักเกณฑท์ี่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเช่ือ หรือ

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน มาประยุกต์ใช้แล้วแต่กรณี นอกจากน้ันแนวปฏบัิติทางบัญชี

ฉบับน้ียังได้ให้แนวทางเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัหลักประกนัทั้งทางด้านผู้โอนและผู้รับโอน

ในกรณีที่การโอนน้ันไม่เข้าเงื่อนไข 

8 ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการตัด

รายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กิจการจึงมีการรับรู้และแสดงรายการดังกล่าว

แตกต่างกนัออกไป  

 

อา้งอิง      

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

วตัถุประสงค ์

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของรายการที่

เกดิข้ึน และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีการประกาศและมีผล

บังคับใช้ในอนาคต 

 

ขอบเขต 

1 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัทุกกจิการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท 

ยกเว้นรายการต่อไปนี้  

1.1 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ต้องบันทกึบัญชีตามข้อก าหนดที่ระบุไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กิจการ

ถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินในส่วนได้เสียใน
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า เว้นแต่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินน้ันเป็นไปตาม

ค านิยามของตราสารทุนของกจิการตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การ

แสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่า อย่างไรกต็าม 

1.2.1 ลูกหน้ีสญัญาเช่าที่ถูกรับรู้โดยผู้ให้เช่า ต้องปฏบัิติตามแนวปฏบัิตทิางการบัญชีฉบับน้ี 

1.2.2 เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินที่ถูกรับรู้โดยผู้เช่า ต้องปฏิบัติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชี

ฉบับน้ี 

1.3 สทิธแิละภาระผูกพันของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้ถือปฏบัิติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

1.4 เคร่ืองมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการซ่ึงเข้าเง่ือนไขของตราสารทุนตามนิยามที่ระบุใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (ซ่ึงรวมถึง สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายและใบส าคัญแสดงสิทธิ) หรือรายการที่

จัดเป็นตราสารทุนตามนิยามในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน  

1.5 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดข้ึน (1) ภายใต้สัญญาประกันภัยตามที่ระบุในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย นอกเหนือจากสิทธิ

และภาระผูกพันของผู้ออกที่เกิดข้ึนภายใต้สัญญาประกันภัยที่เป็นไปตามค านิยามของสัญญา

ค า้ประกนัทางการเงิน หรือ (2) สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย เน่ืองจากสัญญามีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ  

1.6 สัญญาล่วงหน้าระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายหุ้นที่จะซ้ือหรือขายซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจใน

อนาคต ณ วันที่ซ้ือธุรกิจน้ันอยู่ในขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ เง่ือนไขของสัญญาล่วงหน้าต้องไม่เกินระยะเวลาที่

เหมาะสมที่จ าเป็นต้องใช้ในการขออนุมัติและวันที่ท  ารายการแล้วเสรจ็ 

1.7 เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันภายใต้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ ยกเว้นสัญญาภายใต้ขอบเขตย่อหน้าที่ 2.4 ถึง 2.7 ที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี 

1.8 สิทธิที่จะได้รับช าระเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายให้กิจการซ่ึงก าหนดให้ต้องมีการช าระหน้ีสินซ่ึงรับรู้

เป็นประมาณการหน้ีสนิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณ

การหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน หรือได้มีการรับรู้ประมาณการหน้ีสินไว้
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ก่อนหน้าที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 มีผลบังคับใช้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน สินทรัพย์ที่อาจ

เกดิขึ้น 

1.9 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง 

รายได้จากสัญญากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) คือ เคร่ืองมือทางการเงิน เว้นแต่ให้ใช้

วิธกีารทางบัญชีที่กล่าวไว้ใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

2  ในงบการเงินรวม กิจการต้องถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 3 ถึง 10 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข1 ถึง ข7 

ในการจัดท างบการเงินรวม ดังน้ันในล าดับแรกกิจการต้องจัดท างบการเงินรวม โดยรวมทุกบริษัท

ย่อยตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

งบการเงินรวม แล้วจึงน าย่อหน้าดังกล่าวมาถือปฏบัิติกบักลุ่มกจิการ 

3  ก่อนการประเมินว่าการตัดรายการออกจากบัญชีและจ านวนที่ตัดรายการมีความเหมาะสมตาม

ข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาว่าย่อหน้าดังกล่าวควรน ามาถือ

ปฏิบัติกับบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือบางส่วนของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน) หรือสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนั) ทั้งจ านวน โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้  

3.1 การน าย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 มาถือปฏบัิติกับบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือบางส่วน

ของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) กต่็อเมื่อส่วนของสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ก  าลังได้รับการพิจารณาให้ตัดรายการออกจากบัญชีมีลักษณะตามข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปนี้  

3.1.1 ส่วนที่ก  าลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวน้ันมีส่วนประกอบเพียงกระแสเงินสดที่ระบุได้

แน่นอนของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้าท าสัญญาเฉพาะส่วนอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงท า

ให้คู่สญัญาได้รับสิทธิในกระแสเงินสดจากดอกเบ้ีย แต่ไม่มีสิทธิในกระแสเงินสดจาก

เงินต้นของตราสารหน้ีน้ัน ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 จะถูกน ามาถือปฏบัิติกับกระแสเงินสด

จากดอกเบี้ ย 

3.1.2 ส่วนที่ก  าลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวน้ันมีส่วนประกอบเพียงสัดส่วนทั้งหมดของ

กระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินหน่ึง (หรือกลุ่มหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น   เมื่อกิจการเข้าท าสัญญาซ่ึงท าให้คู่สัญญามี

สทิธใินกระแสเงินสดทั้งหมดจากตราสารหน้ีในสดัส่วนร้อยละ 90 ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 

จะน ามาถือปฏิบัติส าหรับร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดน้ัน หากมีคู่สัญญามากกว่า

หน่ึงราย คู่สัญญาแต่ละรายไม่จ าเป็นต้องมีสัดส่วนในกระแสเงินสดที่เท่ากัน แต่

กจิการที่โอนมีสทิธใินกระแสเงินสดทั้งจ านวน 



ร่าง แนวปฏบิตัทิางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ ร่างนี้อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ 
 

 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์  5   5 

3.1.3 ส่วนที่ก  าลังได้รับการพิจารณาดังกล่าวน้ันมีส่วนประกอบเพียงสัดส่วนของกระแสเงิน

สดทั้งหมดที่ระบุได้แน่นอนจากสินทรัพย์ทางการเงินหน่ึง (หรือกลุ่มหน่ึงของ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น เม่ือกิจการเข้าท าสัญญา

ซ่ึงท าให้คู่สัญญามีสิทธิในกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบ้ียจากสินทรัพย์ทางการเงินใน

สัดส่วนร้อยละ 90 ย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 จะถูกน ามาถือปฏบัิติส าหรับร้อยละ 90 ของ

กระแสเงินสดที่เป็นดอกเบ้ีย หากมีคู่สัญญามากกว่าหน่ึงราย คู่สัญญาแต่ละรายไม่

จ าเป็นต้องมีสดัส่วนที่เทา่กนัในกระแสเงินสดที่ระบุได้แน่นอน แต่กิจการที่โอนต้องมี

สทิธใินกระแสเงินสดทั้งจ านวน 

3.1.4 ในกรณีอื่นๆ ให้น าย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินทั้ง

จ านวน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งจ านวน) 

ตัวอย่างเช่น เมื่อกจิการโอน (1) สทิธใินการรับกระแสเงินสดร้อยละ 90 แรกสุดหรือ

หลังสุดของเงินที่เก็บได้จากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทาง

การเงิน) หรือ (2) สิทธิในร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดจากกลุ่มลูกหน้ี แต่มีการค า้

ประกันเพ่ือชดเชยผลขาดทุนจากการให้สินเช่ือกับผู้ซ้ือเป็นจ านวนร้อยละ 8 ของ

จ านวนเงินต้นของลูกหน้ี  ให้น าย่อหน้าที่ 4 ถึง 10 มาปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงิน 

(หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) ทั้งจ านวน 

ในย่อหน้าที่ 4 ถึง 13 ค าว่า “สินทรัพย์ทางการเงิน” อ้างถึง บางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงิน 

(หรือบางส่วนของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 

3.1.3 หรือสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน)   

ทั้งจ านวน 

4 กจิการต้องตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เม่ือมีเหตุการณ์ต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

4.1 สทิธิตามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินได้สิ้นสดุ หรือ 

4.2 กิจการได้โอนสินทรัพย์ทางการเงินตามข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 5 และ 6 และการโอนน้ัน

เข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีตามข้อก าหนดที่ระบุในย่อ

หน้าที่ 7 

5 การพิจารณาว่ากจิการได้โอนสนิทรัพย์ทางการเงิน กต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

5.1 กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือ 

5.2 กิจการยังคงสิทธิตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระ

ผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กับผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย ตาม

ข้อตกลงที่เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 6 

6 เม่ือกิจการยังคงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหน่ึง (“สินทรัพย์

เดิม”) แต่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กับกิจการใดกิจการหน่ึงหรือ

หลายกิจการ (“ผู้รับคนสุดท้าย”) จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็

ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  
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6.1 กจิการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินให้กบัผู้รับคนสดุท้าย นอกจากจ านวนเงินเท่าที่เกบ็ได้

จากสินทรัพย์เดิมน้ัน อย่างไรกต็ามกิจการสามารถให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้รับคนสุดท้ายได้ โดย

กิจการมีสิทธิที่จะเรียกคืนเงินให้กู้ยืมได้เตม็จ านวนรวมทั้งดอกเบ้ียค้างรับตามอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาด ซ่ึงการให้กู้ยืมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการผิดเง่ือนไขน้ี 

6.2 กจิการได้รับการจ ากดัด้วยเง่ือนไขสญัญาในการโอน ท าให้กจิการไม่สามารถขายสินทรัพย์เดิม

หรือวางสินทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน นอกจากใช้เป็นหลักประกันต่อผู้รับคนสุดท้ายส าหรับ

ภาระผูกพันที่จะจ่ายกระแสเงินสดให้ 

6.3 กจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบกระแสเงินสดทั้งหมดที่เกบ็ได้ (เป็นการเกบ็แทนผู้รับคน

สุดท้าย) ให้กับผู้รับคนสุดท้ายโดยไม่ล่าช้า นอกจากน้ันในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ยังไม่ได้ส่ง

มอบเงิน กจิการไม่มีสทิธทิี่จะน ากระแสเงินสดที่ได้รับไปลงทุน เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินสด

หรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด) ซ่ึงดอกเบ้ียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนน้ันจะต้องส่งมอบให้กับ

ผู้รับคนสดุท้าย 

7 เม่ือกจิการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 5 กิจการจะต้องพิจารณาว่ากิจการยังคง

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันอยู่หรือไม่ โดยมีประเดน็

ในการพิจารณาดังน้ี 

7.1 ถ้ากิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดใน

สินทรัพย์ทางการเงินน้ัน กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ันออกจากบัญชี และ

บันทกึสทิธหิรือภาระผูกพันที่เกิดข้ึนหรือที่คงอยู่จากการโอนเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสินแยกจากกนั 

7.2 ถ้ากจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญในสินทรัพย์ทาง

การเงินนั้น กจิการต้องบันทกึรายการสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไป 

7.3 ถ้ากิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มี

นัยส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันกิจการต้องพิจารณาว่ากิจการยังคงมีอ านาจ

ควบคุมในสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นอยู่หรือไม่ โดยมีประเดน็ในการพิจารณาดังน้ี 

7.3.1 ถ้ากจิการไม่มีอ านาจควบคุม กจิการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ันออกจาก

บัญชี และบันทกึสทิธหิรือภาระผูกพันที่เกิดข้ึนหรือที่คงอยู่จากการโอนเป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิแยกจากกนั 

7.3.2 ถ้ากิจการยังคงมีอ านาจควบคุม กิจการต้องบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน

ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 17) 

8 การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ 7) จะมีการประเมินโดยการเปรียบเทียบความ

เสี่ยงของกจิการทั้งก่อนและหลังการโอน ด้วยการผันแปรของจ านวนและช่วงเวลาของกระแสเงินสด

สุทธิของสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด

ของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันหากการโอนไม่ท าให้ความเสี่ยงจากการผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของ
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กระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(ตัวอย่าง กจิการได้ขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสัญญาในการซ้ือคืนที่ราคาที่ระบุไว้แน่นอน หรือ

ราคาขายสินทรัพย์ทางการเงินบวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม) กิจการได้โอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน หากการโอนท า

ให้ความเสี่ยงจากการผันผวนมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทาง

การเงินนั้นไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญอีกต่อไปต่อการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่าง กิจการได้ขายสินทรัพย์ทาง

การเงินโดยมีสิทธิที่จะซ้ือคืนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน หรือกิจการได้ท าสัญญาโอน

กระแส เงินสดตามสัดส่วนเกือบทั้งหมดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่าในสัญญา เช่น 

การโอนขายต่อเงินให้สินเช่ือโดยผู้ขายด้อยสิทธิในส่วนที่
ี
คงเหลือ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อ

หน้าที่ 6) 

9 บ่อยคร้ังที่รายการที่เกิดข้ึนจะมีความชัดเจนว่ากิจการได้โอนหรือยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด และไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท าการค านวณแต่อย่างใด  

ในบางกรณีจะมีความจ าเป็นที่จะค านวณและเปรียบเทียบฐานะเปิดต่อความผันผวนของมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดสทุธใินอนาคตทั้งก่อนและหลังการโอน การค านวณและการเปรียบเทยีบมี

การก าหนดข้ึนโดยใช้อัตราดอกเบ้ียตลาดในปัจจุบันที่เหมาะสมเป็นอัตราคิดลด ความผันผวนใน

กระแสเงินสดสุทธิที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดจะมีการพิจารณาโดยให้น า้หนักไปที่

เหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่จะเกดิข้ึน 

10 การพิจารณาว่ากิจการยังคงมีการควบคุม (ดูย่อหน้าที่ 7.3) ในสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับ

ความสามารถในการขายสินทรัพย์ของผู้รับโอน หากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏบัิติที่จะขาย

สินทรัพย์น้ันทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถที่จะท าได้โดยฝ่าย

เดียวโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมในการโอน จะถือว่ากิจการไม่มีการควบคุม ในกรณี

อื่นๆ นอกจากน้ีจะถือว่ากจิการยังคงมีการควบคุม 

การโอนทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี  

11 ถ้ากิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงเข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจาก

บัญชีทั้งจ านวน และยังคงสิทธิการให้บริการส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยได้รับค่าตอบแทน 

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกิดจากการให้บริการส าหรับสัญญาในการให้บริการน้ัน หาก

ค่าตอบแทนที่ได้รับคาดว่าจะไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกจิการได้อย่างเพียงพอ 

หน้ีสนิที่เกดิจากภาระผูกพันในการให้บริการน้ันจะต้องถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม หากค่าตอบแทน

ที่ได้รับคาดว่าจะมากกว่าค่าใช้จ่ายในการให้บริการ สนิทรัพย์ที่เกิดจากสิทธิในการให้บริการจะมีการ

รับรู้ด้วยจ านวนที่ตกลงกันโดยการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีส าหรับส่วนที่ มีมูลค่ามากกว่าตาม

ข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 14 
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12 ในกรณีที่ผลจากการโอนท าให้สินทรัพย์ทางการเงินถูกตัดออกจากบัญชีทั้งจ านวน แต่การโอนส่งผล

ให้กจิการได้รับสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ หน้ีสินทางการเงินใหม่ หรือหน้ีสินที่เกิดจากการให้บริการ 

กิจการจะต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน หรือหน้ีสินที่เกิดจากการให้บริการ

ดังกล่าวที่เกดิข้ึนใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

13 ในการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีทั้งจ านวน ผลต่างของมูลค่าต่อไปนี้  

13.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) และ 

13.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับ (รวมถึง สินทรัพย์ใหม่ที่ได้รับหักด้วยหน้ีสินใหม่ที่ได้มา) ต้องมีการรับรู้

ในก าไรหรือขาดทุน 

14 หากสินทรัพย์ที่โอนเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่า (เช่น เม่ือกิจการโอน

กระแสเงินสดในดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตราสารหน้ี ดูย่อหน้าที่ 3.1) และส่วนที่มีการโอนน้ัน

เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจ านวน มูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่มีมูลค่ามากกว่าจะต้องมีการปันส่วนระหว่างส่วนที่จะต้องรับรู้รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัด

รายการออกจากบัญชี โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนในวันที่มีการโอน 

ทั้งน้ี สนิทรัพย์ที่เกดิจากการให้บริการที่คงอยู่จะต้องรับรู้ต่อไป นอกจากน้ัน ผลต่างระหว่าง 

14.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้กับส่วนที่จะต้อง 

ตัดรายการออกจากบัญชี และ 

14.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับส่วนที่ตัดรายการออกจากบัญชี (รวมถึง สินทรัพย์ที่ได้รับใหม่หัก

ด้วยหน้ีสนิที่เกดิขึ้นใหม่) จะต้องถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

15 เม่ือกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่าระหว่างส่วนที่

จะต้องรับรู้รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัดรายการออกจากบัญชี มูลค่ายุติธรรมของส่วนที่

จะต้องรับรู้รายการต่อไปจ าเป็นต้องได้รับการวัดมูลค่า ในกรณีที่กิจการมีข้อมูลในอดีตของการขาย

บางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไปหรือมี

รายการในตลาดส าหรับส่วนดังกล่าว ราคาล่าสุดของรายการที่เกิดข้ึนจริงจะให้ประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมที่ดีที่สุดส าหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไป ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายหรือไม่มี

รายการในตลาดล่าสุดที่จะสนับสนุนการประมาณมูลค่ายุติธรรมส าหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการ

ต่อไป ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สดุคือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่มีมูลค่ามากกว่าทั้งจ านวน และสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับโอนส าหรับส่วนที่ถูกตัดรายการออก

จากบัญชี 

 

การโอนทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 
 

16 ถ้าการโอนไม่ได้ส่งผลให้มีการตัดรายการออกจากบัญชี เน่ืองจากกิจการยังคงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังต้องรับรู้

รายการสินทรัพย์ที่โอนต่อไปทั้งจ านวน และต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงินส าหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ 

ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปกิจการต้องรับรู้รายได้ที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์ที่โอน และค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึ้นจากหน้ีสนิทางการเงิน 
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ความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน 

17 ถ้ากจิการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญ

ทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอน แต่ยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังคงต้องรับรู้สินทรัพย์ที่

โอนต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน โดยขอบเขตของความเกี่ยวข้อง

ต่อเน่ืองของกิจการในสินทรัพย์ที่โอน คือ ขอบเขตของความเสี่ยงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

สนิทรัพย์ที่โอน ตัวอย่างเช่น 

17.1 เม่ือความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการอยู่ในรูปของการรับประกันสินทรัพย์ที่โอน  ขอบเขต

ของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการ  คือ  จ านวนเงินที่ต ่ากว่าระหว่าง (1)  มูลค่าของ

สินทรัพย์  และ (2)  มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้รับซ่ึงกิจการอาจถูกเรียกให้ช าระคืน 

(จ านวนเงินที่ค า้ประกนั) 

17.2 เม่ือความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการอยู่ในรูปของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายสินทรัพย์ที่

โอนที่กิจการเป็นผู้ออก หรือที่กิจการซ้ือมา (หรือเป็นทั้งสองอย่าง) ขอบเขตของความ

เกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการ คือ มูลค่าของสินทรัพย์ที่โอนที่กิจการอาจซ้ือคืน อย่างไรกต็าม 

ในกรณีของการออกสิทธิที่จะขายสินทรัพย์ซ่ึงมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของ

ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการจะมีการจ ากัดอยู่ที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน และ

ราคาใช้สทิธ ิ(ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข13) แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

17.3 เม่ือความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการอยู่ในรูปของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายโดยจ่าย

ช าระด้วยเงินสดหรือข้อก าหนดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสินทรัพย์ที่โอน ขอบเขตของความ

เกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการ จะมีการวัดมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันกับสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะ

ขายโดยไม่ได้จ่ายช าระด้วยเงินสด ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 17.2 ข้างต้น 

18 เม่ือกจิการยังคงรับรู้สินทรัพย์ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง กิจการต้องรับรู้หน้ีสิน

ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าข้อก าหนดในการวัดมูลค่าอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีจะก าหนดไว้

ว่าอย่างไร สินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวัดมูลค่าบนพ้ืนฐานที่สะท้อนสิทธิและ

ภาระผูกพันที่กิจการยังคงมีอยู่ หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีสุทธิของ

สนิทรัพย์ที่โอนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

18.1 รับรู้ด้วยวิธรีาคาทุนตัดจ าหน่ายส าหรับสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงมีอยู่ ถ้าสินทรัพย์ที่

โอนนั้นวัดมูลค่าด้วยวิธรีาคาทุนตัดจ าหน่าย หรือ 

18.1 รับรู้เทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสทิธแิละภาระผูกพันที่กจิการยังคงมีอยู่ โดยวัดมูลค่าแยกแต่ละ

รายการ ถ้าสนิทรัพย์ที่โอนน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

19 กจิการต้องรับรู้รายได้ที่เกดิข้ึนจากสนิทรัพย์ที่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง และต้อง

รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจากหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 
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20 ส าหรับการวัดมูลค่าในภายหลัง การรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน และ

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องต้องบันทกึบัญชีให้สอดคล้องกบัข้อก าหนด โดยไม่หักกลบลบกนั 

21 หากขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน  

(ตัวอย่างเช่น กจิการยังคงสทิธทิี่จะเลือกซ้ือคืนบางส่วนของสนิทรัพย์ที่โอน หรือยังคงมีผลประโยชน์

เหลืออยู่ซ่ึงไม่ได้ส่งผลให้กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด

และกจิการยังคงมีอ านาจควบคุม) กิจการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทางการเงิน

ระหว่างส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ต่อไปตามขอบเขตความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง และส่วนที่ไม่ต้องรับรู้อีก

ต่อไปโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนเหล่าน้ัน ณ วันที่มีการโอน ซ่ึงข้อก าหนดที่

ระบุในย่อหน้าที่ 15 จะถูกน ามาถือปฏบัิติ โดยผลต่างระหว่าง 

21.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้กับส่วนที่ไม่ต้อง

รับรู้อกีต่อไป และ 

21.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับส่วนที่ไม่ต้องรับรู้อกีต่อไปต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

22 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ทางเลือกตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับน้ีที่อนุญาตให้กจิการสามารถก าหนดให้หน้ีสนิทางการเงินรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนน้ันไม่สามารถน ามาปฏบัิติกบัหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกดิข้ึนจากการโอนสนิทรัพย์น้ี 

การโอนทุกประเภท 

23 ถ้าสนิทรัพย์ที่โอนยังคงถูกรับรู้ต่อไป สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องไม่สามารถน ามาหักกลบลบกัน  

ในท านองเดียวกนักจิการต้องไม่หักกลบรายได้ที่เกดิข้ึนจากสนิทรัพย์ที่โอนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก

หน้ีสินที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน ย่อหน้าที่ 42 (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

24 ถ้าผู้โอนให้หลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน) กับผู้รับโอน วิธีการบัญชี

ส าหรับหลักประกันในด้านของผู้โอนและผู้รับโอนจะข้ึนอยู่กับการพิจารณาว่าผู้รับโอนมีสิทธิที่จะน า

หลักประกันน้ันไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหน่ึงหรือไม่ และผู้โอนจะไม่ปฏิบัติตามสัญญา

หรือไม่ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องบันทกึบัญชีหลักประกนัตามข้อก าหนดที่ระบุดังต่อไปน้ี 

24.1 ถ้าผู้รับโอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติที่จะน าหลักประกันไปขายหรือวาง

เป็นประกนัอกีทอดหน่ึง ผู้โอนต้องจัดประเภทสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินใหม่โดยแยก

ต่างหากจากสนิทรัพย์อื่น (เช่น สนิทรัพย์ที่ให้ยืม ตราสารทุนที่วางเป็นประกนั หรือลูกหน้ีซ้ือคืน) 

24.2 ถ้าผู้รับโอนขายหลักประกันที่ได้รับมา ผู้รับโอนต้องรับรู้รายได้จากการขาย และรับรู้หน้ีสิน

จากภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนหลักประกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

24.3 ถ้าผู้โอนไม่ปฏบัิติตามสัญญาและไม่มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหลักประกันคืน ผู้โอนต้องตัดรายการ

หลักประกนันั้นออกจากบัญชี และผู้รับโอนต้องรับรู้รายการหลักประกันเป็นสินทรัพย์โดยวัด
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มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ ในกรณีที่ผู้รับโอนได้ขายหลักประกันแล้ว ให้ตัด

รายการภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกนัออกจากบัญชี 

24.4 ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามที่ระบุในย่อหน้า 24.3 ผู้โอนยังคงต้องบันทึกหลักประกันเป็น

สนิทรัพย์ และผู้รับโอนไม่ต้องรับรู้หลักประกันเป็นสนิทรัพย์ 

 

การตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน 

25 กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ออกจากงบแสดง

ฐานะการเงิน เม่ือหน้ีสินทางการเงินน้ันสิ้ นสุดลง เช่น เม่ือภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้ นสุด 

ยกเลิก หรือครบก าหนด 

26 การแลกเปล่ียนตราสารหน้ีที่มีความแตกต่างในข้อตกลงอย่างเป็นนัยส าคัญระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้  

จะถูกพิจารณาว่าหน้ีสินทางการเงินเดิมน้ันได้สิ้ นสุดลง และต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ ใน

ท านองเดียวกัน การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในข้อตกลงของหน้ีสินทางการเงินที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันทั้งจ านวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้ นเพราะปัญหาทางการเงินของลูกหน้ีหรือไม่กต็าม) 

ต้องมีการพิจารณาว่าหน้ีสนิทางการเงินเดิมน้ันได้สิ้นสดุลง และต้องรับรู้หน้ีสนิทางการเงินใหม่ 

27 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ที่สิ้นสุด

ลง หรือที่ได้โอนให้กับบุคคลอื่น และสิ่งที่ได้จ่ายไปเป็นค่าตอบแทน ซ่ึงรวมถึง สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงิน

สดที่มีการโอนไป หรือหน้ีสนิที่เกดิข้ึนใหม่ ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

28 หากกิจการซ้ือคืนบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน กิจการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของหน้ีสิน

ทางการเงินระหว่างส่วนที่ยังคงรับรู้ต่อไปและส่วนที่ได้มีการตัดรายการออกจากบัญชี โดยพิจารณา

จากมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนของหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ัน ณ วันที่มีการซ้ือคืน ผลต่าง

ระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีที่ปันส่วนให้กบัส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี และ (2) สิ่งที่จ่าย

ไปเป็นการตอบแทน ซ่ึงรวมถึง การโอนสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดหรือการได้รับหน้ีสิน ส าหรับส่วนที่มี

การตัดรายการออกจากบัญชี ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรพัยที์ร่บัโอนมา 

29    หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเง่ือนไข ผู้รับโอนจะรับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยมูลค่า

ยุติธรรมบวกต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้อง 

30  หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเง่ือนไขผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมาเป็น

สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทกึรายการโอนเป็นการให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์น้ันเป็น

หลักประกัน เมื่อผู้รับโอนขายหลักประกัน ผู้รับโอนต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย

พร้อมกบัรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน หากผู้โอนผิดนัดช าระหน้ีที่ท  าให้

ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้อีกต่อไป ผู้รับโอนต้องรับรู้หลักประกันที่ยังไม่ได้ขายเป็น

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่หลักประกันน้ันเป็นลูกหน้ีที่รับโอนซ่ึง
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ผู้รับโอนต้องรับรู้ลูกหน้ีดังกล่าวด้วยราคาตามบัญชีในกรณีที่ผู้รับโอนขายหลักประกันไปแล้วผู้รับ

โอนต้องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบหลักประกนัคืนแก่ผู้โอน 

31    เมื่อมีการซ้ือหรือรับโอนลูกหน้ีมา ให้ผู้ซ้ือรับรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินให้สินเช่ือ เว้น

แต่ผู้ซ้ือมีเจตนารมณ์ที่จะขายลูกหน้ีดังกล่าวในอนาคตหรือมีเจตนารมณ์ที่จะรับผลตอบแทนของ

ลูกหน้ีดังกล่าวนอกเหนือจากการรับช าระกระแสเงินสดตามสัญญาของลูกหน้ีอย่างมีสาระส าคัญ ให้

รับรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุน 

32   กิจการต้องจัดประเภท วัดมูลค่า รับรู้รายการก าไรหรือขาดทุน และบันทกึรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสินทรัพย์ทางการเงินที่ซ้ือมาเป็นเงินให้สินเช่ือ สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า สินทรัพย์ทางการเงิน

เผื่อขาย หรือสนิทรัพย์ทางการเงินที่จะถือจนครบก าหนด และน าหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเช่ือ หรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนมาประยุกต์ใช้แล้วแต่

กรณี 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัหลกัประกนั 

33  ผู้โอนต้องเปิดเผยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจาก

ผู้รับโอน และเง่ือนไขหรือข้อผูกมัดส าคัญเกี่ยวกบัหลักประกนัน้ัน 
 

34  ผู้รับโอนต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

34.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกนัที่รับโอนมา 

34.2 เง่ือนไขที่ว่าผู้รับโอนสามารถน าหลักประกนันั้นไปขายหรือว่าเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

34.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกนัที่น าไปขายหรือวางเป็นประกนัอกีทอดหน่ึง 

34.4 เง่ือนไขหรือข้อผูกมัดส าคัญเกี่ยวกบัหลักประกนั 

35  วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

35.1 วันถือปฏบัิติ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

35.2 การปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลง  

35.2.1 กจิการไม่ต้องปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีกับสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินที่ได้มีการตัดรายการออกจากบัญชีแล้ว ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติ

ตามแนวปฏบัิติทางการบัญชี 

                  35.2.2  ลูกหน้ีที่รับซ้ือหรือรับโอนมาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และบันทกึเป็นเงินลงทุนใน

ลูกหน้ีให้คงการจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในลูกหน้ีต่อไป และน าหลักเกณฑ์ที่

ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนมา

ประยุกต์ใช้ ทั้งน้ีให้กิจการเปิดเผยแนวปฏบัิติทางบัญชีที่แตกต่างกันของลูกหน้ีที่รับ

ซ้ือหรือรับโอนมาในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

ภาคผนวกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้  

การตัดรายการออกจาก

บัญชี 

การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ได้เคยบันทกึในบัญชี

ออกจากงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางในการน ามาปฏิบติั 

ภาคผนวกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบบันี้  
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การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

ข1 แผนภมูิดังต่อไปนี้แสดงการประเมินว่าสนิทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีหรือไม่              

 

 

การจัดการซ่ึงท าให้กิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่

จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กบัผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายย่อหน้าที่ 5.2 

ประเมินตามหลักการดังต่อไปนี้ส าหรับบางส่วนหรือทั้งหมดของสนิทรัพย์  

(หรือบางส่วนของกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) (ย่อหน้าที่ 3) 

สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ได้หมดไป 

หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 4.1  

 

ใช่ 

รวมทุกบริษัทย่อย )รวมทั้งกจิการเฉพาะกจิ (  

(ย่อหน้าที่ 2) 

ีี

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้สนิทรัพย์ต่อไปตราบเท่าที่กจิการยังมีความเกี่ยวเน่ืองสมัพันธ ์

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ ไมใ่ช่ กจิการมีภาระผูกพันตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดจาก 

สนิทรัพย์ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6 หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 5.2) 

 

กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจาก 

สนิทรัพย์ทางการเงินนั้นหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 5.1) 

กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่ม ี

สาระส าคัญทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 7.1) 

ไมใ่ช่ 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 

กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่ม ี

สาระส าคัญทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 7.2) 

 

กจิการยังคงอ านาจควบคุมในสนิทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 7.3 ) 

 

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ 

 

ตัดรายการออกจากบัญชี ไมใ่ช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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ข2  เม่ือสถานการณ์ที่ระบุในย่อหน้าที่ 5.2 (เมื่อกิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กบัผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย)

เกดิขึ้น หากกจิการเป็นกจิการเฉพาะกจิ หรือ ทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทางการเงินที่

จ าเป็น ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงตนเองเป็นเจ้าของและการให้บริการจากสินทรัพย์ทาง

การเงินน้ันให้แก่ผู้ลงทุน ในกรณีดังกล่าว สินทรัพย์ทางการเงินน้ันถือว่าเข้า เง่ือนไขส าหรับการตัด

รายการออกจากบัญชีหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุย่อหน้าที่ 6 และ 7 

ข3  ในการน าย่อหน้าที่ 6 มาปฏบัิติ  กจิการสามารถเป็นผู้ท าให้เกดิ สนิทรัพย์ทางการเงิน  หรือเป็นกลุ่ม

กิจการที่รวมกิจการเฉพาะกิจซ่ึงได้รับโอนสินทรัพย์ทางการเงินมาและส่งต่อกระแสเงินสดจาก

สนิทรัพย์ทางการเงินน้ันให้กบัผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

 

การประเมินการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ (ดูย่อหนา้ที ่7) 

ข4  ตัวอย่างในกรณีที่กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญ

ทั้งหมด 

ข4.1 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินโดยไม่มีเง่ือนไข 

ข4.2  การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกบัสทิธใินการซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวที่มูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน 

ข4.3 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมาก เช่น 

สิทธิที่จะซ้ือหรือขายซ่ึงอยู่ในฐานะการขาดทุน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีก าไรใน

อนาคต ก่อนที่สทิธดัิงกล่าวจะหมดอายุ 

ข5  ตัวอย่างกรณีที่กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

ข5.1 รายการขายและซ้ือกลับคืน ซ่ึงราคาที่ซ้ือคืนคือราคาที่ถูกก าหนดไว้ หรือคือราคาขายบวก

ด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม 

 ข5.2   สญัญาการให้ยืมหลักทรัพย์ 

 ข5.3 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับธุรกรรมการแลกเปล่ียนผลตอบแทนรวม ซ่ึงจะรับ

โอนความเสี่ยงด้านการตลาดกลับมาที่กจิการ 

ข5.4  การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซ้ือหรือขายซ่ึงอยู่ในฐานะได้ก าไรอย่างมาก 

(เช่น สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ในฐานะได้ก าไร และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิด

ขาดทุนก่อนหมดอายุ) 

ข5.5 การขายลูกหน้ีระยะสั้นซ่ึงกิจการประกันการชดเชยให้กับผู้รับโอนในกรณีที่อาจมีขาดทุนจาก

การให้สนิเช่ือเกดิขึ้น 
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ข6 หากกิจการพิจารณาว่าผลที่เกิดข้ึนจากการโอนท าให้กิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน  กิจการไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอนอีกใน

อนาคต ยกเว้นกรณีที่กจิการซ้ือสนิทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาโดยการท ารายการใหม่ 

 

การประเมินการโอนการควบคุม 

ข7 กิจการจะมีการพิจารณาว่าไม่มีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทาง

ปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอน  กิจการจะมีการพิจารณาว่ายังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอน

หากผู้รับโอนไม่มีความสามารถในทางปฏบัิติในการขายสินทรัพย์ที่โอน  ผู้รับโอนจะมีการพิจารณา

ว่ามีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอนหากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซ้ือขายใน

ตลาดซ้ือขายคล่อง เน่ืองจากผู้รับโอนสามารถซ้ือสินทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาได้จากตลาดหากผู้รับ

โอนจ าเป็นต้องส่งคืนสินทรัพย์ให้กับกิจการ  ตัวอย่างเช่น  ผู้รับโอนอาจมีความสามารถในทาง

ปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอนหากสินทรัพย์ที่โอนอยู่ภายใต้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่

อนุญาตให้กิจการซ้ือสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา แต่ผู้รับโอนสามารถหาสินทรัพย์ที่โอนได้ทันทีจาก

ตลาด หากกจิการมีการใช้สิทธิ  ผู้รับโอนจะมีการพิจารณาว่าไม่มีความสามารถในทางปฏบัิติในการ

ขายสินทรัพย์ที่โอนหากกิจการยังคงมีสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายดังกล่าวอยู่ และผู้รับโอนไม่

สามารถหาสนิทรัพย์ที่โอนได้ทนัทจีากตลาด หากกจิการมีการใช้สทิธ ิ

ข8 ผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ที่โอนเฉพาะเม่ือผู้รับโอนสามารถขาย

สินทรัพย์ที่โอนได้ทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถใช้สิทธิดังกล่าว

ได้โดยฝ่ายเดียวและโดยไม่มีก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมการโอน ค าถามที่ส าคัญคืออะไรที่ผู้รับโอน

สามารถท าได้ในทางปฏบัิติซ่ึงไม่ใช่สิทธิตามสัญญาที่ผู้รับโอนจะต้องกังวลว่าอะไรที่สามารถท าได้กับ

สนิทรัพย์ที่โอนหรืออะไรคือข้อห้ามตามสญัญาโดยเฉพาะอย่างย่ิง  

ข8.1 สิทธิตามสัญญาในการขายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียงเลก็น้อยหากไม่มี

ตลาดส าหรับสนิทรัพย์ที่โอน และ 

ข8.2 ความสามารถในการขายสนิทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏบัิติเพียงเลก็น้อยหากไม่สามารถ

ใช้สทิธไิด้อย่างเป็นอสิระส าหรับเหตุผลดังกล่าว 

ข8.2.1 ความสามารถของผู้รับโอนในการขายสินทรัพย์ที่โอนจะต้องเป็นอิสระจากการจัดการ 

ของบุคคลอื่น เช่น จะต้องเป็นความสามารถโดยฝ่ายเดียว และ 

ข8.2.2 ผู้รับโอนต้องสามารถขายสินทรัพย์ที่โอนโดยไม่มีความจ าเป็นที่จะมีการก าหนด

ข้อบังคับหรือเง่ือนไขในการโอน เช่น เง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการสินทรัพย์ที่ถูก

ให้ยืม หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่ให้กับผู้รับโอนในการซ้ือคืน

สนิทรัพย์ 
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ข9 การที่ ผู้รับโอนไม่อาจขายสินทรัพย์ที่โอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าผู้โอนยังคงมีการ

ควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอน อย่างไรกต็าม หากสทิธทิี่จะขายหรือการรับประกันจ ากัดผู้รับโอนจากการ

ขายสนิทรัพย์ที่โอน ส่งผลให้ผู้โอนยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอน ตัวอย่างเช่น  หากสิทธิที่จะ

ขายหรือการรับประกันมีมูลค่าเพียงพอที่จะท าให้ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ที่โอน เน่ืองจากในทาง

ปฏบัิติผู้รับโอนจะไม่สามารถขายสินทรัพย์ที่โอนให้กับบุคคลที่สามได้โดยไม่มีเง่ือนไขหรือข้อบังคับ

อื่นที่คล้ายคลึงกนั  ผู้รับโอนจึงถือสนิทรัพย์ที่โอนไว้เพ่ือการรับช าระภายใต้การรับประกันหรือสิทธิที่

จะขาย  ภายใต้สถานการณ์น้ีผู้โอนยังคงมีการควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอน 

 

การโอนทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

ข10 กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ายดอกเบ้ียของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยถือเป็น

ค่าตอบแทนในการให้บริการสินทรัพย์เหล่าน้ัน  ส่วนของการจ่ายดอกเบ้ียที่กิจการยกเลิกเมื่อมีการ

ยุติ หรือโอนสัญญาให้บริการ  จะมีการปันส่วนไปยังสินทรัพย์ที่ให้บริการหรือหน้ีสินที่ใช้บริการ  

ส่วนของการจ่ายดอกเบ้ียที่กิจการไม่ได้ยกเลิกคือลูกหน้ีดอกเบ้ีย  ตัวอย่างเช่น หากกิจการไม่ได้

ยกเลิกดอกเบ้ียใดๆ เมื่อมีการยุติหรือโอนสัญญาการให้บริการ ส่วนต่างของดอกเบ้ียทั้งหมดคือ

ลูกหน้ีดอกเบ้ีย  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 14 มาปฏบัิติ  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

ให้บริการและลูกหน้ีดอกเบ้ียจะมีการใช้ในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีระหว่างส่วนของ

สินทรัพย์ที่ ถูกตัดรายการออกจากบัญชีและส่วนที่ ยังคงรับรู้อยู่ในบัญชี  หากไม่มีการระบุ

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการหรือค่าธรรมเนียมที่จะได้รับและคาดว่าจะไม่สามารถชดเชยการ

ให้บริการได้อย่างเพียงพอนั้น  ให้รับรู้หน้ีสนิจากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข11 เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่ยังคงรับรู้และส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการน าย่อหน้าที่ 14 มาปฏิบัติ  กิจการต้องน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม มา

ปฏบัิติเพ่ิมเติมจากย่อหน้าที่ 15 

การโอนทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

ข12  การน าหลักการตามย่อหน้าที่ 16 มาปฏบัิติ หากกิจการมีการรับประกันผลขาดทุนจากการไม่ได้รับ

ช าระเงินจากสินทรัพย์ที่โอน ท าให้สินทรัพย์ที่ โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้  

เน่ืองจากกจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอน  

สนิทรัพย์ที่โอนยังคงต้องถูกรับรู้ทั้งจ านวนและสิ่งตอบแทนที่ได้รับจะต้องถูกรับรู้เป็นหน้ีสนิ 
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ความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน (Continuing Involvement) 

ข13  ต่อไปนี้ คือตวัอย่างของการวดัมูลค่าสินทรพัยที์โ่อนและหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งภายใตย่้อหนา้ที ่71 

 สินทรพัยทุ์กชนดิ 

 หากกจิการรับประกนัในการจ่ายช าระผลขาดทุนจากการไม่ได้รับช าระเงินจากสินทรัพย์ที่โอน ท าให้

สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง ณ วันที่

มีการโอน สินทรัพย์ที่โอนต้องถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่าของ (1) มูลค่าตามบัญชี และ (2) มูลค่า

สงูสดุของจ านวนที่รับประกัน  หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะมีการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนที่รับประกันบวกด้วย

มูลค่ายุติธรรมของการรับประกนั (ซ่ึงโดยทั่วไปคือผลตอบแทนที่ได้รับส าหรับการรับประกัน) หลังจากน้ัน 

มูลค่ายุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกของการรับประกนั จะมีการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าตามหลักภาระผูกพัน 

(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้)  

และมูลค่าตามบัญชีจะมีการลดลงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า 

 


