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ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(IFRIC 19: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (Bound Volume 2015 

Consolidated without early application)) 
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 กรอบแนวคิดส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน  

 

ความเป็นมา 
 

1 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีอาจมีการเจรจาเง่ือนไขของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ซ่ึงเป็นผลให้ลูกหน้ีช าระหน้ีสินทั้ง

จ านวนหรือบางส่วนโดยการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ี รายการลักษณะน้ีบางคร้ังเรียกว่า การแปลง

หน้ีสนิเป็นทุน คณะกรรมการการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศได้รับค าร้อง

ให้จัดท าแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับรายการดังกล่าว 

 

ขอบเขต 
 

2  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงการบัญชีของกิจการที่มีการเจรจาเง่ือนไข

ของหน้ีสินทางการเงินใหม่ และมีผลให้กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีของกิจการเพ่ือช าระหน้ีสิน

ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน้ีไม่ได้กล่าวถึงการ

บัญชีของเจ้าหน้ีแต่อย่างใด 

3  กจิการต้องไม่ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้กบัรายการในสถานการณ์ดังต่อไปนี้  
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3.1  เจ้าหน้ีเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของกจิการและกระท าการในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรง

หรือทางอ้อม ณ ปัจจุบัน 

3.2  เจ้าหน้ีและกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบุคคลหรือกิจการรายใดรายหน่ึงหรือหลาย

รายทั้งก่อนและหลังการเกิดรายการ และเน้ือหาสาระของรายการน้ันรวมถึงการจัดสรรทุนโดย

กจิการหรือให้กจิการ 

3.3  การช าระหน้ีสนิทางการเงินโดยการออกหุ้นทุนซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขตั้งแต่แรกเร่ิมของหน้ีสินทาง

การเงินนั้น 

 

ประเด็น 
 

4 ประเดน็ที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้แก่ 

4.1 การที่กิจการออกตราสารทุนของกิจการเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนถือเป็น

สิ่งตอบแทนจ่าย ตามย่อหน้าที่ 3.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ 

4.2 กจิการควรวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของตราสารทุนที่ออกเพ่ือช าระหน้ีสนิทางการเงินดังกล่าวอย่างไร 

4.3 กิจการควรรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินที่กิจการจ่ายช าระกับ              

มูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของตราสารทุนที่ออกน้ันอย่างไร 

 

มติ 
 

5  การที่กจิการออกตราสารทุนของกจิการให้กบัเจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนถือ

เป็นสิ่งตอบแทนจ่าย ตามย่อหน้าที่ 3.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) 

จากงบแสดงฐานะการเงินของกจิการกต่็อเมื่อการช าระหน้ีสินดังกล่าวเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 

3.3.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

6  การรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของตราสารทุนที่ออกให้เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 

กจิการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

7  หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่า 

ตราสารทุนน้ันด้วยมูลค่าที่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่กิจการจ่ายช าระ ในการวัด

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิทางการเงินที่ช าระซ่ึงมีลักษณะเผ่ือเรียก (เช่น เงินฝากเผ่ือเรียก) กิจการไม่ต้อง

ปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 47 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม  
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8  หากกจิการช าระหน้ีสนิทางการเงินเพียงบางส่วน กจิการต้องประเมินว่าสิ่งตอบแทนจ่ายน้ันเกี่ยวข้องกับ

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหน้ีสินส่วนที่เหลือหรือไม่ หากบางส่วนของสิ่งตอบแทนจ่ายน้ันเกี่ยวข้อง

กับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหน้ีสินคงเหลือดังกล่าว กิจการต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนจ่ายน้ันให้กับ

หน้ีสินที่ช าระและหน้ีสินคงเหลือ กิจการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกบัรายการเพ่ือค านวณการปันส่วนน้ี 

9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ที่ช าระและ

สิ่งตอบแทนจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 3.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน ตราสารทุนที่ออกน้ันรับรู้และวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก ณ 

วันที่จ่ายช าระหน้ีสนิทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสนิทางการเงิน)  

10  ในกรณีช าระหน้ีสินทางการเงินเพียงบางส่วน กิจการต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนตามย่อหน้าที่ 8 สิ่งตอบ

แทนที่ถูกปันส่วนให้กับหน้ีสินคงเหลือเกิดจากการประเมินว่าเง่ือนไขของหน้ีสินคงเหลือน้ันมีการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ หากหน้ีสินคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 

กจิการจะต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงน้ันเป็นการช าระหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ตามย่อหน้าที่ 3.3.2 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

11  กิจการต้องเปิดเผยก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 9 และ 10 เป็นรายการแยกต่างหากในก าไร

หรือขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

12  กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

13  กจิการต้องถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตั้งแต่งวดแรก

สดุที่น าเสนอเปรียบเทยีบ 

14 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

15 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

16 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

17 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก  

 

(ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 


