เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๖/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การประเมิน
เนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้ นตามรูปแบบกฎหมาย

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 27 เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่ าที่ ทาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2560 (SIC Interpretation 27: Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form
of a Lease (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 7
8 ส่วน “อ้ างอิง” และส่วน “วันถือปฏิบัติ” และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ถึง 11

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้ นตามรูปแบบกฎหมาย
อ้างอิง







มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

ประเด็น
1

2

กิจการที่ อาจท ารายการใดรายการหนึ่ งหรื อหลายรายการที่ มี รู ป แบบเดี ยวกัน อย่ า งต่ อเนื่ อง
(ข้ อตกลง) กับบุคคลที่ ไม่ใช่บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันหรือบุคคล (ในที่ น้ ีเรียกว่า ผู้ลงทุน)
ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้ องกับ สัญ ญาเช่ า ที่ ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย ตัวอย่า งเช่ น กิจการอาจให้ ผ้ ู
ลงทุนเช่าสินทรัพย์ และกิจการเช่าสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา หรือ มีการขายสินทรัพย์ตามกฎหมาย
และเช่าสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา ซึ่ งข้ อตกลงอาจมีรูปแบบและเงื่ อนไขของรายการแตกต่างกันไปอย่างมี
นัยสาคัญ ในกรณีของการให้ เช่าและการเช่ากลับคืนตามตัวอย่างข้ างต้ น อาจเนื่ องมาจากข้ อตกลง
ดังกล่าวได้ ออกแบบมาเพื่ อให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับประโยชน์ทางภาษี และกิจการได้ รับประโยชน์ในรูปของ
ค่าธรรมเนียมโดยไม่โอนสิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์
เมื่ อมีการทาข้ อตกลงที่ มีรูปแบบตามกฎหมายเป็ นสัญญาเช่ากับผู้ลงทุน ประเด็นจะมีดังนี้
2.1
จะพิจารณาอย่างไรว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่ อมโยงกันและต้ องบันทึกเป็ นรายการ
เดียวกันหรือไม่
2.2
รายการดังกล่าวเข้ าเงื่ อนไขของสัญญาเช่าภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่ และ ถ้ าไม่

2

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
2.2.1

2.2.2
2.2.3

พิ จารณาว่ าบั ญชี เงินลงทุ นที่ แยกต่ างหาก (Separate Investment Accounts)
และภาระผู กพั นในการจ่ ายช าระตามสัญญาเช่ าที่ มีอยู่ น้ั น (Lease Payment
Obligations) เป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการหรือไม่
กิจการควรรับรู้ภาระผูกพันอื่ นที่ เป็ นผลมาจากข้ อตกลงดังกล่าวอย่างไร และ
กิจการควรรับรู้ค่าธรรมเนียมที่ อาจจะได้ รับจากผู้ลงทุนอย่างไร

มติ
3

4
5

6

1

รายการที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ สัญ ญาเช่ า ที่ ทาขึ้ นตามรู ป แบบของกฎหมายจะถื อว่ า เป็ นรายการที่ มี
ความเชื่ อมโยงกั น และต้ อ งบั น ทึก เป็ นรายการเดี ย วกั น เมื่ อไม่ ส ามารถท าความเข้ า ใจถึ ง
ผลกระทบเชิ งเศรษฐกิจ โดยรวมได้ หากปราศจากการเชื่ อมโยงกับ รายการดั งกล่ า วทั้ง หมด
ตัวอย่างเช่น รายการที่ มีความสัมพันธ์กัน รายการที่ มีการต่อรองเสมือนเป็ นรายการเดียว หรือ
รายการที่ เกิดขึ้นพร้ อมกันหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องกัน
วิธีปฏิบัติทางบัญชีต้องสะท้ อนถึงเนื้อหาสาระของข้ อตกลง โดยการประเมินถึงเนื้อหาสาระนั้น
ต้ องพิจารณาในทุกแง่มุมของข้ อตกลง และเน้ นไปที่ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
จะนามาถือปฏิบัติเมื่ อเนื้อหาสาระของข้ อตกลงรวมถึงการโอนสิทธิในการใช้ สินทรัพย์ในช่วงเวลา
ที่ ตกลงกัน ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ แสดงให้ เ ห็น ว่ า ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วไม่ เ ข้ า เงื่ อนไขเป็ นสั ญ ญาเช่ า ภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) คือ
5.1
กิจการยังคงรับความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ และมีสิทธิ
ในการใช้ สนิ ทรัพย์เช่นเดียวกับก่อนทาข้ อตกลง
5.2
เหตุผลหลักในการทาข้ อตกลงคือ เพื่ อให้ บรรลุผลประโยชน์ทางภาษี และไม่มีการโอน
สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ และ
5.3
สิทธิเลือกที่ กาหนดไว้ ในเงื่ อนไขของข้ อตกลงซึ่ งทาให้ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างมาก
ที่ จะมีการเลือกใช้ สิทธิ (เช่น สิทธิทจี่ ะขาย (put option) จะมีการใช้ สิทธิหากราคาที่ ใช้
สิทธิสงู กว่ามูลค่ายุติธรรมมากเพียงพอ)
กิจ การต้ อ งน าค านิ ย ามและแนวปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 49 ถึ ง 64 ในกรอบแนวคิ ด ส าหรับ
การรายงานทางการเงิ น 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) มาปฏิบั ติเ พื่ อกาหนดว่ า บั ญ ชี เ งิ น ลงทุ น ที่ แยก
ต่า งหากและภาระผู ก พั น ในการจ่ า ยชาระตามสัญ ญาเช่ า เป็ นสินทรั พย์แ ละหนี้สิน ของกิจการ
หรือไม่การพิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่ แยกต่างหากและภาระผูกพันในการจ่ายชาระตามสัญญา
เช่า ไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ กจิ การควรรับรู้ โดยมีข้อบ่งชี้ดังนี้

การอ้ างอิงถึงย่อหน้ าที่ 49 ถึง 64 ให้ หมายถึงย่อหน้ าที่ 4.4 ถึง 4.19 ของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)
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6.1

7

8

กิจการไม่สามารถควบคุมบัญชี เงินลงทุนเพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของกิจการ
และไม่มีภาระผูกพันที่ จะจ่ายค่าเช่า ตัวอย่างเช่น จานวนเงินที่ จ่ ายล่วงหน้ าเป็ นบัญชี
เงินลงทุนที่ แยกต่างหากเพื่ อกันไว้ สาหรั บ ผู้ลงทุนและอาจใช้ เพื่ อจ่ ายผู้ลงทุ นเท่านั้น
ผู้ลงทุนเห็นด้ วยในการจ่ ายชาระภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจากเงินกองทุนของบัญชี
เงินลงทุน และกิจการไม่สามารถชะลอการจ่ายให้ แก่ผ้ ูลงทุนจากบัญชีเงินลงทุน
6.2
กิจ การค่ อ นข้ า งที่ จะไม่ มีค วามเสี่ ยงในการคืน ค่ า ธรรมเนี ยมทั้งจานวนที่ ได้ รั บ จาก
ผู้ลงทุน และอาจจะต้ องจ่ายเพิ่ ม หรือเมื่ อไม่ได้ รับค่าธรรมเนียม กิจการค่อนข้ างที่ จะ
ไม่มีความเสี่ ยงในการจ่ายชาระภายใต้ ภาระผูกพันอื่ น (เช่น การคา้ ประกัน) ความเสี่ ยง
ของการจ่ายชาระที่ ยากจะเกิดขึ้น เมื่ อเงื่ อนไขของข้ อตกลงกาหนดว่าจานวนเงินที่ จ่าย
ล่ วงหน้ า ต้ องนาไปลงทุน ในสินทรั พย์ป ลอดความเสี่ ยงที่ คาดว่ าจะก่อให้ เกิดกระแส
เงินสดได้ เพียงพอสาหรับจ่ายภาระผูกพันดังกล่าว
6.3
นอกเหนือจากกระแสเงินสดเริ่ มแรกที่ ต้ องจ่ายในตอนเริ่ ม กระแสเงินสดที่ คาดว่าจะ
จ่ายภายใต้ ข้อตกลงจะต้ องเป็ นเพี ยงการจ่ ายชาระค่าเช่า โดยจ่ายจากเงินกองทุนใน
บัญชีเงินลงทุนที่ แยกต่างหากเท่านั้น
ภาระผูกพันอื่ นตามข้ อตกลงรวมถึงการคา้ ประกันใดๆ และภาระผูกพันอื่ นที่ เกิดขึ้น จากข้ อตกลง
สิ้นสุดก่อนกาหนด ให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ทอาจเกิ
ี่
ดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญ ญาประกัน ภัย (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) โดยขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขของรายการ
ข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
ต้ องใช้ ตามข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ของข้ อตกลงแต่ละฉบับ เพื่ อกาหนดว่ าค่าธรรมเนียมที่
กิจการอาจได้ รับ ควรรั บรู้ เป็ นรายได้ เมื่ อใด ปั จจัยที่ ใช้ ในการพิ จารณารั บรู้ค่าธรรมเนียมเป็ น
รายได้ เช่น ความเกี่ ยวข้ องอย่างต่อเนื่ องในรูปแบบของภาระผูกพันในการดาเนินงานในอนาคต
ที่ จาเป็ นต่อการได้ รับค่าธรรมเนียม กิจการยังคงมีความเสี่ ยงในเงื่ อนไขของข้ อตกลง มีเงื่ อนไข
การคา้ ประกันและมีความเสี่ ยงที่ จะต้ องจ่ ายคืนค่าธรรมเนียมหรือไม่ ข้ อบ่งชี้ที่แสดงให้ เห็นว่ า
กิจการไม่ควรรั บรู้ค่า ธรรมเนียมทั้งหมดเป็ นรายได้ เมื่ อได้ รับ ในกรณีได้ รับค่าธรรมเนียม ณ
เริ่ มต้ นของข้ อตกลง ได้ แก่
8.1
ภาระผูกพันในการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ ง เป็ นเงื่ อนไขในการได้ รับ
ค่าธรรมเนียมนั้น และการปฏิบัติตามกฎหมายจึงไม่ใช่การปฏิบัติทมีี่ ความสาคัญที่ สุด
ตามที่ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อตกลง
8.2
มี ข้ อ จ ากั ด ในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ซึ่ งมี ผ ลในทางปฏิบั ติ ต่ อ การจ ากั ด และการ
เปลี่ ยนแปลงที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ความสามารถในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ (เช่ น
สินทรัพย์สญ
ู หาย ขาย หรือนาไปเป็ นหลักประกัน)
8.3
ความเป็ นไปได้ ในการเบิกชดเชยและจ่ายเพิ่ มค่าธรรมเนียมยังไม่สามารถระบุได้ เช่น
4
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8.3.1
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สินทรัพย์อ้างอิงไม่ใช่สินทรัพย์เฉพาะของกิจการที่ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจซึ่ งเป็ นไปได้
ที่ กจิ การอาจจ่ายเพื่ อให้ ข้อตกลงสิ้นสุดก่อนกาหนด
8.3.2 กิจการมีการกาหนดเงื่ อนไขตามข้ อตกลงหรื อตามดุล ยพินิจว่าการจ่ายเงิน
ล่วงหน้ าบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนในสินทรัพย์มากกว่าความเสี่ ยง
ที่ จะเกิ ด ขึ้ นเพี ย งเล็ก น้ อย (เช่ น ความเสี่ ยงจากอั ต ราดอกเบี้ ย อั ต รา
แลกเปลี่ ยนหรือความเสี่ ยงด้ านเครดิต) ในสถานการณ์เช่นนี้ความเสี่ ยงของ
มูลค่าเงินลงทุนที่ ไม่เพียงพอไม่ถือว่าเป็ นไปได้ ยากยิ่ งที่ จะเกิดขึ้น จึงเป็ นไปได้
ที่ กจิ การอาจจ่ายค่าเช่าที่ ยังไม่สามารถระบุได้
ค่าธรรมเนียมต้ องแสดงไว้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยพิจารณาจากเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและ
ลักษณะของรายการ

การเปิ ดเผยข้อมูล
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เนื้ อหาของข้ อ ตกลงที่ ไม่ เ ข้ า เงื่ อนไขเป็ นสั ญ ญาเช่ า ภายใต้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17
(ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ต้ องน ามาพิ จารณาเพื่ อกาหนด
การเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ เหมาะสมซึ่ งจาเป็ นต่อ ความเข้ า ใจในการพิ จารณาประเภทของข้ อตกลง
และแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่จะนาไปใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลต่อไปนี้ในรอบระยะเวลาบัญชี
แต่ละรอบที่ ข้อตกลงยังมีผลอยู่
10.1 คาอธิบายของข้ อตกลง รวมถึง
10.1.1 สินทรัพย์อ้างอิงและข้ อจากัดการใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน
10.1.2 อายุและเงื่ อนไขอื่ นที่ มีนัยสาคัญของข้ อตกลง
10.1.3 รายการที่ เชื่ อมโยงกันรวมถึงสิทธิใดๆ และ
10.2 วิ ธี ป ฏิบั ติ ท างบั ญ ชี ที่ ใช้ กับ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ได้ รั บ จ านวนที่ รั บ รู้ เ ป็ นรายได้ ใ นรอบ
ระยะเวลาและรายการที่ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ ก าหนดตามย่ อหน้ าที่ 10 ของการตี ความมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ แสดง
แยกตามข้ อตกลงหรื อ รวมตามประเภทของข้ อตกลงแต่ละประเภท ประเภทของข้ อตกลงให้
จัดกลุ่มตามสินทรัพย์อ้างอิงที่ มีลักษณะคล้ ายกัน (เช่น โรงงานพลังไฟฟ้ า)

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ทาให้ เกิด
การปรับปรุงย่อหน้ าที่ 7 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ส่วน “อ้ างอิง” และย่อหน้ าที่ 8 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
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