
 หน้า   ๒๘ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖๔/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๘  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐) 
เร่ือง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๘  (๒/๒๕๖๐)  เม่ือวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๗๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การตีความมาตรฐาน

การรายงาน  ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๘  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  

เร่ือง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง  การโอนสินทรพัยจ์ากลูกคา้ 

 

 

 

ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า ซ่ึงเป็น

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(IFRIC Interpretation 18 : Transfers of Assets from Customers (Bound Volume 2017 Consolidated 

without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดย

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง การโอนสินทรพัยจ์ากลูกคา้ 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 8 

มติ 9 

รายการเป็นไปตามค านยิามของสินทรพัยห์รือไม่ 9 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณที์ร่บัโอนตอ้งวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรกอย่างไร 11 

ดา้นเครดิตของรายการตอ้งบนัทึกบญัชีอย่างไร 12 

การระบุบริการทีส่ามารถแยกเป็นเอกเทศได ้ 14 

การรบัรูร้ายได ้ 18 

กิจการควรบนัทึกบญัชีการโอนเงินสดจากลูกคา้อย่างไร 21 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 22 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย ์

จากลกูคา้ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 22 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

 

อา้งอิง 
 

 กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมี               

การประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้ตกลง

สมัปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 

1 ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค กิจการอาจได้รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจาก

ลูกค้าเพ่ือท าให้ลูกค้าสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายได้หรือเพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงโภคภัณฑ์ เช่น ไฟฟ้า 

กา๊ซ หรือน า้ ได้อย่างต่อเน่ือง หรือกจิการอาจได้รับเงินสดมาจากลูกค้าเพ่ือจัดหาหรือก่อสร้างที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว โดยทั่วไป ลูกค้ายังคงต้องจ่ายค่าซ้ือสินค้าและบริการตามปริมาณ 

ที่ตนใช้เป็นการเพ่ิมเติมอกีด้วย 

2 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้าอาจเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมอื่นนอกจากอุตสาหกรรมที่ให้บริการ 

ด้านสาธารณูปโภคกไ็ด้ ตัวอย่างเช่น กิจการซ่ึงว่าจ้างกิจการภายนอกที่มีความเช่ียวชาญให้ท างาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของตนให้กับกิจการภายนอกซ่ึงเป็น 

ผู้ให้บริการน้ัน 

3 ในบางกรณี ผู้โอนสินทรัพย์อาจไม่ใช่กิจการซ่ึงเป็นผู้เข้าถึงสินค้าหรือบริการอย่างต่อเน่ืองและ

ได้รับสินค้าหรือบริการน้ันกไ็ด้ อย่างไรกต็ามเพ่ือความสะดวก การตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเรียกกจิการที่โอนสนิทรัพย์ให้น้ันว่า ลูกค้า 
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ขอบเขต 
 

4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กบัการบัญชีส าหรับการโอนที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ซ่ึงกจิการได้รับโอนมาจากลูกค้า 

5 ข้อตกลงซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  หมายถึง 

ข้อตกลงที่ท  าให้กจิการได้รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจากลูกค้าเพ่ือท าให้ลูกค้าสามารถเช่ือมต่อ

กับเครือข่ายได้หรือเพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองประการใดประการหน่ึง

หรือทั้งสองประการ 

6 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ใช้กับข้อตกลงที่กิจการได้รับเงินสด              

จากลูกค้าด้วยเม่ือกิจการใช้จ านวนเงินสดดังกล่าวเพ่ือก่อสร้างหรือจัดหาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เทา่นั้น และกจิการต้องใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันเพ่ือท าให้ลูกค้าสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่าย

ได้หรือเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองประการใดประการหน่ึ งหรือ 

ทั้งสองประการ 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กับข้อตกลงในการโอนที่เป็นเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชี

ส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมี

การประกาศใช้) หรือที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ตามข้อตกลงสัมปทานการให้บริการภายใต้

ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ข้อตกลง

สมัปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ประเด็น 

 

8 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถึงประเดน็ปัญหาดังต่อไปนี้  

8.1 รายการเป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์หรือไม่ 

8.2 หากรายการเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ รับโอนมาน้ัน           

ควรวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกอย่างไร 

8.3 หากที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ วัดมูลค่าเมื่ อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  ด้านเครดิต              

ของรายการควรบันทกึบัญชีอย่างไร 

8.4 กจิการควรบันทกึบัญชีการรับโอนเงินสดมาจากลูกค้าอย่างไร 

 

มติ 

รายการเป็นไปตามค านยิามของสินทรพัยห์รือไม่ 

 

9 เม่ือกิจการได้รับโอนที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจากลูกค้า กิจการต้องประเมินว่ารายการ 

ที่ได้รับโอนมาน้ันเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ที่ระบุในย่อหน้าที่ 49.1 ของกรอบแนวคิด
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ส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) หรือไม่ ย่อหน้าดังกล่าวระบุว่า “สินทรัพย์ คือ 

ทรัพยากรที่กิจการควบคุมซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตและคาดว่าจะให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ” ในแทบทุกสถานการณ์ กิจการจะได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ 

ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่โอนมา อย่างไรกต็าม ในการพิจารณาว่ารายการถือเป็นสินทรัพย์

หรือไม่น้ัน สิทธิความเป็นเจ้าของไม่ใช่สิ่งจ าเป็น ดังน้ัน หากลูกค้ายังคงควบคุมสินทรัพย์ที่โอนมา 

รายการดังกล่าวจะยังไม่เข้าค านิยามของสนิทรัพย์ถึงแม้จะมีการโอนความเป็นเจ้าของให้แล้วกต็าม 

10 โดยทั่วไป กิจการที่ควบคุมสินทรัพย์จะสามารถด าเนินการกับสินทรัพย์น้ันได้ตามที่ตนต้องการ 

ตัวอย่างเช่น น าสินทรัพย์น้ันไปแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์อื่น ใช้สินทรัพย์น้ันเพ่ือผลิตสินค้าหรือ

ให้บริการ คิดราคาจากผู้อื่นที่ใช้สินทรัพย์น้ัน ใช้สินทรัพย์น้ันช าระหน้ี ถือครองสินทรัพย์น้ันไว้ 

หรือแจกจ่ายสินทรัพย์น้ันให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น กิจการที่ได้รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาจากลูกค้าต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประเมินว่า                   

มีการควบคุมสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่ากิจการมีภาระที่ต้องใช้ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับโอนมาเพ่ือให้บริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างแก่ลูกค้าเท่าน้ัน  

แต่ถ้ากิจการอาจสามารถตัดสินใจว่าจะใช้งาน บ ารุงรักษาและทดแทนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ได้รับโอนน้ันอย่างไร กอ็าจสรุปได้ว่ากจิการควบคุมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับโอน 

 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณที์ร่บัโอนตอ้งวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรกอย่างไร 

 

11 หากกิจการสรุปว่าสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเข้าค านิยามของสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ 

ที่ได้รับโอนมาน้ันเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมีการประกาศใช้) และในการรับรู้ 

เม่ือเร่ิมแรกให้วัดมูลค่าต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่  24 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ดา้นเครดิตของรายการตอ้งบนัทึกบญัชีอย่างไร 

 

12 การอภิปรายต่อไปน้ีอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานว่ากิจการที่ได้รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้สรุป

แล้วว่ารายการที่ได้รับโอนมาต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 9 ถึง 11 

13 ย่อหน้าที่  12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่ อมี                   

การประกาศใช้) ระบุว่า “เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กจิการ

ต้องถือว่าการแลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้” ตามเง่ือนไขของข้อตกลงซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ถือเป็น 

การแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่ มี ลักษณะไม่เหมือนกัน ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้รายได้                

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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การระบุบริการทีส่ามารถแยกเป็นเอกเทศได ้

 

14 กิจการอาจตกลงให้บริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพ่ือแลกกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ได้รับโอนมา เช่น ท าการเช่ือมต่อลูกค้ากับเครือข่าย หรือให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ 

อย่างต่อเน่ือง ตามย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) กจิการต้องระบุบริการซ่ึงสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ซ่ึงรวมอยู่ในข้อตกลง 

15 คุณลักษณะที่บ่งช้ีว่าการเช่ือมต่อลูกค้ากับเครือข่ายเป็นบริการที่สามารถระบุแยกเป็นเอกเทศได้ 

รวมถึง 

15.1 การเช่ือมต่อบริการได้ส่งมอบให้กบัลูกค้าและมีคุณค่าในตัวเองต่อลูกค้านั้นด้วย 

15.2 มูลค่ายุติธรรมของการเช่ือมต่อบริการสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

16 คุณลักษณะที่บ่งช้ีว่าการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองถือเป็นบริการ            

ที่สามารถระบุแยกเป็นเอกเทศได้ คือ การที่ลูกค้าที่ท  าการโอนสินทรัพย์ให้ได้รับสิทธิในการเข้าถึง

สนิค้าหรือบริการอย่างต่อเน่ืองในอนาคตในราคาที่ต ่ากว่าราคาที่จะเรียกเกบ็หากปราศจากการโอน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ัน 

17 ในทางกลับกัน คุณลักษณะหน่ึงที่บ่งช้ีว่าการให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองน้ัน

เป็นผลมาจากเง่ือนไขในใบอนุญาตการประกอบการของกิจการหรือจากกฎระเบียบอื่น  มากกว่า

เป็นผลของข้อตกลงในการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ การที่ลูกค้าผู้ที่โอนสินทรัพย์ให้แก่

กิจการต้องจ่ายช าระราคาส าหรับการเข้าถึงสินค้าหรือบริการอย่างต่อเน่ือง หรือส าหรับค่าสินค้า

หรือบริการ หรือทั้งสองประการ ในราคาเดียวกนักบัลูกค้าที่ไม่ได้โอนสนิทรัพย์ให้ 

 

การรบัรูร้ายได ้

 

18 หากบริการที่ให้มีเพียงบริการเดียว กิจการต้องรับรู้รายได้เม่ือได้ให้บริการตามย่อหน้าที่ 20 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

19 หากบริการที่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้มีมากกว่าหน่ึงบริการ ย่อหน้าที่  13 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการ           

ต้องปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนทั้ งหมดที่ ได้ รับหรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลง 

การให้บริการให้กับบริการแต่ละบริการ โดยใช้หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) กบับริการแต่ละบริการน้ัน 

20 หากการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลง โดยปกติช่วงเวลาในการรับรู้รายได้

ส าหรับบริการน้ันจะเป็นไปตามระยะเวลาของข้อตกลงที่ท  ากับลูกค้า หากข้อตกลงไม่ระบุช่วงเวลา

ไว้กิจการต้องรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาซ่ึงไม่เกินกว่าอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่รับโอนมา

เพ่ือใช้ในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองน้ัน 
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กิจการควรบนัทึกบญัชีการโอนเงินสดจากลูกคา้อย่างไร 

 

21 ในกรณีที่กจิการได้รับโอนเงินสดมาจากลูกค้า กจิการต้องประเมินว่าข้อตกลงนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของย่อหน้าที่ 6 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือไม่ หากอยู่ภายใต้

ขอบเขต กิจการต้องประเมินว่าที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาหรือสร้างข้ึนน้ันเป็นไปตาม 

ค านิยามของสินทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 9 และ 10 หรือไม่ หากเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ 

กิจการต้องรับรู้ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันด้วยราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และต้องรับรู้รายได้         

ตามย่อหน้าที่ 13 ถึง 20 ด้วยจ านวนเงินสดที่ได้รับมาจากลูกค้า 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

22 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติส าหรับ 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้าที่กิจการได้รับในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ี

อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ด้วยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป กิจการสามารถ

ปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับการโอนที่เกิดข้ึนก่อนวันที่มี

ผลบังคับใช้ได้โดยมีข้อแม้ว่ากิจการจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและข้อมูลอื่น 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเมื่อการโอนน้ัน

เกดิขึ้น กจิการต้องเปิดเผยวันที่เร่ิมปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

 

 

 

 


