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• แก้ไขให้ชัดเจนขึ้นถึงการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งโดย
เนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น 
ซึ่งไม่ได้บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย ดังนี้
• ต้องวัดมูลค่าตาม TFRS 9 โดยไม่ต้องค านึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนได้เสียระยะยาวซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตาม TAS 28 เช่น การรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนสุทธิ
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ผลกระทบ

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2805

ผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะได้รับผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง

การวัดมูลค่าส่วนได้เสียระยะ
ยาวในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า

ทุกอุตสาหกรรม ท าให้มีความชัดเจนขึ้นว่าควร
จะวัดมูลค่าตาม TFRS 9
ก่อนที่จะปฏิบัติตาม TAS 28
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สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

- 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

ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

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

-

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2805

4



72
https://www.ifrs.org/-/media/project/long-term-interests-and-joint-ventures/illustrative-
example/illustrative-example-long-term-interests.pdf 5



https://www.ifrs.org/-/media/project/long-term-interests-and-joint-ventures/illustrative-
example/illustrative-example-long-term-interests.pdf

736



ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

- 45ช. ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ท่ีท าให้เพิ่มย่อหน้าท่ี 14ก และตัดย่อหน้าท่ี 41 กิจการต้องปฏิบัติตาม
การปรับปรุงดังกล่าวโดยการปรับปรุงรายการย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1
มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นตามท่ีระบุไว้ในย่อหน้าท่ี 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
การเปลี่ยนแปลงท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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 (วันที่เริ่มต้นปฏิบัติตามการปรับปรุง) กิจการไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงรายการในงวด
ก่อนย้อนหลังเพื่อให้สะท้อนถึงการปฏิบัติตามปรับปรุงนี้ แต่กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังก็ต่อเมื่อ
สามารถท าได้โดยปราศจากการเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว

สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2805
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ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

- 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

สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
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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.

Thank you


