
เอกสารประกอบ
การสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
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สรุปประเด็นส ำคัญของ 
ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้
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ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้
สรุปควำมเป็นมำ

ปรับปรุงตำม IFRS BV 2019

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

• แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 คือ ย่อหน้า ที่ 20 ที่กล่าวเกี่ยวกับภาษีของสินทรัพย์ที่
วัดหรือตีมูลค่ายุติธรรม และแก้ย่อหน้าที่ 98 ช ว่ามีผลบังคับใช้เมื่อ TFRS 16 มีผลบังคับใช้

• เพิ่มย่อหน้า 57ก ว่า ให้รับรู้ภาษีเงินได้เมื่อรับรู้หนี้สินเงินปันผล โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรายการที่เป็นเหตุให้รับรู้
ภาษีเงินได้ดังกล่าว และมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.63 ให้รับรู้ภาษีจากเงินปันผลที่รับรู้ในหรือหลัง
วันที่ต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่น ามาเปรียบเทียบ



ผลกระทบ :
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• ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 และ
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนว่า การรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลให้รับรู้โดย
สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของเงินปันผล ไม่ว่าภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้
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ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้
สรุปย่อหน้ำที่ปรับปรุง :

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือก าหนดให้
กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
ให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ใน
บางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับ
งวดปัจจุบัน ท าให้ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ 
จึงท าให้ไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว ส าหรับประเทศอื่นๆ การตี
ราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทาง
ภาษีในงวดท่ีตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีนี้กิจการ
จึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์...

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือก าหนดให้
กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
ให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใน
บางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับ
งวดเป็นผลให้ฐานภาษีของสินทรัพย์ถูกปรับปรุงใหม่และท าให้ไม่
เกิดผลแตกต่างชั่วคราว ส าหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการ
ปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางภาษีในงวดท่ีตี
ราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีนี้กิจการจึงไม่ต้อง
ปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์....
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

98ช (ย่อหน้านี้ไม่เก่ียวข้อง) 98ช  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ที่ออกในระหว่างปี 2562 ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 20 
กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อมีการถือปฎิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้

สรุปย่อหน้ำที่ปรับปรุง :
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ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม
57ก กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้จากเงินปันผลตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 

เครื่องมือทางการเงิน เมื่อกิจการรับรู้หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล ภาษีเงินได้จากเงินปันผลจ่ายดังกล่าว
นั้นสัมพันธ์โดยตรงกับรายการในอดีตหรือรายการการปันส่วนก าไรมากกว่าที่จะเป็นรายการกับผู้ถือหุ้น 
ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้จากเงินปันผลจ่ายดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรือส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งสอดคล้องกับการบันทึกรายการในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดการรับรู้ภาษีเงินได้
ดังกล่าว

6

เพิ่มเติมย่อหน้า 57ก และ 98ฌ และตัดย่อหน้าที่ 52ข 
สรุปย่อหน้ำที่เพิ่มเติม

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้



ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม
98ฌ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจ าปี ซึ่งออกในระหว่างปี 2562 ท าให้เพิ่มย่อหน้าที่ 57ก 

และตัดย่อหน้าที่ 52ข กิจการต้องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส าหรับงบการเงินประจ าปีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง
ดังกล่าวเมื่อถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ในงวดที่กิจการถือปฎิบัติตามการปรับปรุง
ดังกล่าวเป็นครั้งแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับภาษีเงินได้ที่เป็นผลมาจากเงินปันผลที่
รับรู้ในหรือหลังวันต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่น ามาเปรียบเทียบ

57ข (ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้

สรุปย่อหน้ำที่เพิ่มเติม เพิ่มเติมย่อหน้า 57ก และ 98ฌ และตัดย่อหน้าที่ 52ข 
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สรุปประเด็นส ำคัญของ 
ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
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ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
สรุปควำมเป็นมำ

ปรับปรุงตำม IFRS BV 2019

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง:

• ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับรู้และวัดมูลค่ำต้นทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ เมื่อมีกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์เกิดขึ้น (ย่อหน้ำที่ 101ก)

• ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับต้นทุนบริกำรปัจจุบันโดยใช้ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยซึ่งก ำหนดจำกวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี (ย่อหน้ำที่ 122ก)

• ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรค ำนวณดอกเบี้ยสุทธิ โดยใช้หนี้สิน (สินทรัพย์) โครงกำรผลประโยชน์สุทธิ
และอัตรำคิดลดซึ่งก ำหนดจำกวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี (ย่อหน้ำที่ 123ก)
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ผลกระทบ
กำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มอุตสำหกรรมที่จะได้รับ

ผลกระทบ
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

มีกำรปรับปรุงและเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
รับรู้และวัดมูลค่ำต้นทุนบริกำรในอดีต
และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์ รวมทั้งข้อสมมติใน
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยส ำหรับกำรค ำนวนต้นทุน
บริกำรปัจจุบัน และให้ข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรค ำนวณดอกเบ้ียสุทธิ

กิจกำรที่มีประมำณกำรผลประโยชน์
พนักงำนหลังออกจำกงำน

เป็นกำรเพิ่มเติมข้อก ำหนดและชี้แจงวิธี
ปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19



สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
57.3.1 ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน (ตำมย่อหน้ำที่ 70 ถึง 74) 57.3.1 ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน (ตำมย่อหน้ำที่ 70 ถึง 74 

และ 122ก)

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
99 ก่อนกำรก ำหนดต้นทุนบริกำรในอดีตหรือผลก ำไรหรือ

ขำดทุนจำกกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ กิจกำรต้องวัด
มูลค่ำใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนด
ไว้สุทธิ โดยใช้มูลค่ำยุติธรรมปัจจุบันของสินทรัพย์
โครงกำรและข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน (รวมทั้งอัตรำดอกเบี้ย
ในตลำดปัจจุบันและรำคำตลำดปัจจุบันอื่น) ที่สะท้อน
ถึงผลประโยชน์ที่น ำเสนอภำยใต้โครงกำรก่อนกำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำยชำระ
ผลประโยชน์

99 ก่อนกำรก ำหนดต้นทุนบริกำรในอดีตหรือผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ กิจกำรต้องวัด
มูลค่ำใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนด
ไว้สุทธิ โดยใช้มูลค่ำยุติธรรมปัจจุบันของสินทรัพย์
โครงกำรและข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยในปัจจุบัน (รวมทั้งอัตรำดอกเบี้ย
ในตลำดปัจจุบันและรำคำตลำดปัจจุบันอื่น) ที่สะท้อน
ถึง
(ก) ผลประโยชน์ที่น ำเสนอภำยใต้โครงกำรก่อน
กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์
(ข) ผลประโยชน์ที่น ำเสนอภำยใต้โครงกำรหลัง
กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- 101ก เมื่อกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำย

ช ำระผลประโยชน์เกิดขึ้น กิจกำรต้องรับรู้และวัดมูลค่ำต้นทุน
บริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์ตำมย่อหน้ำที่ 99 ถึง 101 และ 102 ถึง 112 
โดยกิจกำรไม่ต้องค ำนึงถึงผลกระทบของเพดำนของสินทรัพย์ 
กิจกำรต้องก ำหนดผลกระทบของเพดำนของสินทรัพย์หลัง
กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์ และต้องรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อ
ผลกระทบตำมย่อหน้ำที่ 57.4

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
120.1 ต้นทุนบริกำร (ตำมย่อหน้ำที่ 66 ถึง 112) ในก ำไร

หรือขำดทุน
120.1 ต้นทุนบริกำร (ตำมย่อหน้ำที่ 66 ถึง 112 และ 

122ก) ในก ำไรหรือขำดทุน

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- 122ก กิจกำรต้องก ำหนดต้นทุนบริกำรปัจจุบันโดยใช้ข้อสมมติในกำร

ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งก ำหนดจำกวัน
เริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำ
กิจกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่
ก ำหนดไว้สุทธิตำมย่อหน้ำที่ 99 กิจกำรต้องก ำหนดต้นทุนบริกำร
ปัจจุบันส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปีที่เหลืออยู่หลัง
กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์โดยใช้ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้วัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) 
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิตำมย่อหน้ำที่ 99ข

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
123 ดอกเบี้ยสุทธิจำกหนี้สิน (สินทรัพย์ )  โครงกำร

ผลประโยชน์สุทธิต้องก ำหนดจำกผลคูณของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิและอัตรำ
คิดลดตำมที่ระบุในย่อหน้ำที่ 83 ทั้งสองจ ำนวน
ก ำหนดจำกวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำน
ประจ ำปี โดยค ำนึงถึง กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิ
ระหว่ำงงวด ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงินและกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์

123 ดอกเบี้ยสุทธิจำกหนี้สิน (สินทรัพย์ )  โครงกำร
ผลประโยชน์สุทธิต้องก ำหนดจำกผลคูณของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิและอัตรำ
คิดลดตำมที่ระบุในย่อหน้ำที่ 83 

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- 123ก กำรก ำหนดดอกเบี้ยสุทธิตำมย่อหน้ำที่  123 กิจกำรต้องใช้หนี้สิน 
(สินทรัพย์) โครงกำรผลประโยชน์สุทธิและอัตรำคิดลดซึ่งก ำหนดจำกวัน
เริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำกิจกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิตำมย่อ
หน้ำที่ 99 กิจกำรต้องก ำหนดดอกเบี้ยสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน
ประจ ำปีที่เหลืออยู่หลังกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือ
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์โดยใช้
(ก) หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิตำมย่อหน้ำที่ 99ข
(ข) อัตรำคิดลดที่ใช้วัดมูลค่ำใหม่ของหน้ีสิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่

ก ำหนดไว้สุทธิตำมย่อหน้ำที่ 99ข
ในกำรปฏิบัติตำมย่อหน้ำที่ 123ก กิจกำรต้องค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิระหว่ำงงวดซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรสมทบเงินและกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
125 รำย ได้ ดอกเบี้ ยจำกสินทรัพย์ โ ครงกำร เป็น

องค์ประกอบของผลตอบแทนจำกสินทรัพย์โครงกำร 
และก ำหนดจำกผลคูณของมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์โครงกำรและอัตรำคิดลดตำมที่ระบุใน ย่อ
หน้ำที่ 83 ทั้งสองจ ำนวนก ำหนดจำกวันเริ่มต้นของ
รอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี โดยค ำนึงถึงกำร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในสินทรัพย์โครงกำรระหว่ำงงวด
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงินและกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์ ผลต่ำงระหว่ำงรำยได้ดอกเบี้ยจำก
สินทรัพย์โครงกำรและผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
โครงกำรจะรวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิ

125 รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์โครงกำรเป็นองค์ประกอบของ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์โครงกำร และก ำหนดจำกผลคูณ
ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรและอัตรำคิดลด
ตำมที่ระบุใน ย่อหน้ำที่ 123ก กิจกำรต้องก ำหนดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรจำกวันเริ่มต้นของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี อย่ำงไรก็ตำมถ้ำกิจกำรวัดมูลค่ำ
ใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิ
ตำมย่อหน้ำที่ 99 กิจกำรต้องก ำหนดรำยได้ดอกเบี้ยส ำหรับ
รอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปีที่เหลืออยู่หลังกำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์โดยใช้สินทรัพย์โครงกำรที่ถูกวัดมูลค่ำใหม่ของ
หนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิตำมย่อ
หน้ำที่ 99ข ในกำรปฏิบัติตำม

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
(..ต่อ) (..ต่อ)

ย่อหน้ำที่ 125 กิจกำรต้องค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
สินทรัพย์โครงกำรระหว่ำงงวดซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงิน
และกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ผลต่ำงระหว่ำงรำยได้ดอกเบี้ย
จำกสินทรัพย์โครงกำรและผลตอบแทนจำกสินทรัพย์โครงกำร
จะรวมอยู่ ในกำรวัดมูลค่ ำใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์ ) 
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิ

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
126 ดอกเบี้ยจำกผลกระทบของเพดำนของ

สิ น ท รั พ ย์ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในผลกระทบของ
เพดำนของสินทรัพย์ และก ำหนดจำกผล
คูณของผลกระทบจำกเพดำนของ
สินทรัพย์และอัตรำคิดลดตำมที่ระบุใน
ย่อหน้ำที่ 83 ทั้งสองจ ำนวนก ำหนดจำก
วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำน
ประจ ำปี ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินกับ
กำรเปลี่ ยนแปลงในผลกระทบของ
เพดำนของสินทรัพย์จะรวมอยู่ในกำรวัด
มู ลค่ ำ ใหม่ ขอ งหนี้ สิ น  (สิ นทรั พย์ ) 
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิ

126 ดอกเบี้ยจำกผลกระทบของเพดำนของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดในผลกระทบของเพดำนของสินทรัพย์ และก ำหนด
จำกผลคูณของผลกระทบจำกเพดำนของสินทรัพย์และอัตรำคิดลดตำมที่
ระบุในย่อหน้ำที่ 123ก กิจกำรต้องก ำหนดผลกระทบของเพดำนของ
สินทรัพย์จำกวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี อย่ำงไรก็ตำม
ถ้ำกิจกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้
สุทธิตำมย่อหน้ำที่ 99 กิจกำรต้องก ำหนดดอกเบ้ียจำกผลกระทบของ
เพดำนของสินทรัพย์ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปีที่เหลืออยู่
หลังกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลกระทบของเพดำน
ของสินทรัพย์ก ำหนดตำมย่อหน้ำที่ 101ก ผลต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยจำก
ผลกระทบของเพดำนของสินทรัพย์กับกำรเปลี่ยนแปลงรวมในผลกระทบ
ของเพดำนของสินทรัพย์จะรวมอยู่ ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สิน 
(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิ

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19

13



สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
156.1 ต้นทุนบริกำร (ตำมย่อหน้ำที่ 66 ถึง 112) 156.1 ต้นทุนบริกำร (ตำมย่อหน้ำที่ 66 ถึง 112 และ 

122ก)

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- 179 กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำยช ำระ

ผลประโยชน์ (กำรปรับปรุง TAS 19) ประกำศเมื่อ xxx 2562 
โดยเพิ่มย่อหน้ำที่ 101ก 122ก และ 123ก และปรับปรุงย่อหน้ำที่ 
57 99 120 123 125 126 และ 156 กิจกำรต้องใช้กำรปรับปรุง
เหล่ำนี้กับกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญำตให้
กิจกำรน ำไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หำกกิจกำรถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ส ำหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
กิจกำรต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่ำวด้วย

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
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สรุปประเด็นส ำคัญของ 
ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม



2

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23
สรุปควำมเป็นมำ

ปรับปรุงตำม IFRS BV 2019

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง:
• ให้น ำยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเฉพำะของสินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อนไขที่เสร็จพร้อมใช้ไปรวมเป็นเงิน

กู้ยืมทั่วไป (ย่อหน้ำที่ 14)
• ปรับปรุงต้นทุนกำรกู้ยืมให้สอดคล้องกับ TFRS 16 สัญญำเช่ำ (ย่อหน้ำที่ 6)
• ก ำหนดรอบระยะเวลำที่ให้ปฏิบัติตำมกำรแก้ไขนี้



ผลกระทบ
กำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มอุตสำหกรรมที่จะได้รับ

ผลกระทบ
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน

กิจกำรที่มีเงินกู้ยืมเฉพำะเพื่อจัดท ำ
สินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขเมื่อสินทรัพย์
พร้อมใช้ตำมวัตถุประสงค์ให้น ำยอด
คงเหลือของเงินกู้ยืมเฉพำะรวมเป็นเงิน
กู้ยืมทั่วไป

กิจกำรที่มีเงินกู้ยืมเฉพำะที่จัดท ำ
สินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขเสร็จ

เป็นกำรชี้แจงวิธีปฏิบัติงำนให้ชัดเจนขึ้น

3
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง:

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

6.4 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เกิดจำกสัญญำเช่ำ
กำรเงินที่มีกำรรับรู้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญำ
เช่ำ (เมื่อมีกำรประกำศใช้)

6.4 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เกิดจำกสัญญำเช่ำ
เงินทุนที่มีกำรรับรู้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ (เมื่อ
มีกำรประกำศใช้)

4
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง:

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
14 ส ำหรับเงินที่กู้มำเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้น ำมำใช้

จัดหำสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข กิจกำรต้องก ำหนดจ ำนวน
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่อนุญำตให้รวมเป็นรำคำทุนของ
สินทรัพย์โดยกำรคูณรำยจ่ำยของสินทรัพย์นั้นด้วยอัตรำ
กำรตั้งขึ้นเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ซึ่งต้องเป็นอัตรำถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกี่ยวกับกำรกู้ยืม
ของกิจกำรที่มียอดคงเหลือในระหว่ำงงวดที่ไม่รวมต้นทุน
กำรกู้ยืมของเงินที่กู้มำโดยเฉพำะ จ ำนวนต้นทุนกำรกู้ยืม
ที่รวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้นต้องไม่เกิน
จ ำนวนต้นทุนกำรกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน

14 ส ำหรับเงินที่กู้มำเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้น ำมำใช้
จัดหำสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข กิจกำรต้องก ำหนดจ ำนวน
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่อนุญำตให้รวมเป็นรำคำทุนของ
สินทรัพย์โดยกำรคูณรำยจ่ำยของสินทรัพย์นั้นด้วยอัตรำ
กำรตั้งขึ้นเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ซึ่งต้องเป็นอัตรำถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกี่ยวกับกำรกู้ยืม
ของกิจกำรที่มียอดคงเหลือในระหว่ำงงวดที่ไม่รวมต้นทุน
กำรกู้ยืมของเงินที่กู้มำโดยเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์กำร
ได้มำซึ่งสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขจนกว่ำกิจกรรมทั้งหมดที่
จ ำเป็นในกำรจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อกำรใช้งำนหรือกำร
ขำยตำมวัตถุประสงค์จะเสร็จสิ้น จ ำนวนต้นทุนกำรกู้ยืม
ที่รวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้นต้องไม่เกิน
จ ำนวนต้นทุนกำรกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่เพิ่มเติม
-

-

28ก กิจกำรต้องปฎิบัติตำมกำรแก้ไขตำมย่อหน้ำที่ 14 ต่อ
ต้นทุนกำรกู้ที่เริ่มในหรือหลังรอบระยะเวลำรำยงำนที่
กิจกำรเริ่มปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้

29ค มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญำเช่ำให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ มกรำคม 2563 แก้ไขย่อ
หน้ำที่  6 กิจกำรต้องใช้กำรแก้ไขนี้ เมื่อปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว 
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่เพิ่มเติม
- 29ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้แก้ไขย่อ

หน้ำที่ 14 และเพิ่มย่อหน้ำที่ 28ก กิจกำรต้องปฏิบัติ
ตำมแก้ไขนี้กับรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริ่มในหรือ
หลัง 1 มกรำคม 2563 กิจกำรสำมำรถถือปฏิบัติก่อน
วันถือปฏิบัติ โดยกิจกำรต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง
ดังกล่ำว
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สรุปประเด็นส ำคัญของ 
ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ



2

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28
สรุปควำมเป็นมำ

ปรับปรุงตำม IFRS BV 2019
วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

• แก้ไขให้ชัดเจนขึ้นถึงการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งโดย
เนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น ซึ่ง
ไม่ได้บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย ดังนี้
• ต้องวัดมูลค่าตาม TFRS 9 โดยไม่ต้องค านึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียระยะยาวซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตาม TAS 28 เช่น การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือ
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนสุทธิ



ผลกระทบ

กำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มอุตสำหกรรมที่จะได้รับ
ผลกระทบ

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

การวัดมูลค่าส่วนได้เสียระยะยาวใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ทุกอุตสาหกรรม ท าให้มีความชัดเจนขึ้นว่าควรจะวัดมูลค่า
ตาม TFRS 9 ก่อนที่จะปฏิบัติตาม TAS 28

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- 14ก. กิจการยังคงต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาใช้กับ
เครื่องมือทางการเงินอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งไม่ได้บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย และรวมถึง
ส่วนได้เสียระยะยาวซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้านั้น (ดูย่อหน้าที่ 38) กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาใช้กับส่วนได้เสีย
ระยะยาวดังกล่าวก่อนที่จะปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 38 และย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ของมาตรฐานฉบับนี้ ในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กิจการต้องไม่ค านึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียระยะยาวซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

41. กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในเรื่องการด้อยค่าของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้) ส าหรับส่วนได้เสียอื่น ๆ ในบริษัทร่วมหรือการร่วม
ค้า หากอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงิน
ลงทุนสุทธิ

-
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- 45ช. ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ท่ีท าให้เพิ่มย่อหน้าท่ี 14ก และตัดย่อหน้าท่ี 41 กิจการต้องปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวโดยการปรับปรุงรายการย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1
มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45ซ ถึง 45ฎ ท้ังนี้ อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันท่ีมีผล
บังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้ส าหรับงวดก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง
ดังกล่าวด้วย

- 45ซ. กิจการท่ีปฏิบัติตามการปรับปรุงท่ีกล่าวไว้ในย่อหน้าท่ี 45ช เป็นครั้งแรก พร้อมกับการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วง
การเปล่ียนแปลงท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ส าหรับส่วนได้เสียระยะยาวตามท่ีกล่าวไว้ในย่อ
หน้าท่ี 14ก 

- 45ฌ. กิจการท่ีปฏิบัติตามการปรับปรุงท่ีกล่าวไว้ในย่อหน้าท่ี 45ช เป็นคร้ังแรก ภายหลังจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วง
การเปลี่ยนแปลงท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ซึ่งจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับส่วนได้เสียระยะยาวท่ีระบุไว้ในย่อหน้าท่ี 14ก ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น การอ้างอิงถึงวันท่ีเริ่มต้น
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ต้องอ้างอิงถึงวันท่ีเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งกิจการถือปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวเป็นครั้งแรก (วันท่ีเริ่มต้นปฏิบัติตามการปรับปรุง) กิจการไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงรายการในงวด
ก่อนย้อนหลังเพื่อให้สะท้อนถึงการปฏิบัติตามปรับปรุงนี้ แต่กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังก็ต่อเมื่อ
สามารถท าได้โดยปราศจากการเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28



ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- 45ญ. เมื่อกิจการปฏิบัติตามการปรับปรุงที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 45ช เป็นครั้งแรก กิจการซึ่งใช้ข้อยกเว้นการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงรายการในงวด
ก่อนย้อนหลังเพื่อให้สะท้อนถึงการปฏิบัติตามปรับปรุงนี้ แต่กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อน
ย้อนหลังก็ต่อเมื่อสามารถท าได้โดยปราศจากการเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว

- 45ฎ. หากกิจการไม่ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังตามย่อหน้าที่ 45ฌ หรือย่อหน้าที่ 45ญ ณ วันที่
เริ่มต้นปฏิบัติตามการปรับปรุง กิจการต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างจ านวนดังต่อไปนี้ในก าไรสะสมต้นงวด 
(หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ตามความเหมาะสม)
45ฎ.1 มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าของส่วนได้เสยีระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 14ก ณ วันนั้น และ
45ฎ.2 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียระยะยาว ณ วันนั้น

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28
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สรุปประเด็นส ำคัญของ 
ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1

เรื่อง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก



2

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
สรุปควำมเป็นมำ

ปรับปรุงตำม IFRS BV 2019

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง:
• ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ กรณีที่กิจกำรเป็นผู้เช่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ รวมทั้งก ำหนดทำงเลือกส ำหรับกิจกำร ณ 
วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็นครั้งแรก (ย่อหน้ำที่ ง9ข ถึง ง9จ)



3

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1

ผลกระทบ

กำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มอุตสำหกรรมที่จะได้รับ
ผลกระทบ

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ 
เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญำเช่ำ ที่จะมีผลบังคับใช้

กิจกำรที่จะใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็นครั้งแรก

เป็นกำรเพิ่มเติมและปรับปรุงขอ้ก ำหนดให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ



สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
30 หำกกิจกำรใช้มูลค่ำยุติธรรมในยอดยกมำของงบแสดง

ฐำนะกำรเงินที่จัดทำ ขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน เป็นมูลค่ำที่ถือเป็นต้นทุนส ำหรับรำยกำรที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หรือ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้ำที่ ง5 และ ง7) งบกำรเงิน
ของกิจกำรที่จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินเป็นครั้งแรกต้องเปิดเผยส ำหรับรำยกำรรำยบรรทัด
ของยอดยกมำของงบแสดงฐำนะกำรเงินที่จัดทำ ขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังน้ี
30.1 ยอดรวมของมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว และ
30.2 ยอดรวมของรำยกำรปรับปรุงไปยังมูลค่ำตำมบัญชีที่

ได้รำยงำนภำยใต้หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อน
หน้ำ

30หำกกิจกำรใช้มูลค่ำยุติธรรมในยอดยกมำของงบแสดงฐำนะ
กำรเงินที่จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
เป็นมูลค่ำที่ถือเป็นต้นทุนส ำหรับรำยกำรที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
หรือสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (ดูย่อหน้ำที่ ง5 และ ง7) งบ
กำรเงินของกิจกำรที่จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็นครั้งแรกต้องเปิดเผยส ำหรับรำยกำรรำย
บรรทัดของยอดยกมำของงบแสดงฐำนะกำรเงินที่จัดท ำขึ้น
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังน้ี
30.1 ยอดรวมของมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว และ
30.2 ยอดรวมของรำยกำรปรับปรุงไปยังมูลค่ำตำมบัญชีที่

ได้รำยงำนภำยใต้หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้
ก่อนหน้ำ

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
39ฟ (ย่อหน้ำนี้ไม่เกี่ยวข้อง) 39ฟ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง 

สัญญำเช่ำ ที่ประกำศเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้จึงปรับปรุง
ย่อหน้ำที่ 30 ค4 ง1 ง7 ง8ข และ ง9 และตัดย่อ
หน้ำที่ ง9ก และเพิ่มย่อหน้ำที่ ง9ข ถึง ง9จ กิจกำร
ต้องปฏิบัติตำมกำรปรับปรุงดังกล่ำวเมื่อกิจกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 
16 เรื่อง สัญญำเช่ำ 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
39ร (ย่อหน้ำนี้ไม่เกี่ยวข้อง) 39ร กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 23 

เรื่ อ ง  Uncertainty over Income Tax Treatments 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้จึงเพิ่มย่อหน้ำที่ 
จ8 กิจกำรต้องปฏิบัติตำมกำรปรับปรุงดังกล่ำวเมื่อ
กิจกำรปฏิบัติตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 23 เรื่อง Uncertainty over Income 
Tax Treatments

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1

6



สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
ค4.6 ในกรณีที่สินทรัพย์ที่ได้มำหรือหนี้สินที่รับมำจำกกำรรวม

ธุรกิจในอดีต ไม่ได้รับรู้ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่
ใช้ก่อนหน้ำ สินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่ำวไม่ได้ถือว่ำมี
มูลค่ำที่ถือเป็นต้นทุนเป็นศูนย์ส ำหรับยอดยกมำของงบ
แสดงฐำนะกำรเงินที่จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ผู้ซื้อต้องรับรู้และวัดมูลค่ำสินทรัพย์หรือ
หนี้ สินดั งกล่ ำวในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมตำม
หลักเกณฑ์ที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนด
ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินของผู้ถูกซื้อ ซึ่งสำมำรถ
อธิบำยด้วยตัวอย่ำง ดังนี้ กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้บันทึกสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจในอดีตตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ำ ผู้ซื้อต้องบันทึก
สัญญำเช่ำดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม ตำมที่มำตรฐำนกำร
บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญำเช่ำ (เมื่อมี
กำรประกำศใช้) ..

ค4.6 ในกรณีที่สินทรัพย์ที่ได้มำหรือหนี้สินที่รับมำจำกกำรรวม
ธุรกิจในอดีต ไม่ได้รับรู้ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่
ใช้ก่อนหน้ำ สินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่ำวไม่ได้ถือว่ำมี
มูลค่ำที่ถือเป็นต้นทุนเป็นศูนย์ส ำหรับยอดยกมำของงบ
แสดงฐำนะกำรเงินที่จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ผู้ซื้อต้องรับรู้และวัดมูลค่ำสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิ นดั งกล่ ำว ในงบแสดงฐำนะกำร เ งินรวมตำม
หลักเกณฑ์ที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนด
ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินของผู้ถูกซื้อ ซึ่งสำมำรถ
อธิบำยด้วยตัวอย่ำง ดังนี้ กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้บันทึกสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจในอดีตตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ำ ผู้ซื้อต้องบันทึก
สัญญำเช่ำดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม ตำมที่มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ..
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
ง1.4 สัญญำเช่ำ (ย่อหน้ำที่ ง9 และ ง9ก) ง1.4 สัญญำเช่ำ (ย่อหน้ำที่ ง9 และ ง9ข ถึง ง9จ)

- ง7.2 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
ง8ข (ย่อหน้ำนี้ไม่เกี่ยวข้อง) ง8ข บำงกิจกำรมีรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังคงใช้อยู่หรือใช้แล้วก่อนหน้ำ มูลค่ำตำม
บัญชีของรำยกำรดังกล่ำวอำจรวมถึงจ ำนวนเงินที่ถูกก ำหนดตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ำแต่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หำก
เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็น
ครั้งแรกอำจเลือกใช้มูลค่ำตำมบัญชีของแต่ละรำยกำรตำมหลักกำรบัญชี
ที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ำ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินเป็นมูลค่ำที่ถือเป็นต้นทุน หำกกิจกำรปฏิบัติตำม
ข้อยกเว้นดังกล่ำวกับรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง กิจกำรไม่จ ำเป็นต้องปฏิบัติ
ตำมข้อยกเว้นส ำหรับทุกรำยกำร ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กิจกำรต้องทดสอบกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ส ำหรับแต่ละ
รำยกำรที่ใช้ข้อยกเว้นน้ี

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
ง9 ผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้ง

แรกอำจถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในช่วงเปลี่ยนแปลง
ตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำรประเมินว่ำ
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ (เมื่อมีกำร
ประกำศใช้) ดังนั้น ผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรกอำจประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ วันที่เปลี่ยนแปลง
มำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบนพื้นฐำนของ
ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ ณ วันที่ดังกล่ำว

ง9 ผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้ง
แรกอำจประเมินว่ำสัญญำที่มีอยู่ ณ วันที่เปลี่ยนแปลง
มำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่โดยปฏิบัติตำมย่อหน้ำที่ 9 ถึง 11 
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญำ เช่ ำ  กับสัญญำดั งกล่ ำ ว บนพื้ นฐำนของ
ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ ณ วันที่ดังกล่ำว

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

ง9ก กรณีที่ผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรกประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ำ 
เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
(เมื่อมีกำรประกำศใช้) แต่เป็นวันที่ในช่วงเวลำอื่นนอกเหนือจำกที่ก ำหนดในกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำร
ประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ (เมื่อมีกำรประกำศใช้) ผู้น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรกไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรประเมิน
ใหม่ส ำหรับกำรประเมินดังกล่ำวเมื่อมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ส ำหรับกิจกำรที่ท ำกำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้ำ กำรประเมินนั้นควรให้ผลลัพธ์
เช่นเดียวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 
สัญญำเช่ำ (เมื่อมีกำรประกำศใช้) และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่ (เมื่อมีกำรประกำศใช)้

-
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- ง9ข เมื่อผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผู้เช่ำ

รับรู้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำและสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ กิจกำรอำจปฏิบัติตำม
วิธีกำรดังต่อไปนี้กับสัญญำเช่ำทุกรำยกำร (ตำมกำรผ่อนปรนในทำง
ปฏิบัติที่ระบุไว้ในย่อหน้ำที่ ง9ง)

ง9ข.1 วัดมูลค่ำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ผู้เช่ำตำมวิธีกำรนี้ต้องวัดมูลค่ำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่ (ดูย่อหน้ำที่ 
ง9จ) คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ (ดูย่อหน้ำที่ ง9
จ) ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- ง9ข.2 วัดมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน ผู้เช่ำต้องวัดมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้เป็นรำยสัญญำโดยเลอืกวิธี
ใดวิธีหนึ่งต่อไปน้ี

ง9ข.2.1 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์เสมือนว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ได้ถือปฏิบัติมำตั้งแต่วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล (ดูย่อ
หน้ำที่ ง9จ) คิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ณ วันที่
เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หรือ

ง9ข.2.2 จ ำนวนเท่ำกับหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงด้วยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยล่วงหน้ำหรือค้ำงจ่ำยซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำที่
รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ง9ข.3 ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
กับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- ง9ค โดยไม่ต้องค ำนึงถึงข้อก ำหนดในย่อหน้ำที่ ง9ข ผู้น ำมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผู้ เช่ำต้องวัดมูลค่ำ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำเช่ำที่เป็นไปตำมค ำ
นิยำมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 
40 เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และวัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำ
ยุติธรรมตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุน ตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- ง9ง ผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผู้เช่ำอำจใช้

หนึ่งวิธีหรือหลำยวิธีต่อไปนี้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินเป็นรำยสัญญำ

ง9ง.1 ใช้อัตรำคิดลดอัตรำเดียวส ำหรับกลุ่มสัญญำเช่ำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
อย่ำงสมเหตุสมผล (เช่น สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่ใกล้เคียง
กันส ำหรับประเภทของสินทรัพยอ์้ำงองิที่คลำ้ยคลึงกันซึ่งมีสภำพแวดล้อม
ทำงเศรษฐกิจคล้ำยคลึงกัน)

ง9ง.2 อำจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในย่อหน้ำที่ ง9ข ส ำหรับสัญญำ
เช่ำที่อำยุสัญญำเช่ำ (ดูย่อหน้ำที่ ง9จ) สิ้นสุดภำยใน 12 เดือน นับจำก
วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ในกรณีนี้ 
กิจกำรต้องรับรู้ (รวมถึงเปิดเผยข้อมูล) สัญญำเช่ำเหล่ำนั้นในลักษณะ
เดียวกับสัญญำเช่ำระยะสั้นตำมที่อธิบำยไว้ในย่อหน้ำที่ 6 ของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- ง9ง.3 อำจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในย่อหน้ำที่ ง9ข ส ำหรับสัญญำ

เช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ (ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในย่อหน้ำที่ ข3 ถึง 
ข8 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ) 
ในกรณีนี้ กิจกำรต้องรับรู้ (รวมถึงเปิดเผยข้อมูล) สัญญำเช่ำเหล่ำนั้น
ตำมที่อธิบำยไว้ในย่อหน้ำที่ 6 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ

ง9ง.4 ไม่รวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก (ดูย่อหน้ำที่ ง9จ) ในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ง9ง.5 ใช้ข้อเท็จจริงที่ทรำบภำยหลัง เช่น ก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ หำกสัญญำ
ประกอบด้วยสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- ง9ง.3 อำจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในย่อหน้ำที่ ง9ข ส ำหรับสัญญำเช่ำซึ่ง

สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ (ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในย่อหน้ำที่ ข3 ถึง ข8 ของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ) ในกรณีนี้ 
กิจกำรต้องรับรู้ (รวมถึงเปิดเผยข้อมูล) สัญญำเช่ำเหล่ำนั้นตำมที่อธิบำยไว้ในย่อ
หน้ำที่ 6 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ

ง9ง.4 ไม่รวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก (ดูย่อหน้ำที่ ง9จ) ในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้ ณ วันที่เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ง9ง.5 ใช้ข้อเท็จจริงที่ทรำบภำยหลัง เช่น ก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ หำกสัญญำ
ประกอบด้วยสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ

ง9จ กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำ อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ 
วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก และอำยุสัญญำเช่ำเป็นไปตำม
ค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ
ใช้ในมำตรฐำนฉบับนี้เป็นควำมหมำยเดียวกัน

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1

17



สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง
- จ8 ผู้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรกที่วันที่

เปลี่ยนแปลงมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก่อนวันที่ xx 
xxx 2563 อำจเลือกที่จะไม่สะท้อนถึงกำรปฏิบัติใช้กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง Uncertainty 
over Income Tax Treatments กับข้อมูล เปรียบเทียบในงบ
กำรเงินที่จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็นครั้ง
แรก กิจกำรที่เลือกปฏิบัติข้ำงต้น ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำร
น ำตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  23 เรื่อง 
Uncertainty over Income Tax Treatments โดยกำรปรับปรุง
ยอดยกมำของก ำไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้ำของ
ตำมควำมเหมำะสม) ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลำรำยงำนตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็นครั้งแรก

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
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สรุปประเด็นส ำคัญของ 
ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3

เรื่อง กำรรวมธุรกิจ



2

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
สรุปควำมเป็นมำ

ปรับปรุงตำม IFRS BV 2019
วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
• แก้ไขให้ชัดเจนขึ้นอันเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

• ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าที่ผู้ถูก
ซื้อเป็นผู้เช่า เสมือนว่าสัญญาเช่าที่ได้มานั้นเป็นสัญญาเช่าใหม่ ณ วันที่ซื้อ

• ผู้ซื้อสามารถใช้ข้อยกเว้นที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า

• แก้ไขให้ชัดเจนขึ้นส าหรับกรณีที่ผู้เข้าร่วมในการร่วมการงานได้มีการควบคุมในธุรกิจซึ่งเป็น
การด าเนินงานร่วมกัน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ในการ
ด าเนินงานร่วมกันใหม่



ผลกระทบ

กำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มอุตสำหกรรมที่จะได้รับ
ผลกระทบ

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

สัญญาเช่าในกรณีที่ผู้ถูกซื้อเป็นผู้เช่า ทุกอุตสาหกรรม ท าให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญา
เช่า

การวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ใน
การด าเนินงานร่วมกัน (กรณีการรวม
ธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอย
ซื้อ)

ทุกอุตสาหกรรม ท าให้มีความชัดเจนขึ้นว่ากิจการต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในการ
ด าเนินงานร่วมกันใหม่

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมท่ีปรับปรุง

14. ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข40 ได้ก าหนดแนวทางในการรับรู้
สัญญาเช่าด าเนินงานและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 22 ถึง 28 
แสดงประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับหลักการและเงื่อนไข
ในการรับรู้รายการไว้

14. ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข31 ถึง ข40 ได้ก าหนดแนวทางในการรับรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 22 ถึง 28ข แสดงประเภทของสินทรัพย์
ที่ระบุได้และหนี้สิน
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับ
หลักการและเงื่อนไขในการรับรู้รายการไว้

17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับ
หลักการในย่อหน้าที่ 15 ไว้สองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญา

เช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) และ

17.2 การจัดประเภทของสัญญาเป็นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้)

ผู้ซื้อต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้นโดยค านึงถึงเงื่อนไขในสัญญา และ
ปัจจัยอื่น ๆ ณ วันเริ่มต้นสัญญา (หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในสัญญา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภทรายการ ณ วันที่
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซ่ึงอาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่ซ้ือ)

17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับ
หลักการในย่อหน้าที่ 15 ไว้สองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่าในกรณีที่ผู้ถูกซื้อเป็นผู้ให้เช่าเป็น

สัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ

17.2 การจัดประเภทของสัญญาเป็นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ผู้ซื้อต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้นโดยค านึงถึงเงื่อนไขในสัญญา และ
ปัจจัยอื่นๆ ณ วันเริ่มต้นสัญญา (หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
สัญญา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภทรายการ ณ วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซึ่งอาจเป็นวันเดียวกันกับวันที่ซื้อ)

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- สัญญำเช่ำในกรณีที่ผู้ถูกซื้อเป็นผู้เช่ำ
28ก. ผู้ซื้อต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งผู้ถูกซื้อเป็นผู้เช่า ผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับ
28ก.1 สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16)

สิ้นสุดภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ หรือ
28ก.2 สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า (ตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16)

- 28ข. ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช าระ (ตามนิยาม
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า) เสมือนว่าสัญญาเช่าที่ได้มานั้น
เป็นสัญญาเช่าใหม่ ณ วันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยจ านวนเดียวกันกับหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า และปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขในสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้
ซื้อหรือไม่เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- 42ก. เมื่อผู้เข้าร่วมในการร่วมการงาน (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง การร่วมการ
งาน) ได้มีการควบคุมในธุรกิจซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกัน (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
11) และมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานร่วมกันนั้นทันทีก่อนวันท่ีซื้อ 
รายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ ดังนั้น ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
การรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ รวมถึงต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียท่ีผู้ซื้อถืออยู่ในการด าเนินงาน
ร่วมกันก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่ตามท่ีอธิบายในย่อหน้าท่ี 42 กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียท้ังหมดท่ีผู้ซื้อ
ถืออยู่ในการด าเนินงานร่วมกันก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- 64ฐ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 14 
17 ข32 และ ข42 และตัดย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข30 และชื่อหัวข้อของย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข30 และ
เพิ่มเติมย่อหน้าที่ 28ก ถึง 28ข และชื่อหัวข้อของย่อหน้าที่ 28ก ถึง 28ข กิจการต้องถือปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า

- 64ฒ การเพิ่มเติมย่อหน้าที่ 42ก กิจการต้องถือปฏิบัติกับการปรับปรุงดังกล่าวกับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซื้อ
เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้
ส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

ข28 ผู้ซื้อต้องไม่รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงานซึ่งผู้ถูกซื้อเป็นผู้เช่า ยกเว้น
เฉพาะที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าท่ี ข29 และ ข30

-

ข29 ผู้ซื้อต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขของสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละสัญญาซึ่งผู้ถูกซื้อเป็นผู้เช่านั้นเป็นสัญญาท่ีฝ
ให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อหรือไม่ ผู้ซื้อต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเงื่อนไขในสัญญาเช่าด าเนินงานให้
ผลประโยชน์แก่ผู้ซื้อเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดและต้องรับรู้หนี้สินหากเงื่อนไขในสัญญาเช่า
ด าเนินงานไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซื้อเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ภาคผนวก ข ย่อหน้าท่ี ข42 ให้
แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าด าเนินงานกรณีท่ีผู้ถูกซื้อเป็น
ผู้ให้เช่า

-

ข30 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีระบุได้อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากความเต็มใจของผู้
ร่วมตลาดท่ีจะจ่ายเพื่อการเช่านั้นด้วยราคาตามเงื่อนไขตลาด ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าประตูเข้าออก
สนามบิน หรือสัญญาเช่าพื้นท่ีจ าหน่ายสินค้าท าเลดีอาจเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาด หรือประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซึ่งเข้าเงื่อนไขของการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีระบุได้ เช่น ความสัมพันธ์
กับลูกค้า ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ซื้อต้องรับรุ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีระบุได้ ท่ีเกี่ยวข้องตามภาคผนวก ข 
ย่อหน้าท่ี ข31

-

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

ข32สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่เปน็ไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถอืว่าระบไุด้
ถึงแม้ว่าสินทรัพย์นั้นจะไมส่ามารถโอนหรือแยกเปน็เอกเทศจากผู้ถกูซื้อหรือจาก
สิทธิและภาระผูกพันอื่น เช่น
ข32.1ผูถู้กซื้อเช่าอุปกรณ์เพ่ือการผลิตภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานซึ่งมีเงื่อนไขที่ให้

ประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด เงื่อนไขในสัญญาเช่าระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือ (ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เช่าช่วง) 
มูลค่าของสัญญาส่วนที่ให้ประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด
ส าหรับรายการประเภทเดียวกัน ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจาก
ค่าความนิยม ถึงแม้ว่าผู้ซื้อจะไม่สามารถขาย หรือโอน สัญญาเช่านั้นให้แก่
ผู้อื่นได้ 

ข32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย
ในสัญญาจะถือว่าระบุได้ถึงแม้ว่าสินทรัพย์นั้นจะไม่
สามารถโอนหรือแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือจากสิทธิ
และภาระผูกพันอื่น เช่น
ข32.1 (ย่อหน้านี้ไม่เกีย่วขอ้ง)

ข42 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานซึ่งผู้ถูกซื้อเป็นผู้ให้เช่า ผู้ซื้อต้องพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญา
เช่าในการบันทึกบญัชี หรืออีกนัยหนึ่งผู้ซื้อต้องไม่รับรู้รายการสินทรัพย์หรือหนี้สิน
จากการที่เงื่อนไขในสัญญาเช่าด าเนินงานนั้นให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้
ซื้อเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ซึ่งใน ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข29 ก าหนดให้รบัรู้
ส าหรับสัญญาเช่าซึ่งผู้ถูกซื้อเป็นผู้เช่า

ข42 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ เช่น 
อาคารหรือสิทธิภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานซึ่งผู้ถูกซื้อ
เป็นผู้ให้เช่า ผู้ซื้อต้องพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเช่าใน
การบันทึกบัญชี หรืออีกนัยหนึ่งผู้ซื้อต้องไม่รับรู้รายการ
สินทรัพย์หรือหนี้สินจากการที่ เงื่อนไขในสัญญาเช่า
ด าเนินงานนั้นให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อ
เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด 

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3
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สรุปประเด็นส ำคัญของ 
ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน



2

สรุปควำมเป็นมำ
ปรับปรุงตาม IFRS BV 2019

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

สรุปกำรปรับปรุง
การถือปฏิบัติ เงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดกับการได้รับการชดเชย ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่เงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดซึ่งเป็นผลท า
ให้ได้รับการชดเชยในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด มีสิทธิที่จะวัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน

• ปรับปรุงย่อหน้า 2.1, 5.5.15.2, 7.1.5, ข4.1.11.2, ข4.1.12.2, ข4.3.8, ข5.5.34, ข5.5.46 

• เรื่อง prepayment features with negative compensation เพิ่ม ท าให้เพิ่มย่อ
หน้า 7.1.7, 7.2.29-7.2.34 และ ข4.1.12ก

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9



ผลกระทบ :

3

• ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16 ส่วน
ในการปรับปรุงเรื่องเงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดกับการได้รับการชดเชย (prepayment 
features with negative compensation) เป็นการเปิดกว้างมากขึ้นให้วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย (Amortize cost)

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9



ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

2.1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าท่ีถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไร ก็ตาม 
2.1.2.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้โดยผู้ให้เช่า ให้ปฏิบัติ

ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ในเรื่องการตัดรายการและการด้อย
ค่า 

2.1.2.2 เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้โดยผู้เช่า ให้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ในเรื่องการตัดรายการ และ 

2.1.2 .3 อนุพันธ์ ท่ีแฝงในสัญญาเช่า  ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานฉบับนี้ในเรื่อง
อนุพันธ์แฝง 

2.1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า อย่างไรก็
ตาม
2.1.2.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เช่น เงินลงทุนสุทธิใน

สัญญาเช่าทางการเงิน ) และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีรับรู้โดยผู้ให้เช่า ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในเรื่อง
การตัดรายการและการด้อยค่า

2.1.2.2 เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้โดยผู้เช่า ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในเรื่องการตัดรายการ ตามท่ีระบุไว้ในย่อหน้าท่ี 3.3.1 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และ 

2.1.2.3 อนุพันธ์ท่ีแฝงในสัญญาเช่า ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานฉบับนี้ในเรื่องอนุพันธ์แฝง

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง : 
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2.15 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้ (1) สัญญาประกันภัยตามที่
ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ไม่ใช่สิทธิและ
ภาระผูกพันของผู้ออกที่เกิดภายใต้สัญญาประกนัภัยที่เปน็ไปตามค า
นิยามของสัญญาค้ าประกันทางการเงิน หรือ (2) สัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) หาก
อนุพันธ์แฝงดังกล่าวไม่เป็นสัญญาด้วยตัวของอนุพันธ์เองภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) นอกจากนั้น ถ้าผู้ออกสัญญาค้ าประกันทางการเงินยืนยัน
อย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพิจารณาสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา
ประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย ผู้ออก
สัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) กับสัญญาค้ าประกันทางการเงินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข2.5 
ถึง ข2.6) ผู้ออกสัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติได้ส าหรับแต่ละสัญญา 
แต่เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

2.1.5 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้ (1) สัญญาประกันภัยตามที่ระบุ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ไม่ใช่สิทธิและภาระ
ผูกพันของผู้ออกที่เกิดภายใต้สัญญาประกันภัยที่เป็นไปตามค า
นิยามของสัญญาค้ าประกันทางการเงิน หรือ (2)สัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) หาก
อนุพันธ์แฝงดังกล่าวด้วยตัวของอนุพันธ์เองไม่เป็นสัญญาภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) นอกจากนั้น ถ้าผู้ออกสัญญาค้ าประกันทางการเงินยืนยัน
อย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพิจารณาสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา
ประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย  ผู้ออก
สัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) กับสัญญาค้ าประกันทางการเงินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข2.5
ถึง ข2.6) ผู้ออกสัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติได้ส าหรับแต่ละสัญญา 
แต่เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
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5.5.15.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากรายการท่ีอยู่ภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 
2561) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) หาก
กิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ นโยบายการบัญชีดังกล่าว
ต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทั้งหมด แต่อาจถือ
ปฏิบัติแยกกันระหว่างลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน

5.5.15.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากรายการท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า หากกิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่า
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ นโยบายการบัญชี
ดังกล่าวต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท้ังหมด แต่
อาจถือปฏิบัติแยกกันระหว่างลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน

7.1.5    (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง) 7.1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
ออกในปี 2562 ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าท่ี 2.1 5.5.15 
ข4.3.8 ข5.5.34 และ ข5.5.46 กิจการต้องปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงดังกล่าวเมื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า
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ข4.1.11.2 เงื่อนไขในสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสาร (เช่น 
ลูกหนี้) จ่ายช าระตราสารหนี้ หรืออนุญาตให้ผู้ถือ
ตราสาร (เช่น เจ้าหนี้) คืนตราสารหนี้แก่ผู้ออกตรา
สารก่อนครบก าหนด และการช าระเงินก่อนครบ
ก าหนดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินของ
เงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น ซึ่ง
อาจรวมถึงการชดเชยเพิ่มเติมในจ านวนเงินที่
สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

ข4.1.11.2 เงื่อนไขในสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสาร (เช่น 
ลูกหนี้) จ่ายช าระตราสารหนี้ หรืออนุญาตให้ผู้ถือตรา
สาร (เช่น เจ้าหนี้) คืนตราสารหนี้แก่ผู้ออกตราสารก่อน
ครบก าหนด และการช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินของเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้น ซึ่งอาจรวมถึงการชดเชย
เพิ่มเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลิก
สัญญาก่อนก าหนด และ

ข4.1.12.2 จ านวนเงินที่ช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินที่ปรากฎตามสัญญา และ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา (แต่ยังไม่ช าระ) ซึ่งอาจ
รวมเงินชดเชยเพิ่มเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผล
ส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

ข4.1.12.2 จ านวนเงินที่ช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินที่ปรากฎตามสัญญา และ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา (แต่ยังไม่ช าระ) ซึ่งอาจรวม
เงินชดเชยเพิ่มเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผลส าหรับ
การยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด และ
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ข4.3.8 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความ
เสี่ยงของอนุพันธ์แฝงท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
สัญญาหลัก ในตัวอย่างนี้ กิจการไม่ต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์
แฝงแยกต่างหากจากสัญญาหลัก 

ข.4.3.8 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง
ของอนุพันธ์แฝงท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะเชิง
เศรษฐกิจและความเสี่ยงของสัญญาหลัก  ในตัวอย่างเหล่านี้ 
กิจการไม่ต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากจาก
สัญญาหลัก

ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซึ่งตัวแปรอ้างอิง คืออัตราดอกเบี้ย หรือดัชนี
อัตราดอกเบี้ยซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินของ
ดอกเบี้ยที่จะถูกจ่ายหรือที่จะได้รับจากสัญญาแห่งหนี้
หรือสัญญารับประกันที่มีดอกเบี้ยซึ่งเป็นสัญญาหลัก ถือ
ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก เว้นแต่ 
สัญญาแบบผสม จะมีการช าระโดยผู้ถือไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนในส่วนที่มีนัยส าคัญทั้งหมด หรืออนุพันธ์แฝงสามารถ
เพิ่มอัตราผลตอบแทนเมื่อเริ่มต้นจากสัญญาหลักให้แก่ผู้
ถือได้อย่ างน้อยสองเท่า  และส่ งผลให้ ได้ รับอัตรา
ผลตอบแทนอย่างน้อยสองเท่าจากอัตราผลตอบแทน
ตลาดส าหรับสัญญาที่มีเงื่อนไขเหมือนกับสัญญาหลัก 

ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซึ่งตัวแปรอ้างอิง คืออัตราดอกเบ้ีย หรือดัชนีอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินของดอกเบี้ยท่ีจะ
ถูกจ่ายหรือท่ีจะได้รับจากสัญญาหลักท่ีเป็นสัญญาหนี้สินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยหรือสัญญาประกันภัย ถือว่ามีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  เว้นแต่ สัญญาแบบผสม ท่ี
สามารถจ่ายช าระ โดยท่ีผู้ถือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนในส่วนท่ีมี
นัยส าคัญท้ังหมด  หรืออนุพันธ์แฝงสามารถเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนเมื่อเริ่มต้นจากสัญญาหลักให้แก่ผู้ถือได้อย่าง
น้อยสองเท่า  และส่งผลให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอย่างน้อย
สองเท่าจากอัตราผลตอบแทนตลาดส าหรับสัญญาท่ีมีเงื่อนไข
เหมือนกับสัญญาหลัก
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ข4.3.8.2 อัตราต่าสุดหรืออัตราสูงสุดที่แฝงอยู่ในอัตราดอกเบี้ยของ
สั ญ ญ า แ ห่ ง ห นี้ ห รื อ สั ญ ญ า รั บ ป ร ะ กั น  ถื อ ว่ า มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก หากอัตราสูงสุด
ที่ก าหนดไว้เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด และ
อัตราต่าสุดที่ก าหนดไว้เท่ากับหรือต่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
ตลาดในขณะที่มีการออกสัญญานั้น และอัตราสูงสุดหรือ
อัตราต่าสุดนั้นไม่ได้เป็นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัญญาหลัก ในท านองเดียวกัน เงื่อนไขที่
ประกอบอยู่ในสัญญาเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น 
สินค้าโภคภัณฑ์) ท่ีก าหนดอัตราสูงสุดและอัตราต่ าสุด
ของราคา ท่ีจะจ่ายหรือได้รับส าหรับสินทรัพย์นั้น ถือว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก หากทั้งอัตรา
สูงสุดและอัตราต่ าสุดอยู่ในฐานะขาดทุน ณ วันเริ่มต้น
และไม่ได้มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน

ข4.3.8.2  อัตราต่ าสุดหรืออัตราสูงสุดท่ีแฝงอยู่ในอัตราดอกเบี้ยของ
สัญญาหนี้สินหรือสัญญาประกันภัย ถือว่ามีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก หากอัตราสูงสุดท่ีก าหนดไว้
เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด  และอัตราต่ าสุดท่ี
ก าหนดไว้เท่ากับหรือต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะท่ีมี
การออกสัญญานั้น  และอัตราสูงสุดหรืออัตราต่ าสุดนั้นไม่ได้
เป็นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญา
หลัก ในท านองเดียวกัน เงื่อนไขท่ีประกอบอยู่ในสัญญาเพื่อ
ซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์) ท่ีก าหนดอัตรา
สูงสุดและอัตราต่ าสุดของราคา ท่ีจะจ่ายหรือได้รับส าหรับ
สินทรัพย์นั้น ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก 
หากท้ังอัตราสูงสุดและอัตราต่ าสุดอยู่ในฐานะขาดทุน ณ วัน
เร่ิมต้นและไม่ได้มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน
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ข4.3.8.3 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งท าให้การจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ยถูก
ก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสาร
หนี้ที่ เป็นสัญญาหลัก  ( เช่น  หุ้ นกู้ ที่ มี สองอัตรา
แลกเปลี่ ยน (dual currency bond)) จะถือว่ ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหนี้ที่เป็นสัญญา
หลัก โดยอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ต้องถูกแยกออกจาก
สัญญาหลัก เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 
(ปรั บปรุ ง  2561 )  เ รื่ อ ง  ผลกระทบ จากกา ร
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ก าไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่
เป็นตัวเงินต้องถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข4.3.8.3  อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งท าให้การจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ยถูก
ก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสาร
หนี้ ที่ เ ป็ นสัญญาหลัก  ( เช่ น  หุ้ นกู้ ที่ มี สองอั ตร า
แลกเปลี่ ยน (dual currency bond) ) จะถือว่ ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหนี้ที่เป็นสัญญา
หลัก โดยอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ถูกแยกออกจากสัญญา
หลัก  เนื่ อ งจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  21
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) ก าหนดให้ก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัว
เงินต้องถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
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ข4.3.8.5  สิทธิที่จะช าระเงินก่อนครบก าหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่
เป็นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว หรือ ส่วนที่เป็นเงินต้น
เพียงอย่างเดียว ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
สัญญาหลัก ถ้าหากว่าสัญญาหลัก 
ข4.3.8.5.1 เกิดขึ้นจากการแยกสิทธิที่จะรับกระแส

เ งินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ซึ่งสัญญาหลักไม่มีอนุพันธ์แฝง 
และ 

ข4.3.8.5.2 ไม่มีเงื่อนไขใดที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตราสาร
หนีเ้ดิมที่เป็นสัญญาหลัก 

ข4.3.8.5สิทธิที่จะช าระเงินก่อนครบก าหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่เป็น
ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว หรือ ส่วนที่เป็นเงินต้นเพียงอย่าง
เดียว ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  ถ้า
หากว่าสัญญาหลัก 
ข4.3.8.5.1 เกิดขึ้นจากการแยกสิทธิที่จะรับกระแสเงินสด

ตามสัญญาขอ’สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งสัญญา
หลักไม่มีอนุพันธ์แฝง  และ 

ข4.3.8.5.2 ไม่มีเง่ือนไขใดที่ไม่ได้แสดงอยู่ใน
สัญญาหนี้สินเดิมที่เป็นสัญญาหลัก

ข5.5.34  ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้สาหรับระบุผล
ขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้นควรจะ
สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ใช้สาหรับ การประเมิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่กาหนดใน มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า 
(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข5.5.34 ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้ส าหรับระบุผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรจะสอดคล้องกับกระแสเงินสด
ที่ใช้ส าหรับการประเมินลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่ก าหนด
ใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า
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ข5.5.46 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่านั้นจะถูกคิดลดโดยใช้อัตรา
คิดลดเดียวกับที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า 
(เมื่อมีการประกาศใช)้ 

ข5.5.46 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเช่านั้นจะถูกคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดเดียวกับ
ที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เรื่อง 
สัญญาเช่า
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ย่อหน้าที่ ข้อความที่เพิ่มเติม

7.1.7 การช าระเงินก่อนครบก าหนดที่ก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9) ในปี 2562 เพิ่มเติมย่อหน้าที่ 7.2.29 ถึง 7.2.34 และ ข4.1.12ก และแก้ไขภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.11.2 
และ ข4.1.12.2 กิจการต้องปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

7.2.29
กำรปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส ำหรับกำรจ่ำยช ำระก่อนครบก ำหนดที่ก่อให้เกิดกำรชดเชยติดลบ
กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระเงินก่อนครบก าหนดที่ก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) โดยการปรับปรุงย้อนหลังตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด เว้นแต่ตามที่ได้
กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.30 ถึง 7.2.34

7.2.30 กิจการที่ถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ีเป็นครั้งแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 7.2.1 ถึง 7.2.28 แทนย่อหน้าที่ 7.2.31 ถึง 7.2.34

สรุปย่อหน้ำที่เพิ่มเติม
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7.2.31 กิจการที่ถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้เป็นครั้งแรก ต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 7.2.32 ถึง 7.2.34 รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงข้ออื่นที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว วันที่ถือปฏิบัติ
เป็นครั้งแรกควรเป็นวันแรกของรอบบัญชีที่กิจการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว (วันแรกที่มีการปฏิบัติ
ตามการแก้ไขเพิ่มเติม)

7.2.32 เมื่อพิจารณาถึงการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ให้กิจการ

7.2.32.1

7.2.32.2

ต้องยกเลิกการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหาก
เคยก าหนดให้รับรู้ในอดีตตามเงื่อนไขตามย่อหน้าที่ 4.1.5 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้
ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวอีกต่อไป
อาจเลือกที่จะก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหาก
ในอดีตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 4.1.5 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้
ส่งผลให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
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7.2.32 เมื่อพิจารณาถึงการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ให้กิจการ  (ต่อ)

7.2.32.3

7.2.32.4

ต้องยกเลิกการก าหนดให้หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
หากเคยก าหนดให้รับรู้ในอดีตตามเงื่อนไขตามย่อหน้าท่ี 4.2.2.1 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไข
เพิ่มเติมนี้ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวอีกต่อไป
อาจเลือกที่จะก าหนดให้หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
หากในอดีตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 4.2.2.1 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไข
เพิ่มเติมนี้ส่งผลให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

การก าหนดหรือการยกเลิกต้องมาจากพื้นฐานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันที่ปฏิบัติตามการ
แก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นครั้งแรก การจัดประเภทดังกล่าวจะต้องท าการปรับปรุงย้อนหลัง
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ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม

7.2.33 กิจการไม่ถูกก าหนดให้ต้องปรับปรุงรายการในงวดก่อนเพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก็ต่อเมื่อสามารถท าได้โดยปราศจากการเข้าใจถึงปัญหา
หลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว (hindsight) และงบการเงินงวดก่อนที่ปรับปรุงแล้วสะท้อนข้อก าหนด
ทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากกิจการไม่ปรับปรุงรายการในงวดก่อน กิจการ
ต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวดของรอบปีบัญชีแรกที่มีการถือ
ปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในก าไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้
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7.2.34 ในรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีการปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันแรกที่มีการ
ถือปฏิบัติส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว

7.2.34.1

7.2.34.2
7.2.34.3 
7.2.34.4 

ประเภทของการวัดมูลค่าที่เคยจัดไว้ในอดีต และมูลค่าตามบัญชีที่ก าหนดทันทีก่อนถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทของการวัดมูลค่าใหม่ และมูลค่าตามบัญชีที่ก าหนดหลังจากปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติม
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เคยก าหนดให้วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในอดีต แต่ไม่ได้ก าหนดตามเดิมอีกต่อไป และ
เหตุผลการก าหนด หรือยกเลิกการก าหนดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงินให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน

ข4.1.12ก เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ข4.1.11.2 และ ข4.1.12.2 จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่เป็น
ปกติท าให้เกิดการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด กิจการอาจจ่ายหรือรับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลในการยกเลิกสัญญา
ก่อนก าหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจ่ายหรือรับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อเลือกที่จะยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
(หรือมีเหตุที่ให้เกิดการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดเกิดขึ้น
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เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
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ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
สรุปควำมเป็นมำ

ปรับปรุงตำม IFRS BV 2019

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2563

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 

• แก้ไขให้ชัดเจนขึ้นส ำหรับกรณีที่ผู้เข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำนร่วมกันแต่ไม่มีกำรควบคุมร่วมได้มี
กำรควบคุมร่วมในกำรด ำเนินงำนร่วมกันซึ่งกิจกรรมของกำรด ำเนินงำนร่วมกันนั้นประกอบกัน
ขึ้นเป็นธุรกิจตำมนิยำมของ TFRS 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ว่ำกิจกำรไม่ต้องวัดมูลค่ำของส่วนได้
เสียเดิมที่มีอยู่ในกำรด ำเนินงำนร่วมกันใหม่



ผลกระทบ

กำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มอุตสำหกรรมที่จะได้รับ
ผลกระทบ

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

กำรวัดมูลค่ำส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ใน
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน (กรณีได้มีกำร
ควบคุมร่วม)

ทุกอุตสำหกรรม ท ำให้มีควำมชัดเจนขึ้นว่ำกิจกำรไม่ต้องวัด
มูลค่ำของส่วนได้เสียเดิมที่มอียูใ่นกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันใหม่
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ปรับปรุง

- ข33คก ผู้เข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำนร่วมกันแต่ไม่มีกำรควบคุมร่วมอำจได้มีกำรควบคุมร่วมในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันซ่ึงกิจกรรมของกำรด ำเนินงำนร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจตำมนิยำมของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ในกรณีดังกล่ำว ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่ำใหม่

- ค1กข กำรเพิ่มเติมย่อหน้ำที่ ข33คก กิจกำรต้องน ำกำรปรับปรุงดังกล่ำวมำถือปฏิบัติกับรำยกำรที่กิจกำรได้มี
อ ำนำจควบคุมร่วมในหรือหลังวันที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลำบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกรำคม 2563 ทั้งนี้ อนุญำตให้กิจกำรน ำไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หำกกิจกำรถือปฏิบัติตำมกำร
ปรับปรุงนี้ส ำหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจกำรต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่ำวด้วย

สรุปสำระส ำคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง: 
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we 
endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will 
continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the 
particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP.
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