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ค าน า 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19 เร่ือง การช าระหน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสาร

ทุน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 

ธั น ว า ค ม  2561 (IFRIC 19: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (Bound 

Volume 2019 Consolidated without early application)) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการ

อ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค าน าน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี** 
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ขอบเขต 2 
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อา้งอิง 
 

 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 การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน  

 

ความเป็นมา 
 

1 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีอาจมีการเจรจาเง่ือนไขของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ซ่ึงเป็นผลให้ลูกหน้ีช าระ

หน้ีสินทั้งจ านวนหรือบางส่วนโดยการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ี รายการลักษณะน้ีบางคร้ัง

เรียกว่าการแปลงหน้ีสินเป็นทุน คณะกรรมการการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศได้รับค าร้องให้จัดท าแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับรายการดังกล่าว 

 

ขอบเขต 
 

2  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงการบัญชีของกิจการที่มีการเจรจา

เง่ือนไขของหน้ีสินทางการเงินใหม่ และมีผลให้กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีของกิจการ

เพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงการบัญชีของเจ้าหน้ีแต่อย่างใด 

3  กิจการต้องไม่ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีกับรายการในสถานการณ์

ดังต่อไปนี้  

3.1  เจ้าหน้ีเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของกิจการและกระท าการในฐานะที่เป็นผู้ถือ

หุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในปัจจุบัน 
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3.2  เจ้าหน้ีและกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบุคคลหรือกิจการรายใดรายหน่ึง

หรือหลายรายทั้งก่อนและหลังการเกิดรายการ และเน้ือหาของรายการน้ันรวมถึงการ

จัดสรรทุนโดยกจิการหรือให้กจิการ 

3.3  การช าระหน้ีสนิทางการเงินโดยการออกหุ้นทุนเป็นไปตามเง่ือนไขตั้งแต่แรกของหน้ีสิน 

ทางการเงินนั้น 

 

ประเด็น 
 

4 ประเดน็ที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้แก่ 

4.1 การที่กิจการออกตราสารทุนของกิจการเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนถือเป็นสิ่งตอบแทนจ่าย ตามย่อหน้าที่  3.3.3 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือไม่ 

4.2 กิจการควรวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของตราสารทุนที่ออกเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงิน

ดังกล่าวอย่างไร 

4.3 กิจการควรรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินที่กิจการช าระ 

กบัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของตราสารทุนที่ออกน้ันอย่างไร 

 

มติ 
 

5  การที่กิจการออกตราสารทุนของกิจการให้กับเจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนถือเป็นสิ่งตอบแทนจ่าย ตามย่อหน้าที่ 3.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วน

ของหน้ีสินทางการเงิน) จากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการเฉพาะเมื่อการช าระหน้ีสินดังกล่าว

เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.3.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

6  เมื่อมีการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของตราสารทุนที่ออกให้เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่ไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

7  หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่า 

ตราสารทุนน้ันด้วยมูลค่าที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่ช าระ ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่ช าระซ่ึงมีลักษณะเผ่ือเรียก (เช่น เงินฝากเผ่ือเรียก) กิจการ 

ไม่ต้องปฏิบั ติตามย่อหน้าที่  47 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  13 เร่ือง  

การวัดมูลค่ายุติธรรม   

8  หากกิจการช าระหน้ีสินทางการเงินเพียงบางส่วน กิจการต้องประเมินว่าสิ่งตอบแทนจ่ายน้ัน

เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหน้ีสนิส่วนที่เหลือหรือไม่ หากสิ่งตอบแทนจ่ายบางส่วน

น้ันเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหน้ีสินคงเหลือดังกล่าว กิจการต้องปันส่วนสิ่งตอบ
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แทนจ่ายน้ันให้กับหน้ีสินที่ช าระและหน้ีสินคงเหลือ กิจการต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกบัรายการในการปันส่วนน้ี 

9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน)  

ที่ช าระและสิ่งตอบแทนจ่ายต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 3.3.3 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ตราสารทุนที่ออกต้องรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกและวัดมูลค่า ณ วันที่ช าระหน้ีสนิทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสนิทางการเงิน)  

10  ในกรณีของการช าระหน้ีสินทางการเงินเพียงบางส่วน กิจการต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนตามย่อ

หน้าที่ 8 สิ่งตอบแทนที่ปันส่วนให้กับหน้ีสินคงเหลือต้องก่อให้เกิดการประเมินว่าเง่ือนไขของ

หน้ีสินคงเหลือน้ันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากหรือไม่ หากหน้ีสินคงเหลือมีการเปล่ียนแปลง

อย่างมากกิจการต้องบันทึกการเปล่ียนแปลงน้ันเป็นการช าระหน้ีสินเดิมและบันทึกรับรู้รายการ

ของหน้ีสินใหม่ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 3.3.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

11  กจิการต้องเปิดเผยผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 9 และ 10 เป็นรายการรายบรรทดัที่

แยกต่างหากในก าไรหรือขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

12  กิจการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้ถือ

ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่าน้ัน หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

หากกิจการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562  

เป็นต้นไปกิจการต้องถือปฏิบั ติพร้อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง  

การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ  

13  กิจการต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด 

ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบแรกสดุ  

14 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

15 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

16 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19   

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 7 

17 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 


