
	 จากลักษณะของการระดมทนุแบบดจิทิลั	(Initial	Coin	Offering	หรอื	“ICO”)	ด้วยการเสนอขายดจิทิลัโทเคน	(Digital	 
Token)	ผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชน	โดยผู้ระดมทุน	จะเป็นผู้ออก	Digital	token	เพื่อแลกกับเงินสดหรือคริปโตเคอเรนซี	 
(Cryptocurrency)	เช่น	Bitcoin	หรือ	Ether	ท�าให้นักบัญชี	ผู้สอบบัญชี	กิจการผู้ออก	และนักลงทุนมักจะมีค�าถามว่าเงินที่กิจการ 
ผู ้ออก	 Token	 ได ้รับจากผู ้ลงทุนเพื่อแลกกับ	 Digital	 Token	 ถือเป ็นรายการใดในงบการเงินของกิจการผู ้ออก	 
กิจการต้องรับรู้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนแบบดิจิทัลอย่างไร
	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช	ีจึงจัดท�าเอกสารฉบบันีข้ึน้เพือ่ตอบค�าถามและชีแ้จงแนวทางการบนัทกึรายการบญัชี	 
ณ	วันเริ่มแรก	 เมื่อกิจการผู้ออกได้รับเงินสดมาจากการระดมทุนแบบดิจิทัล	 โดยอ้างอิงจากหลักการตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ค�ำถำม :  เงินท่ีได ้มำจำกกำรระดมทุนแบบดิจิทัล 

จัดเป็นรำยกำรใดในงบกำรเงนิของกิจกำรผูอ้อก (Issuer)  

ณ วันแรกที่ได้รับเงินจำกกำรระดมทุน

ค�ำตอบ :  ในการระดมทุนแบบดิจิทัล กิจการผู ้ออก 
มักจะมีการระบุวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการ 
ระดมทนุที่กิจการต้องปฏิบัติตามดังท่ีระบุในเอกสารท่ีกิจการ 
เผยแพร ่ให ้กับผู ้ลงทุนในการเสนอขายสินทรัพย ์ดิจิทัล  
(“White paper”) ด้วยเหตุนี้กิจการผู้ออกจึงควรพิจารณาว่า
เงนิทีไ่ด้รับจากการระดมทนุนัน้ เข้านยิามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใดที่ระบุวิธีการแยกและ/หรือวิธีวัดมูลค่า 
เริ่มแรกของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่หนึ่งส่วนหรือมากกว่าหนึ่งส่วน 
ในสัญญาไว ้หรือไม ่  ให ้กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับน้ัน ๆ ก่อน แต่หากไม่เข้านิยาม
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดจึงพิจารณาตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได้ หรือ มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาทีท่�ากบั
ลูกค้า ตามเหตุผลและหลักการที่อ้างอิงดังต่อไปนี้

 หากวิ เคราะห ์ถึ งธุรกรรมการระดมทุนแบบดิจิ ทัล 
ที่พบอยู่ในปัจจุบัน พบว่า กิจการผู้ออกได้รับเงินจากการระดมทุน 
และแลกเปล่ียนกับการออกสินทรัพย ์ดิจิทัลให ้กับนักลงทุน 
ทั้ ง น้ี กิจการผู ้ออกได ้ก� าหนดเงื่ อนไขของการระดมทุนและ
รวมถึงมีการระบุวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการระดมทุน 
ซึ่งเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการระดมทุนของแต่ละกิจการนั้น
อาจมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน นักลงทุนที่ลงทุนในธุรกรรมนี้จะได้ 
ผลตอบแทนทีแ่ตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว้ใน White 
paper (เอกสารที่กิจการเผยแพร่ให้กับผู้ลงทุนในการเสนอขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล)  ตัวอย่างเช่น

• ส่วนแบ่งก�าไรจากผลการด�าเนินงานของกิจการผู้ออก 
• กิจการต ้องด�าเนินการพัฒนาระบบ หรือเพื่อการม ี
 ผลตอบแทนจากทรัพย์สินหรือกิจกรรมที่กิจการผู้ออกจะ 
 ด�าเนนิการต่อไปในอนาคต 
• การได้รับส่วนลด หรือเพื่อจ่ายค่าบริการในอนาคต
• การใช้ประโยชน์จากการน�าสินทรัพย์ดิจิทัลตามรูปแบบ 
 ที่ก�าหนดไว้

เหตุผลและหลักกำรที่อ้ำงอิง

กำรบันทึกรำยกำรบัญชีของเงินที่ ได้มำจำก

กำรระดมทุนแบบดิจิทัล (ICO)  

ของกิจกำรผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล



1) Token ที่มีลักษณะคล้ำยตรำสำรทุน กล่ำวคือ ผู้ลงทุนจะได้     

    รับเงนิปันผลหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ของกิจกำร (Security  

   token) ยกตัวอย่ำงเช่น

       บริษัท A ออก Token เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนเพื่อน�าเงิน 
ดังกล่าวไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเริ่มด�าเนินงาน
และมีรายได้แล้วเพื่อรอรับส่วนแบ่งรายได้ตามข้อตกลงจากบริษัท 
ในกลุ ่มเป้าหมายดังกล่าว ซ่ึงผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็น
ลกัษณะของส่วนแบ่งก�าไร โดยผูถ้อื Token  มสีทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิปันผล 
ซึง่เป็นส่วนแบ่งก�าไรรายไตรมาสของบรษิทัผูอ้อก Token แต่ไม่มส่ีวน 
ในการตดัสนิใจหรอืบรหิารจัดการ ทัง้นี ้หากบรษิทัขาดทนุ ผูล้งทนุจะ
ไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว นอกจากน้ี ผู ้ลงทุนมีสิทธิได้รับคืนทุน 
ภายหลังเจ้าหนี้แต่ก่อนผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการเลิกกิจการ

 ด้วยเหตุนี้  จึงพิจารณาได้ว ่า ณ วันเริ่มแรกของการ
ระดมทุน  สิ นท รัพย ์ ดิ จิ ทั ล เป ็ น เพี ย ง เครื่ อ งมื อ ท่ีแสดงถึ ง
สิทธิของผู ้ลงทุน ซึ่งอาจเป็นสิทธิในส่วนได้เสียของความเป็น
เจ้าของของกิจการหรืออาจเป็นสิทธิเรียกร้องการช�าระเงินหรือ
เรียกร ้องสินค ้า/บริการแล ้วแต ่ประเภทของสินทรัพย ์ดิจิทัล  
นักลงทุนไม ่สามารถคาดหวังหรือมีความสามารถในการใช ้ 
ประโยชน์โดยตรงจากสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ทันที ซ่ึงแตกต่าง
จากกรณีซื้อสินค้าหรือบริการประเภทอื่น จึงวิเคราะห์ได ้ว ่า 
การลงทุนในสินทรัพย ์ดิจิ ทัลเป ็นเพียงการถือครองสินทรัพย  ์
ซึ่งแสดงถึงสิทธิเพ่ือจะได้รับผลตอบแทนในอนาคตซึ่งอาจเป็นได้
ในหลายรูปแบบ เช่น เงินปันผลรับ หรือส่วนแบ่งผลประโยชน ์
ของกจิการผูอ้อก หรือการน�าสนิทรพัย์ดงักล่าวไปใช้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุ
ไว้ใน White paper หรือการน�าไปช�าระค่าบริการต่าง ๆ ในอนาคต

 จากตัวอย ่างข ้างต ้น 
เห็นได้ว่า Token ที่กิจการผู้ออก 
Token ได ้ออกเสนอขายต ่อ 
ผู ้ลงทุนนั้นจะแสดงถึงสิทธิใน
ส่วนแบ่งก�าไร สทิธใินการตดัสนิใจ 
และ /หรื อ  สิ ท ธิ ใ นก า รแลก 
ซื้อสินค้าหรือบริการในอนาคต 

2) Token ที่ใช้เพื่อแสดงสิทธิในกำรใช้งำนแล้วแต่ประเภทของ 

    สินทรัพย์ดิจิทัล (Utility token) ยกตัวอย่ำงเช่น

 บรษัิท B ออก Token เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุไปพฒันาและ
ดูแลระบบเครือข ่ายส�าหรับการให้เช ่าพื้นท่ีในการเก็บข้อมูล 
(Decentralized storage network) โดยผู้ถือ Token มีสิทธิใช้ 
Token ดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเช่าพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล 
บนเครือข่ายดังกล่าวซึ่งผู้ให้เช่าท่ีอยู่บนเครือข่ายก็จะได้รับ Token 
เป็นการตอบแทนโดยผู้ลงทุนกลุ่มน้ีไม่ได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากผลการ
ด�าเนนิงานของบริษัท แต่จะได้รบัสทิธกิารเช่าพืน้ทีบ่นเครือข่ายของบริษัท 
      

 บริษัท C ออก Token เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนไปพัฒนา 
Platform และผลิตเครื่องมือตรวจวัดการใช้พลังงาน โดยผู ้ถือ  
Token สามารถน�า Token ดังกล่าวไปแลกเป็นเครื่องมือตรวจวัด 
การใช้พลังงาน (Energy consumption) และน�าไปใช้เป็นส่วนลด
ส�าหรบัการติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์หรือการรบับรกิารด้านพลงังานต่าง ๆ  
นอกจากนี้ การประหยัดพลังงานยังสามารถน�าไปแลกเป็น Token  
ได้ตามข้อก�าหนดของบริษัท 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว เงินที่กิจการได้รับจากการออก Token ดังตัวอย่าง
ดังกล่าว เงินที่ได้รับจึงไม่เข้านิยามรายได้ในงบการเงินของกิจการ 
ผูอ้อก (Issuer) ในวนัแรกทีไ่ด้รบัเงนิจากการระดมทนุ แต่อาจเป็นส่วน
ของเจ้าของหรือรายได้รับล่วงหน้าหรือหนี้สิน เป็นต้น

 ณ วันเริ่มแรกที่กิจการได้รับเงินจากการเสนอขายดิจิทัล 
Token กิจการผู้ออกต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดว่ากิจการควรจะ 
บนัทกึรายการเงนิทีร่บัมาเป็นหนีส้นิหรอืส่วนของเจ้าของ โดยกจิการ
ผู้ออกต้องวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของลักษณะ
ธรุกรรมดงักล่าวว่ากิจการมภีาระต่อผูท้ีล่งทนุใน Digital Token อย่างไร 
และรวมถึงวิเคราะห์ถึงสิทธิเรียกร้องของผู้ลงทุน ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
ในเอกสารท่ีกิจการเผยแพร ่ ในขั้นตอนการเสนอขาย และ 
รวมถึงสิทธิและภาระของกิจการตามข้อก�าหนดของกฎหมายหรือ 
หลักเกณฑ์ที่จะออกมาบังคับใช้ในอนาคต ทั้งนี้กิจการผู้ออกสามารถ
วิเคราะห์รายการเพื่อการบันทึกบัญชีรายการหนี้สินหรือส่วนของ
เจ้าของ โดยอ้างอิงจากตามค�านิยามของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 เรือ่ง การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเงื่อนไขส�าคัญ 
ในการพจิารณา เช่น

 เข ้ำข่ำยนิยำมของหนี้สิน หากผู ้ลงทุนที่ถือ Token  
มสีทิธเิรยีกร้องเงนิ หรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิคนืจากกจิการผูอ้อกตาม
เงื่อนไขและก�าหนดเวลาหรือเมื่อกิจการผู้ออกท�าผิดเงื่อนไข

 เข้ำข่ำยนิยำมของส่วนของเจ้ำของ หากผู้ลงทุนท่ีถือ  
Token  มี สิ ท ธิ ใ นส ่ วน ได ้ เ สี ยค ง เห ลือของ กิ จการผู ้ อ อก 

โดยการพิจารณาว ่า ลักษณะของสินทรัพย ์ดิจิ ทัลจะถือเป ็น
หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของขึ้นอยู ่กับการพิจารณาเงื่อนไขและ 
รายละเอียดของรายการรวมถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของลักษณะ
ธุรกรรมดังกล่าวตามเง่ือนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่ำง Token  

ท่ีกิจกำรผู้ออกได้ออกมำอำจมีลักษณะดังนี้



ตัวอย่ำงรำยกำร ลักษณะดังกล่ำวเข้ำข่ำยค�ำนิยำม

ตัวอย่ำงของบริษัท A ข้างต้นมีลักษณะที่ผู้ถือ Token มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล ซึ่งเป็นส่วนแบ่งก�าไรรายไตรมาสของบริษัทผู้ออก Token  
แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจหรือบริหารจัดการ ทั้งนี้ หากบริษัทขาดทุน  
ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว นอกจากนี้	ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับ
คืนส่วนได้เสียคงเหลือภายหลังเจ้าหนี้แต่ก่อนผู้ถือหุ้นในกรณีที่มี
การเลิกกิจการ ดังนั้นผู้ถือ Token จึงมีสิทธิได้รับสินทรัพย์ของบริษัท
ผู้ออกที่เหลืออยู่ภายหลังที่ได้จ่ายช�าระหนี้สินและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเมื่อ
เลิกกิจการ

เข้ำค�ำนิยำมส่วนได้เสียคงเหลือ

ทั้งนี้ต้องพิจำรณำเงื่อนไขทำงกฎหมำยว่ำ

ผู้ถือ Token มีสิทธิตำมกฎหมำยหรือไม่

ตัวอย่ำงของบริษัท B และบริษัท C ข้างต้นมีลักษณะที่ผู้ถือ Token  
ไม่ได้ส่วนแบ่งก�าไรจากผลการด�าเนินงานของบริษัท แต่ได้รับสิทธิ
หรือประโยชน์บางอย่างบนเครือข่ายของบริษัท แสดงว่าบริษัทมี 
ภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะให้สินค้าหรือบริการบางอย่างกับผู้ถือ

เข้ำค�ำนิยำมหนี้สิน (รำยได้รับล่วงหน้ำ) หรือ 

หนี้สินทำงกำรเงินขึ้นอยู่กับบริษัทมีภำระผูกพัน 

ที่จะให้สินค้ำหรือบริกำรบำงอย่ำงกับผู้ถือ 

หรือมีภำระผูกพันต้องส่งมอบเงินหรือ 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงนิอ่ืน หรือเคร่ืองมือทำงกำรเงนิอ่ืน 

ให้กับผู้ถือ Token หรือไม่

	 ท้ังนี	้ในการบนัทกึรายการบญัชี	กจิการผูอ้อกต้องท�าการวเิคราะห์เนือ้หาของรายการ	ซึง่รวมถงึเนือ้หาตามเอกสาร	White	paper	
ทีเ่ผยแพร่ในการเสนอขายสนิทรพัย์ดจิทิลั	กฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องในการระดมทนุดงักล่าว	หรอืข้อมลูอืน่ใดทีจ่ะให้ข้อมลูทีแ่สดง
ถงึภาระหน้าท่ีของกจิการผูอ้อก	และสทิธเิรยีกร้องของนกัลงทนุต่อกจิการผูอ้อก	อย่างไรกด็	ีหากเนือ้หาสาระไม่เข้าตามนยิามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวข้างต้น	หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอืน่ใด	กจิการควรพจิารณาว่าเข้านยิามรายได้ตามท่ีก�าหนด
ในมาตรฐานการบัญชี	ฉบบัที	่18	เรือ่ง	รายได้	หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่15	เรือ่ง	รายได้จากสญัญาท่ีท�ากบัลูกค้าหรอืไม่

 ค�านิยามของรายได้ตามกรอบแนวคิดส�าหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง (มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ หรือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ขึ้นอยู่
กับว่ากิจการที่ออกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที ่15 ก่อนวนัทีถ่อืปฏบิติัหรอืไม่) ซึง่เมือ่พจิารณาตามค�านยิามของ
รายได้ตามกรอบแนวคดิส�าหรบัการายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) 
ย่อหน้าที ่4.47 กจิการต้องรบัรูร้ายได้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิในอนาคตเพิม่ขึน้เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของสินทรพัย์หรอื
การลดลงของหนี้สิน และเม่ือกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง การรับรู  ้
รายได้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์หรือการ
ลดลงของหนี้สิน (เช่น สินทรัพย์สุทธิจะเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการขายสินค้า
หรือให้บริการ หรือหนี้สินจะลดลงเมื่อเจ้าหนี้ยกหนี้ให้)

 ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	18 (ปรับปรุง 2560) 
เรื่อง รายได้ ย่อหน้าที่ 7 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ภาคผนวก ก ระบุ
ค�านิยามรายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ตามปกตขิองกจิการ เมือ่กระแสรบันัน้ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิม่ข้ึน 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 
 ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	18	 (ปรับปรุง 2560)  
เรื่อง รายได้ ย่อหน้าที่ 14.1 ก�าหนดเงื่อนไขการรับรู้รายได้จากการ
ขายสินค้าก็ต่อเมื่อกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมี 
นัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว และ
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 15	 
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ย่อหน้าที่ 31 ก�าหนดให้กิจการ
ต้องรับรู ้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน  
โดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ (เช่น สินทรัพย์) 
ให้ลูกค้า จะถือว่ามีการส่งมอบสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีอ�านาจ
ควบคุมสินทรัพย์นั้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์เง่ือนไขของ Digital Token ตามตัวอย่างข้างต้นเพื่อความเข้าใจโดยสังเขป

หลักกำรและมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินที่อ้ำงอิง



 ค�านิยามของหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิด
ส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
 ตามกรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	
(ปรับปรุง 2558) ย่อหน้าที่ 4.4.2 ระบุค�านิยามของหนี้สิน หมายถึง  
ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  
โดยการช�าระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	15 เรื่อง  
รายได้จากสญัญาทีท่�ากบัลกูค้า ระบคุ�านยิามเกีย่วกบัหนีส้นิทีเ่กดิจาก
สญัญา หมายถงึ ภาระผกูพนัในปัจจบุนัของกจิการทีจ่ะโอนสนิค้าหรอื
บริการให้กับลูกค้าซึ่งกิจการได้รับค่าตอบแทนจากลูกค้าแล้ว

 ตามกรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	
(ปรับปรุง 2558) ย่อหน้าที่ 4.4.3 ระบุค�านิยามของส่วนของเจ้าของ 
หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้
สินทั้งสิ้นออกแล้ว

 ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	107 (ปรับปรุง 2559)  
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือ 
ทางการเงิน ย่อหน้าที่ 6 ได้ระบุค�านิยามของหน้ีสินทางการเงิน 
ตราสารทุน และส่วนได้เสียคงเหลือไว้ ดังนี้

“หนี้สินทำงกำรเงิน” หมำยถึง สัญญำท่ีท�ำให้กิจกำร 

เกิดภำระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตำมข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้แก่กิจการอื่น
ข) แลกเปลีย่นเครือ่งมอืทางการเงนิกบักจิการอืน่ภายใต้เง่ือนไข 
 ที่อาจท�าให้กิจการเสียประโยชน์

“ตรำสำรทุน” หมายถึง สัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารเป็น
เจ้าของส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน

“ส่วนได้เสยีคงเหลอื” หมายถึง สนิทรพัย์ของกิจการที่เหลอือยู่
ภายหลงัทีไ่ด้จ่ายช�าระหนีส้นิและค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เมือ่เลิกกจิการ

 นอกจากนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 
2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ
เครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้าท่ี 20 ถึง 24 ได้มีการอ้างอิงถึงเรื่อง 
การแสดงรายการว่าควรเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ โดยใน 
ย่อหน้าที ่22 ระบวุ่าลักษณะส�าคญัทีใ่ช้ในการจ�าแนกหนีส้นิทางการเงนิ 
ออกจากตราสารทนุ คอื ภาระผกูพนัตามสัญญาซ่ึงกิจการทีอ่อกเครือ่งมอื 
ทางการเงินต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้แก่ 
ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงิน หรือต้องน�าเครื่องมือทางการเงินอื่นไป 
แลกเปลี่ยนกับเครื่องมือทางการเงินที่ผู้ถือมีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่อาจ

ท�าให้กิจการเสียประโยชน์ เครื่องมือทางการเงินซ่ึงก่อให้เกิดภาระ
ผูกพันตามสัญญาจะถือเป็นหนี้สินทางการเงินตามค�านิยามไม่ว่า 
ภาระผูกพันนั้นจะจ่ายช�าระในลักษณะใด การที่กิจการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาเนื่องจากข้อจ�ากัดบางประการ 
ไม่ท�าให้ภาระผูกพันของกิจการหรือสิทธิของผู้ถือหมดไป ตัวอย่าง 
ของข้อจ�ากัดที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ กิจการไม่สามารถหาเงินตรา 
ต่างประเทศมาช�าระหนีส้นิได้ หรอืกจิการต้องได้รบัอนมัุตกิารจ่ายเงนิ
จากหน่วยงานก�ากบัดแูลก่อนทีจ่ะจ่ายช�าระหนีส้นิใด ๆ ส่วนย่อหน้าท่ี 
23 ระบวุ่าเมือ่เครือ่งมอืทางการเงนิไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัตามสญัญา 
ที่ท�าให้กิจการต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 
หรือต้องน�าเครื่องมือทางการเงินอื่นไปแลกเปลี่ยนภายใต้เง่ือนไข 
ที่อาจท�าให้กิจการเสียประโยชน์ เคร่ืองมือทางการเงินน้ันถือเป็น
ตราสารทุน แม้ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ  
ส่วนแบ่งอื่นตามสัดส่วนของส่วนของเจ้าของแต่กิจการไม่มีภาระ
ผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งดังกล่าว

หมำยเหตุ

 • ค�ำถำม-ค�ำตอบนี้ไม่ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
	 •	ค�ำถำม-ค�ำตอบนี้ใช้ได้กับกรณีธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล 
ตำมตัวอย่ำงนี้เท่ำนั้น
	 •	หลักกำรที่ใช้ในกำรตอบค�ำถำมนี้อ้ำงอิงตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่กีย่วข้องทีอ้่ำงอิงไว้เท่ำนัน้	และค�ำถำม-ค�ำตอบ 
นีจ้ะถอืว่ำยกเลิก	เมือ่มกีำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง	หรือกำรออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ที่ เกี่ยวข ้องกับเรื่องดังกล ่ำว	 ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงข ้อก�ำหนด 
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่อ้ำงอิงท�ำให้กำรให้ค�ำตอบ 
ของสภำวิชำชีพบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป
	 •	หำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทำงกำรเงินมีผลบังคับใช้	กิจกำรต้องมีกำรทบทวน	จัดประเภท	และ
วัดมูลค่ำหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ใหม่

โดย..คณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญช ี

วันที่เผยแพร่	25	พฤษภำคม	2561


