แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
สาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน

ความเป็ นมา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีน้ ีมีวัตถุประสงค์ท่จี ะกาหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน โดยในการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบัญชีในครั้งนี้จะยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินเดิม เพื่อให้ หลักการในเรื่อง
ของการตัดรายการสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงิน เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9, “Financial Instruments”)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้
1 แนวปฏิบั ติทางการบั ญ ชี สาหรั บ การตัดรายการสิน ทรั พย์ทางการเงิน และหนี้สิน ทางการเงิน นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน ซึ่งสินทรั พย์ทางการเงินในที่น้ ี หมายถึง เงินสด สิทธิตามสัญญาที่จะ
แลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของกิจการกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใต้ เงื่อนไขที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ ตลอดจนตราสารทุนของกิจการอื่น ดังนั้นแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
จึ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การบั ญ ชี ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่ ซ้ ื อมา และการแปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ นหลั ก ทรั พ ย์
(securitization)
2

หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินเข้ าเงื่อนไข ผู้โอนสามารถตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนออก
จากงบแสดงฐานะการเงิน และรั บ รู้ สินทรั พย์ และหนี้ สิน ทุ ก รายการที่ได้ รับหรื อ ที่เ กิดขึ้ นจากการ
แลกเปลี่ ยนด้ ว ยมู ลค่ า ยุติธรรม พร้ อมกันนั้ น ผู้ โอนต้ อ งรั บ รู้ ร ายการกาไรหรื อ รายการขาดทุ น ที่
เกิดขึ้นจากการโอนดังกล่าว
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หากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้ าเงื่อนไข ผู้ โอนต้ องแยกแสดงสินทรั พย์ท่ีโอนเป็ นรายการ
แยกต่างหากแต่ยังคงจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไว้ ดังเดิม ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์ท่โี อน
ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อผู้โอนผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญาการโอนสินทรัพย์ท่ที าให้ ผ้ ูโอนไม่
สามารถไถ่ถอนสินทรัพย์ท่โี อนได้ อกี ต่อไป
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หากการโอนสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน เข้ า เงื่อนไข ผู้ รั บ โอนจะรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีรั บ โอนมาด้ ว ยมู ลค่ า
ยุติธรรมบวกต้ นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้ อง
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หากการโอนสินทรั พ ย์ทางการเงิน ไม่เข้ า เงื่อนไข ผู้ รั บ โอนต้ อ งไม่ รั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ท่ีรั บ โอนมาเป็ น
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทึกรายการโอนเป็ นการให้ กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์น้ันเป็ น
หลัก ประกัน เมื่อผู้ รับ โอนขายหลั กประกัน ผู้ รับโอนต้ องบั นทึกสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ จากการขาย
พร้ อมกับรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผ้ ูโอน หากผู้โอนผิดนัดชาระหนี้ท่ที าให้
ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้ อีกต่อไป ผู้รับโอนต้ องรั บรู้หลั กประกันที่ยังไม่ได้ ขายเป็ น
1

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่ายุติธ รรม เว้ นแต่หลักประกันนั้นเป็ นลูกหนี้ท่รี ับโอนซึ่ง
ผู้รับโอนต้ องรับรู้ลูกหนี้ดังกล่าวด้ วยราคา ตามบัญชี ในกรณีท่ผี ้ ูรับโอนขายหลักประกันไปแล้ วผู้รับโอน
ต้ องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผ้ ูโอน
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กิจการต้ องประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่แสดงเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ องกับการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ
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แนวปฏิบัติทางการบั ญชี ฉบั บนี้ ได้ ให้ แนวทางเกี่ยวกับการจั ดประเภทและวั ดมู ลค่าสินทรั พย์ทาง
การเงินที่ซ้ ือมา โดยให้ นาหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินให้ สินเชื่อ หรือ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน มาประยุกต์ใช้ แล้ วแต่กรณี นอกจากนั้นแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีฉบับนี้ยังได้ ให้ แนวทางเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหลักประกันทั้งทางด้ านผู้โอนและ
ผู้รับโอนในกรณีท่กี ารโอนนั้นไม่เข้ าเงื่อนไข
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ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการตัด
รายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน กิจการจึงมีการรับรู้และแสดงรายการดังกล่าว
แตกต่างกันออกไป

อ้างอิง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์
แนวปฏิบั ติท างการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ การปฏิบั ติ ทางการบั ญ ชี ส าหรั บ การตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน เป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการที่
เกิดขึ้น และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีการประกาศและมีผล
บังคับใช้ ในอนาคต

ขอบเขต
1 แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับทุกกิจการสาหรับเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท
ยกเว้ นรายการต่อไปนี้
1.1 ส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ า ต้ องบันทึกบัญชีตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กับตราสารอนุ พันธ์ทางการเงินในส่วนได้
เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ า เว้ นแต่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนั้นเป็ นไป
ตามคานิยามของตราสารทุนของกิจการตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง
การแสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม
1.2.1 ลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าที่มีการรับรู้โดยผู้ให้ เช่า ต้ องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
1.2.2 เจ้ าหนี้ สัญญาเช่ า การเงินที่มีการรั บรู้โดยผู้เช่ า ต้ องปฏิบั ติตามแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีฉบับนี้
1.3 สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้ างภายใต้ โครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
1.4 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่อ อกโดยกิ จ การซึ่ ง เข้ า เงื่ อ นไขของตราสารทุ น ตามนิ ยามที่ร ะบุ ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงิ น (ซึ่ ง รวมถึ ง สิทธิท่ีจ ะซื้ อหรื อ จะขายและใบสาคั ญ แสดงสิท ธิ) หรื อ รายการที่
จัดเป็ นตราสารทุนตามนิยามในย่อหน้ าที่ 6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การ
แสดงรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
1.5 สิทธิและภาระผู กพั นที่เกิดขึ้น (1) ภายใต้ สัญญาประกันภัยตามที่ระบุ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย นอกเหนือจากสิทธิ
และภาระผูกพันของผู้ออกที่เกิดขึ้นภายใต้ สัญญาประกันภัยที่เป็ นไปตามคานิยามของสัญญา
คา้ ประกันทางการเงินหรือ (2) สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย เนื่องจากสัญญามีลักษณะการร่ วมรับ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
1.6 สัญญาล่วงหน้ าระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ขายหุ้นที่จะซื้อหรือขายซึ่งจะทาให้ เกิดการรวมธุรกิจ ณ วันที่
ซื้อธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็ นการรวมธุรกิจตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ระยะเวลาของสัญญาล่วงหน้ า ต้ องไม่เกิน
ระยะเวลาที่สมเหตุสมผลที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการขออนุมัติและในการทารายการให้ แล้ วเสร็จ
1.7 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สัญ ญา และภาระผู ก พั น ภายใต้ ก ารจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์ ยกเว้ นสัญญาภายใต้ ขอบเขตย่อหน้ าที่ 2.4 ถึง 2.7 ที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้
1.8 สิทธิท่จี ะได้ รับชาระเพื่ อชดเชยค่าใช้ จ่ายให้ กับกิจการซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องชาระหนี้สินซึ่งรับรู้
เป็ นประมาณการหนี้สนิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณ
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การหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น หรือในงวดก่อนหน้ า กิจการได้ เคยรับรู้
ประมาณการหนี้สินไว้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณ
การหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
1.9 สิทธิและภาระผูกพั นภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้ จ ากสัญ ญากับ ลู ก ค้ า (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ที่เ ป็ นเครื่ องมือ ทางการเงิน เว้ น แต่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญากับลูกค้ า (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ได้ ระบุให้ ใช้ วิธกี ารทางบัญชีท่กี ล่าวตามที่กาหนดไว้ ในแนวปฏิบัติทางบัญชีน้ ี
1.10 สิทธิและภาระผูกพัน จากการปรั บโครงสร้ างหนี้ท่ีมีปัญหาและสินทรั พย์ท่ลี ูกหนี้ โอนให้ เพื่ อ
ชาระหนี้ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสาหรับการปรับ
โครงสร้ างหนี้ ท่ีมีปัญหา (ปรั บปรุ ง 2545) และการตีความมาตรฐานการบั ญ ชี เรื่ องที่ 9
เรื่อง สินทรัพย์ท่ลี ูกหนี้โอนให้ เพื่อชาระหนี้
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
2 ในงบการเงินรวม ย่อหน้ าที่ 3 ถึง 10 และภาคผนวกย่อหน้ าที่ ข1 ถึง ข7 จะนามาถือปฏิบัติใน
ระดับของงบการเงินรวม ดังนั้นในลาดับแรกกิจการต้ องจัดทางบการเงินรวม โดยรวมทุกบริษัทย่อย
ตามข้ อกาหนดที่ระบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบ
การเงินรวม แล้ วจึงนาย่อหน้ าดังกล่าวมาถือปฏิบัติกบั กลุ่มกิจการ
3 ก่ อ นการประเมิ น ว่ า การตั ด รายการออกจากบั ญ ชี แ ละจ านวนที่ตั ด ออกมี ค วามเหมาะสมตาม
ข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 4 ถึง 10 หรือไม่ กิจการต้ องกาหนดว่าควรนาย่อหน้ าดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติกับส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือ ส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรั พย์ทางการเงินที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน) หรือสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรั พย์ทางการเงินที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน) ทั้งจานวน โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
3.1 ย่อหน้ าที่ 4 ถึง 10 จะนามาถือปฏิบัติกับส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มของสินทรั พย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน) ก็ต่อเมื่อส่วนของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ที่กาลั งได้ รับ การพิ จารณาให้ ตัดรายการออกจากบัญ ชีมีลักษณะตามข้ อใดข้ อหนึ่ ง
ต่อไปนี้
3.1.1 ส่วนที่กาลังได้ รับการพิจารณาดังกล่าวนั้นมีส่วนประกอบเพียงกระแสเงินสดที่ระบุไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้ าทาสัญญาเฉพาะส่วนอัตราดอกเบี้ย
(an interest rate strip) ซึ่งทาให้ คู่สัญญาได้ รับสิทธิในกระแสเงินสดจากดอกเบี้ย แต่
ไม่มีสทิ ธิในกระแสเงินสดจากเงินต้ นของตราสารหนี้น้ัน ย่อหน้ าที่ 4 ถึง 10 จะนามา
ถือปฏิบัติกบั กระแสเงินสดจากดอกเบี้ย
3.1.2 ส่วนที่ก าลั งได้ รั บ การพิ จ ารณาดังกล่ า วนั้ น มีส่วนประกอบเพี ยงส่วนแบ่ งเต็ม ตาม
สัดส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของกระแสเงินสดจาก
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สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน)
ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้ าทาสัญญาซึ่งทาให้ คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิในร้ อยละ 90 ของกระแส
เงินสดทั้งหมดจากตราสารหนี้ ย่อหน้ าที่ 4 ถึง 10 จะนามาถือปฏิบัติสาหรับร้ อยละ
90 ของกระแสเงิน สดนั้ น หากมีคู่ สัญ ญามากกว่ า หนึ่ ง ราย คู่ สัญ ญาแต่ ละรายไม่
จาเป็ นต้ องมีส่วนแบ่งตามสัดส่วนของกระแสเงินสด ถ้ ากิจการที่เป็ นผู้โอนมีสิทธิใน
ส่วนแบ่งเต็มตามสัดส่วน (fully proportionate)
3.1.3 ส่วนที่ก าลั งได้ รั บ การพิ จารณาดังกล่ า วนั้ น มีส่วนประกอบเพี ยงส่วนแบ่ งเต็ม ตาม
สัดส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของกระแสเงินสดที่ระบุไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรั พย์ทางการเงินที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ) ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้ าทาสัญญาซึ่งทาให้ คู่สัญญาได้ รับ
สิทธิในร้ อยละ 90 ของกระแสเงิน สดที่เป็ นดอกเบี้ ยจากสินทรั พย์ทางการเงิน ย่ อ
หน้ า ที่ 4 ถึ ง 10 จะน ามาถื อ ปฏิบั ติ ส าหรั บ ร้ อยละ 90 ของกระแสเงิ น สดที่เ ป็ น
ดอกเบี้ยนั้น หากมีคู่สัญญามากกว่าหนึ่งราย คู่สัญญาแต่ละรายไม่จาเป็ นต้ องมีส่วน
แบ่งตามสัดส่วนของกระแสเงินสดที่ระบุไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง ถ้ ากิจการที่เป็ นผู้โอนมี
สิทธิในส่วนแบ่งเต็มตามสัดส่วน (fully proportionate)
3.2 ในกรณีอ่ นื ๆ ให้ นาย่อหน้ าที่ 4 ถึง 10 มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินทั้งจานวน (หรือ
กลุ่มของสินทรั พย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันทั้งจานวน) ตัวอย่างเช่ น เมื่อกิจการ
โอน (1) สิทธิในการรั บกระแสเงินสดร้ อยละ 90 แรกสุดหรื อหลั งสุดของเงินที่เก็บได้ จาก
สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) หรือ (2) สิทธิในร้ อยละ 90 ของ
กระแสเงิน สดจากกลุ่มลูกหนี้ แต่ กิจการให้ การคา้ ประกัน เพื่ อชดเชยผลขาดทุนจากการให้
สินเชื่อให้ แก่ผ้ ูซ้ ือเป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 8 ของจานวนเงินต้ นของลูกหนี้ ให้ นาย่อหน้ าที่ 4
ถึง 10 มาปฏิบัติกับสินทรั พ ย์ทางการเงิน (หรื อ กลุ่มของสินทรั พย์ทางการเงินที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน) ทั้งจานวน
ในย่อหน้ าที่ 4 ถึง 13 คาว่า “สินทรัพย์ทางการเงิน ” หมายถึง ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงิน
(หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรั พย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน) ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่
3.1 หากไม่ใช่กรณีดังกล่าวจะหมายถึงสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน) ทั้งจานวน
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กิจการต้ องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น
4.1 สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินได้ ส้ นิ สุด หรือ
4.2 กิจการได้ โอนสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 5 และ 6 และการโอนนั้นเข้ าเงื่อนไข
การตัดรายการออกจากบัญชีตามข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 7
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กิจการได้ โอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
5.1 กิจการได้ โอนสิทธิตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือ
5.2 กิจการยังคงไว้ ซ่ึงสิทธิตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่รับภาระ
ผู กพั น ตามสัญญาที่จะจ่ ายกระแสเงิน สดนั้ น ให้ กับผู้ รับ รายใดรายหนึ่ งหรื อ หลายราย ตาม
ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 6
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เมื่อกิจการยังคงไว้ ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน (“สินทรัพย์
เดิม”) แต่รับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายกระแสเงินสดนั้นให้ กับกิจการใดกิจการหนึ่งหรื อ
หลายกิจการ (“ผู้รับคนสุดท้ าย”) จะถือว่ า รายการดังกล่ าวเป็ นการโอนสินทรั พย์ทางการเงิน ก็
ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสามข้ อดังต่อไปนี้
6.1 กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายเงินให้ กับผู้รับคนสุดท้ าย นอกเหนือจากจานวนเงินเท่าที่
เก็บได้ จากสินทรัพย์เดิมนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการให้ เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ผ้ ูรับคนสุดท้ าย
โดยกิจ การมี สิทธิท่ีจ ะเรี ยกคื น เงิน ให้ กู้ ยืม ได้ เต็มจานวนรวมทั้งดอกเบี้ ยค้ า งรั บ ตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด การให้ ก้ ูยืมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นการผิดเงื่อนไขนี้
6.2 สัญ ญาโอนมี เงื่ อ นไขห้ า มกิจ การขายสิน ทรั พ ย์ เดิมหรื อวางสิน ทรั พย์เดิมเป็ นหลั กประกัน
นอกจากใช้ เป็ นหลักประกัน ให้ แก่ผ้ ูรับคนสุดท้ ายสาหรั บภาระผูกพั นที่จะจ่ ายกระแสเงินสด
ให้ แก่ผ้ ูรับคนสุดท้าย
6.3 กิจการมีภาระผูกพั นที่จะต้ องส่งมอบกระแสเงินสดทั้งหมดที่กิจการเก็บแทนผู้รับคนสุดท้ าย
ให้ กบั ผู้รับคนสุดท้ายโดยไม่ล่าช้ าอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนั้น กิจการไม่มีสิทธิท่จี ะนากระแส
เงินสดที่ได้ รับไปลงทุน เว้ นแต่เป็ นการลงทุนในเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่
นิยามไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด) ในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ จากวันที่เก็บเงินได้ จนถึงวันที่มีการกาหนดให้ ส่งมอบเงินให้ ผ้ ูรับคนสุดท้ าย
และมีการส่งมอบดอกเบี้ยรับใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนนั้นให้ กบั ผู้รับคนสุดท้าย

7

เมื่อกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 5 กิจการต้ องพิจารณาว่ากิจการยังคงไว้
ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ทางการเงินไว้ เพียงใด โดยมีประเด็น
ในการพิจารณาดังนี้
7.1 ถ้ ากิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญ
ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้ องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นออกจากบัญชี และ
บันทึกเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ แยกต่างหากสาหรับสิทธิหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นหรือที่ยังคงไว้
จากการโอน
7.2 ถ้ ากิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญ
ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้ องบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไป
7.3 ถ้ า กิจ การไม่ ไ ด้ โอนหรื อ ไม่ ไ ด้ ค งไว้ ซ่ึ งความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของ
6

ทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นกิจการต้ องพิจารณาว่ากิจการยังคงมี การ
ควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงินนั้นอยู่หรือไม่ โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้
7.3.1 ถ้ ากิจการไม่ ได้ คงไว้ ซ่ึงการควบคุม กิจการต้ องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
ออกจากบัญชี และรับรู้แยกต่างหากเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินสาหรั บสิทธิหรื อภาระ
ผูกพันที่เกิดขึ้นหรือที่ยังคงไว้ จากการโอน
7.3.2 ถ้ ากิจการยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุม กิจการต้ องบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
ต่อไปเท่าที่กิจการยั งคงมีความเกี่ยวข้ องต่ อเนื่ องในสินทรั พย์ ทางการเงินนั้ น (ดู ย่อ
หน้ าที่ 17)
8

การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดู ย่อหน้ าที่ 7) จะมีการประเมินโดยการเปรียบเทียบความ
เสี่ยงต่อความผันผวนของจานวนและช่วงเวลาของกระแสเงินสดสุทธิของสินทรัพย์ท่โี อนของกิจการ
ทั้งก่อนและหลังการโอน กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่าง
มีนัยสาคัญของสินทรั พย์ทางการเงินนั้นหากการโอนไม่ทาให้ ความเสี่ยงต่อความผันผวนในมูลค่า
ปั จจุ บันของกระแสเงิน สดสุทธิในอนาคตจากสิน ทรั พย์ทางการเงิน นั้ นมีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างมี
นัยสาคัญ (ตัวอย่างเช่น กิจการได้ ขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสัญญาในการซื้อคืนที่ราคาที่ระบุไว้
แน่นอน หรือ ที่ราคาขายสินทรัพย์ทางการเงิน บวกด้ วยผลตอบแทนของผู้ให้ กู้ยืม) กิจการได้ โอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญของสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้น หากความเสี่ยงที่กิจการมีจากความผันผวนในมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคต
จากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ไม่มีนัยสาคัญอีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนรวมในมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน (เช่น กิจการได้ ขายสินทรัพย์ทาง
การเงินโดยเหลือเพียงสิทธิท่ีจะซื้ อคืนด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วั นที่มีการซื้ อคืน หรื อกิจการได้ โอน
ส่วนแบ่งเต็มตามสัดส่วน (fully proportionate) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มี
มูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ในข้ อตกลง เช่น การโอนขายต่อเงินให้ สินเชื่อโดยผู้ขายด้ อย
สิทธิในส่วนที่คงเหลือ ซึ่งเข้ าเงื่อนไขตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 6)
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บ่ อ ยครั้ ง ที่ ร ายการที่ เ กิ ด ขึ้ นจะมี ค วามชั ด เจนว่ า กิ จ การได้ โ อนหรื อ ยั ง คงไว้ ซ่ึ ง ความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญและไม่มีความจาเป็ นที่ต้องทาการคานวณ
แต่อย่างใด ในบางกรณีจะมีความจาเป็ นที่จะคานวณและเปรียบเทียบความเสี่ยงของกิจการต่อความ
ผันผวนของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตทั้งก่อนและหลังการโอน การคานวณและ
การเปรียบเทียบทาโดยใช้ อัตราดอกเบี้ยตลาดในปั จจุ บันที่เหมาะสมเป็ นอัตราคิดลด ความผันผวน
ในกระแสเงินสดสุทธิท่อี าจจะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลในทุกกรณีจะมีการพิ จารณาโดยให้ นา้ หนัก
กับผลลัพธ์ท่มี ีโอกาสเกิดขึ้นได้ มากกว่า

10 การพิจารณาว่ ากิจการยังคงมี การควบคุ ม (ดู ย่อหน้ าที่ 7.3) สินทรั พย์ท่ีโอนหรื อไม่น้ั นขึ้นอยู่ กับ
ความสามารถของผู้รับโอนในการขายสินทรัพย์ หากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติท่จี ะขาย
สินทรัพย์น้ันทั้งจานวนให้ กับบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน และสามารถที่จะทาได้ โดยฝ่ าย
7

เดียวโดยไม่จาเป็ นต้ องกาหนดข้ อจากัดเพิ่มเติมในการโอน จะถือว่ากิจการไม่มีการควบคุม ในกรณี
อื่น จะถือว่ากิจการยังคงมีการควบคุม
การโอนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขเป็ นการตัดรายการออกจากบัญชี
11 ถ้ ากิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งเข้ า เงื่อนไขการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี
ทั้งจานวน และยังคงสิทธิการให้ บริการสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยได้ รับค่าตอบแทน กิจการ
ต้ อ งรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการให้ บริ ก ารส าหรั บ สั ญ ญาบริ ก ารนั้ น หากคาดว่ า
ค่าตอบแทนที่จะได้ รับจะไม่สามารถชดเชยค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การของกิจการได้ อย่างเพี ยงพอ
กิจการต้ อ งรั บ รู้ หนี้ สินที่เ กิดจากภาระผู กพั น ในการให้ บริ การนั้ นด้ วยมูลค่ายุ ติธรรม หากคาดว่ า
ค่าตอบแทนที่จะได้ รับจะสูงกว่าค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการ กิจการต้ องรับรู้ สินทรั พย์ท่เี กิดจากการ
ให้ บริ ก ารด้ วยจานวนที่กาหนดจากการปั นส่วนมูลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พ ย์ทางการเงิน ส่วนที่มี
มูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ตามข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 14
12 ในกรณีท่ผี ลจากการโอนทาให้ สินทรัพย์ทางการเงินถูกตัดออกจากบัญชีท้งั จานวน แต่การโอนส่งผล
ให้ กิจ การได้ มาซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ท างการเงิ น ใหม่ หนี้ สิน ทางการเงิ น ใหม่ หรื อ หนี้ สิ น ที่เ กิด จากการ
ให้ บริการ กิจการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินใหม่ หนี้สนิ ทางการเงินใหม่ หรือหนี้สนิ ที่เกิดจากการ
ให้ บริการดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม
13 ในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีท้งั จานวน ผลแตกต่างระหว่าง
13.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) และ
13.2 สิ่งตอบแทนที่ได้ รับ (รวมถึง สินทรัพย์ใหม่ท่ไี ด้ มาหักด้ วยหนี้สนิ ใหม่ท่รี ับมา)
ต้ องมีการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
14 หากสินทรัพย์ท่โี อนเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial
asset) (เช่ น เมื่อกิจการโอนกระแสเงินสดในดอกเบี้ย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของตราสารหนี้ ดูย่อหน้ าที่
3.1) และส่วนที่มีการโอนนั้นเข้ าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีท้งั จานวน มูลค่าตามบัญชีเดิม
ของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ต้ องมีการปันส่วนระหว่าง
ส่ว นที่จ ะต้ อ งรั บ รู้ ร ายการต่ อ ไป และส่ว นที่จ ะต้ อ งตัดรายการออกจากบั ญชี โดยพิ จารณามูลค่ า
ยุติธรรมที่เ กี่ยวข้ องกับแต่ ละส่ วนในวั น ที่มีก ารโอน เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์น้ ี สิน ทรั พ ย์ท่ีเ กิดจากการ
ให้ บริการที่ยังคงไว้ จะต้ องถือเป็ นส่วนที่มีการรับรู้ต่อไป ผลแตกต่างระหว่าง
14.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้ กับส่วนที่จะต้ อง
ตัดรายการออกจากบัญชี และ
14.2 สิ่งตอบแทนที่ได้ รับสาหรับส่วนที่ตัดรายการออกจากบัญชี (รวมถึง สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาใหม่หัก
ด้ วยหนี้สนิ ใหม่ท่รี ับมา)
ต้ องมีการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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15 เมื่อกิจการปั นส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรั พย์ทางการเงิน ส่วนที่มีมูลค่ าสูงกว่า (a larger
financial asset) ให้ กับส่วนที่จะต้ องรับรู้รายการต่อไป และส่วนที่จะต้ องตัดรายการออกจากบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของส่วนที่จะต้ องรับรู้รายการต่อไปจาเป็ นต้ องได้ รับการวัดมูลค่า ในกรณีท่กี ิจการมี
ประวั ติ ก ารขายบางส่วนของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่มีลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกับ ส่ ว นที่ยังคงต้ อ งรั บ รู้
รายการต่อไปหรือมี รายการซื้อขายอื่น ในตลาดสาหรับ บางส่วนดังกล่าว ราคาล่าสุดของรายการที่
เกิดขึ้นจริงถือเป็ นประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีท่สี ุดสาหรั บส่วนที่ยังคงต้ องรับรู้รายการต่อไป ใน
กรณีท่ีไม่ มีราคาเสนอซื้อขายหรื อไม่มีรายการซื้อขายในตลาดล่ าสุดที่จะสนั บสนุ นมูลค่ายุติธรรม
สาหรั บส่วนที่ยังคงต้ องรั บรู้รายการต่ อไป ประมาณการมูลค่ ายุ ติธรรมที่ดีท่สี ุดคือผลต่ างระหว่ าง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ทั้งจานวน
และสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากผู้รับโอนสาหรับบางส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี

การโอนทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขเป็ นการตัดรายการออกจากบัญชี
16 ถ้ าการโอนไม่ได้ ส่งผลให้ มีการตัดรายการออกจากบัญชี เนื่องจากกิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญ ของสินทรั พย์ท่ีโอน กิจการยังต้ องรั บรู้
รายการสินทรัพย์ท่โี อนต่อไปทั้งจานวน และต้ องรับรู้หนี้สินทางการเงินสาหรับสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ
ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากนั้นกิจการต้ องรับรู้รายได้ ใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ท่โี อน และ
ค่าใช้ จ่ายใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหนี้สนิ ทางการเงิน

ความเกีย่ วข้องต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทีโ่ อน
17 ถ้ ากิจการไม่ได้ โอนหรือไม่ได้ คงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีโ อน และยั ง คงมี ก ารควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ีโ อน กิ จ การยั ง คงต้ อ งรั บ รู้
สินทรั พย์ท่ีโอนต่ อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่ อเนื่ องกับสิน ทรั พย์น้ั น โดยขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้ องต่ อเนื่ องของกิจการในสินทรั พย์ท่ีโอน คือ ขอบเขตของฐานะเปิ ดต่อ ความเสี่ยงที่
กิจการมีจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ท่โี อน ตัวอย่างเช่น
17.1 ในกรณี ท่ีค วามเกี่ย วข้ อ งต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การอยู่ ใ นรู ป ของการค้า ประกัน สิ น ทรั พ ย์ ท่ีโ อน
ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่อเนื่องของกิจการ คือ จานวนเงินที่ต่ากว่ าระหว่ าง (1) จานวน
เงินของสินทรัพย์และ (2) จานวนเงินสูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับซึ่งกิจการอาจถูกเรียกให้
ชาระคืน (จานวนเงินที่คา้ ประกัน)
17.2 ในกรณีท่คี วามเกี่ยวข้ องต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของสัญญาสิทธิซ่ึงกิจการเป็ นผู้ออก หรือ
กิจการซื้อมา (หรื อเป็ นทั้งสองอย่าง) ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่ อเนื่ องของกิจการ คือ
จานวนเงินของสินทรัพย์ท่โี อนซึ่งกิจการอาจซื้อคืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการออกสิทธิท่ี
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จะขายสินทรัพย์ซ่ึงมีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่อเนื่องของ
กิจการจะมีการจากัดอยู่ท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่โี อน และราคาใช้ สิทธิ แล้ วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า (ดูภาคผนวกย่อหน้ าที่ ข13)
17.3 ในกรณีท่คี วามเกี่ยวข้ องต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของสัญญาสิทธิท่จี ะชาระด้ วยเงินสดหรือ
ข้ อกาหนดที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันในสินทรั พย์ท่ีโอน ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่ อเนื่อง
ของกิจการ จะมีการวัดมูลค่าด้ วยวิธีเดียวกันกับสัญญาสิทธิท่ไี ม่ได้ จ่ายชาระด้ วยเงินสด ตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 17.2 ข้ างต้ น
18 ในกรณีท่กี ิจการยังคงรับรู้สินทรัพย์ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่อเนื่อง กิจการต้ องรับรู้
หนี้ สิน ที่เ กี่ยวข้ อ งด้ วย แม้ ว่า จะมีข้อ กาหนดในการวั ดมู ลค่ า อื่น ๆ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ อง สินทรั พย์ท่โี อนและหนี้สินที่เกี่ยวข้ องจะต้ องมีการวัดมูลค่าตามเกณฑ์ท่สี ะท้ อน
สิทธิและภาระผูกพั นที่กิจการยังคงไว้ หนี้สินที่เกี่ยวข้ องจะมีการวัดมูลค่าด้ วยวิธีท่ที าให้ มูลค่าตาม
บัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ท่โี อนและหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง เท่ากับ
18.1 ราคาทุนตัดจาหน่ายของสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ ถ้ าสินทรัพย์ท่โี อนนั้นวัดมูลค่า
ด้ วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย หรือ
18.2 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันที่กจิ การยังคงไว้ เมื่อมีการวัดมูลค่าแยกแต่ละรายการ
ถ้ าสินทรัพย์ท่โี อนนั้นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
19 กิจการต้ องรับรู้รายได้ ท่เี กิดขึ้นจากสินทรัพย์ท่โี อนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่อเนื่อง และต้ อง
รับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
20 สาหรับการวัดมูลค่าในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่โี อน และหนี้สินที่
เกี่ยวข้ องซึ่งได้ มีการรับรู้ต้องบันทึกบัญชีให้ สอดคล้ องกับ แต่ละประเภทรายการ โดยต้ องไม่หักกลบ
ลบกัน
21 หากขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่ อเนื่ องของกิจการเป็ นเพี ยงส่ วนหนึ่ งของสินทรั พย์ทางการเงิ น
(ตัวอย่างเช่น กิจการยังคงสิทธิท่จี ะเลือกซื้อคืนบางส่วนของสินทรัพย์ท่โี อน หรือยังคงมีผลประโยชน์
เหลืออยู่ซ่ึงไม่ได้ ส่งผลให้ กจิ การยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่าง
มีนัยสาคัญและกิจการยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุม) กิจการต้ องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิม ของสินทรัพย์
ทางการเงินระหว่างส่วนที่ยังคงต้ องรับรู้ต่อไปตามขอบเขตความเกี่ยวข้ องต่อเนื่อง และส่วนที่ไม่ต้อง
รั บ รู้ อีก ต่ อ ไปโดยพิ จ ารณามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นเหล่ า นั้ น ณ วั น ที่ มี ก ารโอน เพื่ อ
วัตถุประสงค์น้ ี ข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 15 จะมีการนามาถือปฏิบัติ โดยผลแตกต่างระหว่าง
21.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี) ที่ปันส่วนให้ กับส่วนที่ไม่ต้อง
รับรู้อกี ต่อไป และ
21.2 สิ่งตอบแทนที่ได้ รับสาหรับส่วนที่ไม่ต้องรับรู้อกี ต่อไป
ต้ องมีการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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22 ถ้ าสินทรั พย์ท่โี อนมีการวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย ทางเลือกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ที่ให้ กิจการสามารถกาหนดให้
หนี้สินทางการเงินมีการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนนั้นไม่สามารถนามาปฏิบัติกับ
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องนี้

การโอนทุกประเภท
23 ถ้ าสินทรั พย์ท่โี อนยังคงมีการรับรู้ต่อไป สินทรั พย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องต้ องไม่นามาหักกลบลบกัน
ในทานองเดียวกันกิจการต้ องไม่หักกลบรายได้ ท่เี กิดขึ้นจากสินทรัพย์ท่โี อนกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
หนี้สินที่เกี่ยวข้ อง (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทาง
การเงินย่อหน้ าที่ 42 (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
24 ถ้ าผู้โอนให้ หลักประกันที่ไม่ใช่ เงินสด (เช่น ตราสารหนี้หรือตราสารทุน) กับผู้รับโอน วิธีการบัญชี
สาหรับหลักประกันในด้ านของผู้โอนและผู้รับโอนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าผู้รับโอนมีสิทธิท่จี ะนา
หลักประกันนั้นไปขายหรื อวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่งหรื อไม่ และผู้ โอนได้ ปฏิบัติผิดสัญญาแล้ ว
หรือไม่ ผู้โอนและผู้รับโอนต้ องบันทึกบัญชีหลักประกันตามข้ อกาหนดที่ระบุดังต่อไปนี้
24.1 ถ้ าผู้รับโอนมีสิทธิตามสัญญาหรื อตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ีจะนาหลั กประกันไปขายหรื อวาง
เป็ นประกันอีก ทอดหนึ่ง เช่ นนี้ ผู้โอนต้ องจัดประเภทสินทรั พย์ รายการนั้นใหม่ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน (เช่ น สินทรั พย์ท่ีให้ ยืม ตราสารทุนที่วางเป็ นประกัน หรื อลูกหนี้ซ้ ือคืน) โดย
แสดงแยกต่างหากจากสินทรัพย์อ่นื
24.2 ถ้ าผู้รับโอนขายหลักประกันที่ได้ รับมา ผู้รับโอนต้ องรั บรู้รายรับจากการขาย และรับรู้หนี้สิน
จากภาระผูกพันที่ต้องส่งคืนหลักประกันด้ วยมูลค่ายุติธรรม
24.3 ถ้ า ผู้ โอนปฏิบั ติ ผิด สัญ ญาและหมดสิ ทธิท่ีจ ะไถ่ ถ อนหลั ก ประกั น คื น ผู้ โอนต้ อ งตั ด รายการ
หลักประกันนั้นออกจากบัญชี และผู้รับโอนต้ องรับรู้รายการหลักประกันเป็ นสินทรัพย์โดยวัด
มูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ ในกรณีท่ผี ้ ูรับโอนได้ ขายหลักประกันไปแล้ ว ผู้รับ
โอนต้ องตัดรายการภาระผูกพันที่จะต้ องส่งคืนหลักประกันออกจากบัญชี
24.4 ทั้งนี้ ยกเว้ นที่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ า 24.3 ผู้โอนยังคงต้ องบันทึกหลักประกันเป็ นสินทรัพย์
และผู้รับโอนต้ องไม่รับรู้หลักประกันเป็ นสินทรัพย์
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงิน
25 กิจการต้ องตัดรายการหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ออกจากงบแสดง
ฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อหนี้สนิ ทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้ มีการ
ปฏิบัติตามแล้ ว ได้ มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด
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26 การแลกเปลี่ ยนตราสารหนี้ ที่มีความแตกต่ า งในข้ อ ตกลงอย่ า งมี นั ยสาคัญ ระหว่ า งผู้ กู้ และผู้ ให้ กู้
จะต้ องมีการบันทึกบัญชีเป็ นรายการสิ้นสุดลงของหนี้สินทางการเงินเดิม และต้ องบันทึกบัญชีรับรู้
หนี้สินทางการเงินใหม่ ในทานองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในข้ อตกลงของหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอยู่ในปั จจุ บันหรือบางส่วนของหนี้สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะปั ญหาทางการเงิน
ของลูกหนี้หรือไม่กต็ าม) จะต้ องมีการบันทึกบัญชีเป็ นรายการหนี้สินทางการเงินเดิมที่ได้ ส้ นิ สุดลง
และต้ องบันทึกบัญชีรับรู้หนี้สนิ ทางการเงินใหม่
27 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรื อบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน)
ที่ส้ นิ สุดลง หรือที่ได้ โอนให้ กบั บุคคลอื่น และสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึง สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดที่มี
การโอนไป หรือหนี้สนิ ที่รับมา ต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
28 หากกิจการซื้อคืนบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน กิจการต้ องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของหนี้สิน
ทางการเงินระหว่ างส่วนที่ยังคงรั บรู้ต่อไปและส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี โดยพิจารณา
มูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้ องกับส่วนของหนี้สินทางการเงินเหล่ านั้น ณ วันที่มีการซื้อคืน ผลแตกต่าง
ระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีท่ปี ันส่วนให้ กับส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี และ (2) สิ่งตอบ
แทนที่จ่าย ซึ่งรวมถึง สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดที่ได้ โอนไปหรือหนี้สินที่รับมา สาหรั บส่วนที่มีการตัด
รายการออกจากบัญชี ต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีร่ บั โอนมา
29 ในกรณีการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ที่เข้ าเงื่อนไข ผู้รับโอนจะรับรู้สินทรัพย์ท่รี ับโอนมาด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมบวกต้ นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้ อง
30 ในกรณีการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่เข้ าเงื่อนไข ผู้รับโอนต้ องไม่รับรู้สินทรัพย์ท่รี ับโอนมาเป็ น
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ต้องบันทึกรายการโอนเป็ นการให้ กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์น้ันเป็ น
หลัก ประกัน เมื่อผู้ รับ โอนขายหลั กประกัน ผู้ รับโอนต้ อ งบั นทึกสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ จากการขาย
พร้ อมกับรับรู้ภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผ้ ูโอน หากผู้โอนผิดนัดชาระหนี้ท่ที าให้
ผู้โอนไม่สามารถไถ่ถอนหลักประกันได้ อีกต่อไป ผู้รับโอนต้ องรั บรู้หลั กประกันที่ยังไม่ได้ ขายเป็ น
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม เว้ นแต่หลักประกันนั้นเป็ นลูกหนี้ท่รี ับโอนซึ่ง
ผู้รับโอนต้ องรับรู้ลูกหนี้ดังกล่าวด้ วยราคาตามบัญชี ในกรณีท่ผี ้ ูรับโอนขายหลักประกันไปแล้ วผู้รับ
โอนต้ องตัดบัญชีภาระผูกพันที่จะต้ องส่งมอบหลักประกันคืนแก่ผ้ ูโอน
31 เมื่อมีการซื้อหรื อรั บโอนลูกหนี้มา ให้ ผ้ ูซ้ ือรั บรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ นเงินให้ สินเชื่อ
เว้ นแต่ผ้ ูซ้ ื อมีเจตนารมณ์ท่จี ะขายลู กหนี้ ดังกล่ าวในอนาคตหรื อมีเจตนารมณ์ท่จี ะรั บผลตอบแทน
ของลู ก หนี้ ดั ง กล่ า วนอกเหนื อ จากการรั บ ช าระกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของลู ก หนี้ อย่ า งเป็ น
สาระสาคัญ ให้ รับรู้และจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ นเงินลงทุน
32 กิจการต้ องจัดประเภท วัดมูลค่า รับรู้รายการกาไรหรือขาดทุน และบันทึกรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ซ้ ือมาเป็ นเงินให้ สนิ เชื่อ สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้ า สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อ
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ขาย หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่จะถือจนครบกาหนด และนาหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องกับเงินให้ สนิ เชื่อ หรือเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมาประยุกต์ใช้ แล้ วแต่กรณี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับหลักประกัน
33 ผู้โอนต้ องเปิ ดเผยราคาตามบัญชีของสินทรั พย์ทางการเงินที่ใช้ เป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมที่ได้ รับจาก
ผู้รับโอนและเงื่อนไขหรือข้ อผูกมัดสาคัญเกี่ยวกับหลักประกันนั้น
34 ผู้รับโอนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
34.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกันที่รับโอนมา
34.2 เงื่อนไขที่ว่าผู้รับโอนสามารถนาหลักประกันนั้นไปขายหรือว่าเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง
34.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของหลักประกันที่นาไปขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง
34.4 เงื่อนไขหรือข้ อผูกมัดสาคัญเกี่ยวกับหลักประกัน
34.5 ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
35 วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
35.1 วันถือปฏิบัติ
แนวปฏิบั ติ ทางการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติกับ งบการเงิน สาหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี
เริ่ มต้ น ในหรื อ หลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ
35.2 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
35.2.1 กิจการไม่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กับสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน ที่ได้ มีการตัดรายการออกจากบัญชีแล้ ว ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
35.2.2 ลูกหนี้ท่รี ับซื้อหรือรับโอนมาก่อนวันถือปฏิบัติ และบันทึกเป็ นเงินลงทุนในลูกหนี้ให้
คงการจัดประเภทรายการเป็ นเงินลงทุนในลูกหนี้ต่อไปและนาหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ และตราสารทุ น มา
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ให้ กิจการเปิ ดเผยแนวปฏิบัติทางบัญชีท่แี ตกต่างกันของลูกหนี้ท่รี ั บ
ซื้อหรือรับโอนมาในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วย
การยกเลิกแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
36 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้ ใช้ แทนแนวปฏิบัติทางการบัญชี สาหรั บการโอนและการรั บโอน
สินทรัพย์ทางการเงิน
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

การตัดรายการออกจาก
บัญชี

การโอนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินที่ได้ เคยบันทึกในบัญชี
ออกจากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ
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ภาคผนวก ข
แนวทางในการนามาปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
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การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ข1 แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีหรือไม่
รวมทุกบริษัทย่อย (รวมทั้งกิจการเฉพาะกิจ)
(ย่อหน้ าที่ 2)
ี
ประเมินตามหลักการดังต่อไปนี้สาหรับส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสินทรัพย์
(หรือส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน) (ย่อหน้ าที่ 3)

สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ได้ หมดไป
หรือไม่(ย่อหน้ าที่ 4.1)

ใช่

ตัดรายการออกจากบัญชี

ไม่ใช่

ยังคงรับรู้เป็ นสินทรัพย์

ใช่

ตัดรายการออกจากบัญชี

ใช่

ยังคงรับรู้เป็ นสินทรัพย์

ไม่ใช่

ตัดรายการออกจากบัญชี

ไม่ใช่
กิจการได้ โอนสิทธิตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นหรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 5.1)
ไม่ใช่

ใช่

กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 6 หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 5.2)
ใช่
กิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
ทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญ หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 7.1)
ไม่ใช่
กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
ทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 7.2)
ไม่ใช่
กิจการยังคงการควบคุมในสินทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 7.3 )
ใช่
ยังคงรับรู้สนิ ทรัพย์ต่อไปตราบเท่าที่กจิ การยังมีความเกี่ยวข้ องต่อเนื่อง

การจัดการซึ่งทาให้ กิจการยังคงสิทธิในการรั บกระแสเงินสดจากสินทรั พย์ทางการเงิน แต่มีภาระ
ผูกพันที่จะต้ องจ่ายกระแสเงินสดนั้นให้ กบั ผู้รับรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายย่อหน้ าที่ 5.2
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ข2 เมื่อสถานการณ์ท่รี ะบุในย่อหน้ าที่ 5.2 (เมื่อกิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายกระแสเงินสดนั้นให้ กบั ผู้รับรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย)
เกิดขึ้น ตัวอย่ างเช่ น หากกิจการเป็ นทรั สต์ และจ่ า ยผลประโยชน์ในสินทรั พย์ทางการเงิน ที่เ ป็ น
สินทรั พย์ ทางการเงิน อ้ างอิงซึ่ งตนเองเป็ นเจ้ าของและให้ บ ริ การสินทรั พย์ทางการเงินนั้ นให้ แก่ผ้ ู
ลงทุน ในกรณีดังกล่าว สินทรัพย์ทางการเงินนั้นถือว่าเข้ าเงื่อนไขสาหรับการตัดรายการออกจาก
บัญชีหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุย่อหน้ าที่ 6 และ 7
ข3 ในการนาย่อหน้ าที่ 6 มาปฏิบัติ กิจการอาจเป็ นผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรื อเป็ นกลุ่มกิจการที่
รวมบริ ษัทย่อ ย ซึ่ งได้ รั บ โอนสินทรั พย์ทางการเงิน มาและส่งต่ อกระแสเงิน สดจากสิน ทรั พย์ทาง
การเงินนั้นให้ กบั ผู้ลงทุนซึ่งเป็ นบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
การประเมินการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ (ดูย่อหน้ าที่ 7)
ข4 ตัวอย่ างในกรณีท่กี ิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมี
นัยสาคัญ
ข4.1 การขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ข4.2 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวที่มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อคืน
ข4.3 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายซึ่งมีฐานะขาดทุนอย่างมาก เช่น
สิทธิท่ีจ ะซื้ อหรื อ ขายซึ่ งอยู่ ในฐานะการขาดทุ น และมี ความเป็ นไปได้ สูงที่จ ะไม่ มีก าไรใน
อนาคต ก่อนที่สทิ ธิดังกล่าวจะหมดอายุ
ข5 ตัวอย่างกรณีท่กี จิ การยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมี
นัยสาคัญ
ข5.1 รายการขายและซื้อกลับคืน ซึ่งราคาที่ซ้ ือคืนคือราคาที่ถูกกาหนดไว้ หรือ คือ ราคาขายบวก
ด้ วยผลตอบแทนของผู้ให้ ก้ ูยืม
ข5.2 สัญญาการให้ ยืมหลักทรัพย์
ข5.3 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมซึ่งจะรับโอน
ความเสี่ยงด้ านการตลาดกลับมาที่กจิ การ
ข5.4 การขายสินทรั พย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิท่จี ะซื้อหรื อขายซึ่งอยู่ในฐานะได้ กาไรอย่างมาก
(เช่น สิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายซึ่งอยู่ในฐานะได้ กาไร และมีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะไม่เกิดขาดทุน
ก่อนหมดอายุ)
ข5.5 การขายลูกหนี้ระยะสั้นซึ่งกิ จการคา้ ประกันการชดเชยให้ กับผู้รับโอนในกรณีท่อี าจมีขาดทุน
จากการให้ สนิ เชื่อเกิดขึ้น
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ข6 หากกิจการพิ จารณาว่ าผลที่เกิดขึ้นจากการโอนทาให้ กิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญ ของสินทรั พย์ท่โี อน กิจการไม่รับรู้สินทรั พย์ท่โี อนอีกใน
อนาคต ยกเว้ นกรณีท่กี จิ การซื้อสินทรัพย์ท่โี อนกลับคืนมาโดยการทารายการใหม่

การประเมินการโอนการควบคุม
ข7 กิจ การไม่ มีการควบคุ มในสิน ทรั พ ย์ท่ีโอนหากผู้ รับ โอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขาย
สินทรัพย์ท่โี อน กิจการยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ท่โี อนหากผู้รับโอนไม่มีความสามารถในทาง
ปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ท่โี อน ผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรั พย์ท่โี อน
หากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง เนื่องจากผู้รับโอนสามารถซื้อสินทรั พย์ท่ี
โอนกลับคืนมาได้ จากตลาดหากผู้รับโอนจาเป็ นต้ องส่งคืนสินทรัพย์ให้ กบั กิจการ ตัวอย่างเช่น ผู้รับ
โอนอาจมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสินทรัพย์ท่โี อนหากสินทรัพย์ท่โี อนอยู่ภายใต้ สัญญา
สิทธิเลือกที่จะซื้อหรื อจะขายที่อนุ ญาตให้ กิจการซื้อสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา แต่ผ้ ูรับโอนสามารถหา
สินทรัพย์ท่โี อนได้ ทนั ทีจากตลาด หากกิจการมีการใช้ สิทธิ ผู้รับโอนไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติ
ในการขายสินทรัพย์ท่โี อนหากกิจการยังคงมีสญ
ั ญาสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือจะขายดังกล่าวอยู่ และผู้รับ
โอนไม่สามารถหาสินทรัพย์ท่โี อนได้ ทนั ทีจากตลาด หากกิจการมีการใช้ สทิ ธิ
ข8 ผู้รับ โอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขายสิน ทรั พ ย์ท่ีโอนเฉพาะเมื่ อผู้ รั บโอนสามารถขาย
สินทรัพย์ท่โี อนได้ ท้งั จานวนให้ กับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน และสามารถใช้ สิทธิดังกล่าว
ได้ โดยฝ่ ายเดียวและโดยไม่มีการกาหนดข้ อจากัดเพิ่มเติมในการโอน คาถามที่สาคัญคืออะไรที่ผ้ ูรับ
โอนสามารถทาได้ ในทางปฏิบัติซ่ึงไม่ใช่สทิ ธิตามสัญญาที่ผ้ ูรับโอนจะต้ องกังวลว่าอะไรที่สามารถทาได้
กับสินทรัพย์ท่โี อน หรืออะไรคือข้ อห้ ามตามสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข8.1 สิทธิตามสัญญาในการจาหน่ายสินทรัพย์ท่โี อนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้ อยหากไม่มี
ตลาดสาหรับสินทรัพย์ท่โี อนและ
ข8.2 ความสามารถในการจาหน่ายสินทรั พย์ท่โี อนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพี ยงเล็กน้ อยหากไม่
สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างเป็ นอิสระสาหรับเหตุผลดังกล่าว
ข8.2.1ความสามารถของผู้ รับโอนในการจาหน่ ายสิน ทรั พย์ ท่ีโอนจะต้ องเป็ นอิสระจากการ
จัดการของบุคคลอื่น (กล่าวคือ ต้ องเป็ นความสามารถโดยฝ่ ายเดียว) และ
ข8.2.2 ผู้รับโอนต้ องสามารถจาหน่ ายสินทรั พย์ท่โี อนโดยไม่มีความจาเป็ นที่จะมีการกาหนด
ข้ อจากัดหรื อ เงื่อนไขในการโอน เช่ น เงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้ บ ริ ก ารสิน ทรั พย์ ท่ีถู ก
ให้ ยืม หรื อ เงื่ อ นไขเกี่ ยวกับ สิท ธิท่ีจ ะซื้ อหรื อ จะขายที่ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ โอนในการซื้ อคื น
สินทรัพย์
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ข9 การที่ผ้ ู รั บ โอนไม่ อ าจขายสิน ทรั พ ย์ ท่ีโอนเพี ยงอย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ หมายความว่ า ผู้ โ อนยังคงมี การ
ควบคุมในสินทรัพย์ท่โี อน อย่างไรก็ตาม หากสิทธิท่จี ะขายหรือการคา้ ประกันจากัดผู้รับโอนจากการ
ขายสินทรัพย์ท่โี อน ส่งผลให้ ผ้ ูโอนยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ท่โี อน ตัวอย่างเช่น หากสิทธิท่จี ะ
ขายหรื อการคา้ ประกันมีมูลค่าเพี ยงพอที่จะทาให้ ผ้ ูรับโอนไม่ขายสินทรั พย์ท่โี อน เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติผ้ ูรับโอนจะไม่สามารถขายสินทรั พย์ท่โี อนให้ กับบุคคลที่สามได้ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อจากัด
อื่นที่คล้ ายคลึงกัน ผู้รับโอนจึงถือสินทรัพย์ท่โี อนไว้ เพื่อการรับชาระภายใต้ การคา้ ประกันหรือสิทธิท่ี
จะขาย ภายใต้ สถานการณ์น้ ีผ้ ูโอนยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ท่โี อน

การโอนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขเป็ นการตัดรายการออกจากบัญชี
ข10 กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ ายดอกเบี้ ยของสินทรั พย์ทางการเงินที่โอนโดยถือเป็ น
ค่าตอบแทนในการให้ บริการสินทรัพย์เหล่านั้น ส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยที่กิจการสละสิทธิ์เมื่อเลิก
สัญญา หรือโอนสัญญาให้ บริการ จะมีการปันส่วนไปยังสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกิดจากการให้ บริการ
ส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยที่กิจการไม่ได้ สละสิทธิ์คือลูกหนี้ดอกเบี้ย (interest-only strip receivable)
ตัว อย่ า งเช่ น หากกิจ การไม่ ไ ด้ ส ละสิ ท ธิ์ด อกเบี้ ยใดๆ เมื่อ มี การเลิ ก สัญ ญาหรื อโอนสัญ ญาการ
ให้ บริการ ส่วนต่างของดอกเบี้ยทั้งหมดคือลูกหนี้ดอกเบี้ย (interest-only strip receivable) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการนาย่อหน้ าที่ 14 มาปฏิบัติ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี กิดจากการให้ บริการ
และลูกหนี้ดอกเบี้ย (interest-only strip receivable) จะมีการใช้ ในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี้ระหว่างส่วนของสินทรัพย์ท่ถี ูกตัดรายการออกจากบัญชีและส่วนที่ยังคงรับรู้อยู่ในบัญชี หาก
ไม่มีการระบุค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การหรื อค่าธรรมเนี ยมที่จะได้ รับและคาดว่ าจะไม่ สามารถ
ชดเชยการให้ บริการได้ อย่างเพียงพอนั้น ให้ รับรู้หนี้สนิ จากการให้ บริการด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ข11 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่ยังคงรับรู้และส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์
ในการนาย่ อ หน้ าที่ 14 มาปฏิบัติ กิจ การต้ องนาข้ อ กาหนดเกี่ยวกับ การวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาปฏิบัติเพิ่มเติมจากย่อหน้ าที่ 15

การโอนทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขเป็ นการตัดรายการออกจากบัญชี
ข12 ต่อไปนี้คือการนาหลักการตามย่อหน้ าที่ 16 มาปฏิบัติหากกิจการมีการคา้ ประกันผลขาดทุนจากการ
ไม่ได้ รับชาระเงินจากสินทรัพย์ท่โี อน ทาให้ สนิ ทรัพย์ท่โี อนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้
เนื่องจากกิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญของ
สินทรัพย์ท่โี อน สินทรัพย์ท่โี อนยังคงต้ องถูกรั บรู้ท้งั จานวนและสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจะต้ องถูกรั บรู้
เป็ นหนี้สนิ
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ความเกีย่ วข้องต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทีโ่ อน
ข13 ต่อไปนี้ คือตัวอย่างของการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีโ่ อนและหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้ย่อหน้าที่ 17
สินทรัพย์ทุกชนิด
หากกิจ การค้า ประกัน ในการจ่ า ยช าระผลขาดทุ น จากการไม่ ได้ รั บ ช าระเงิ น จากสิน ทรั พ ย์ ท่ีโ อน ทาให้
สินทรัพย์ท่โี อนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้ ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้ องต่อเนื่อง ณ วันที่
มีการโอน สินทรัพย์ท่โี อนต้ องถูกวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ต่ากว่าของ (1) มูลค่าตามบัญชี และ (2) จานวน
เงินสูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับซึ่ งกิจการอาจถูกเรี ยกให้ ชาระคืน (จานวนเงินที่คา้ ประกัน) หนี้ สินที่
เกี่ยวข้ องจะมีการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยจานวนเงินที่คา้ ประกันบวกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของการคา้ ประกัน
(ซึ่งโดยทั่วไปคือสิ่งตอบแทนที่ได้ รับสาหรับการคา้ ประกัน) หลังจากนั้น มูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกของ
การคา้ ประกัน จะมีการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เมื่อเข้ าตามหลักภาระผูกพัน (ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญากับลูกค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์จะมีการลดลงด้ วยขาดทุนจากการด้ อยค่า
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