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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

สญัญาเช่า 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่

สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2559 (IAS 17: Leases (Bound volume 2017 Consolidated without early 

application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 70  

ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีควรอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ 

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง สัญญาเช่า  

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

ที่เหมาะสมทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพ่ือน าไปปฏิบัติกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า

ด าเนินงาน 

 

ขอบเขต 
 

2  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัสญัญาเช่าทุกรายการ ยกเวน้รายการ

ต่อไปนี้  

2.1) สญัญาเช่าเพื่อการส ารวจหรือการใช้ทรพัยากรแร่ น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ

ทรพัยากรทีไ่ม่สามารถสรา้งข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั และ 

2.2) ขอ้ตกลงในการให้ใช้สิทธิของรายการประเภทฟิลม์ภาพยนตร์ การบนัทึกวีดีทัศน ์ 

ละคร บทประพนัธ ์สิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ 

อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไม่ใชก้บัการวดัมูลค่าของรายการต่อไปนี้  

1) อสงัหาริมทรพัยที์่ผูเ้ช่าถือครองอยู่และบนัทึกเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน  

(ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้)  

2) อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่ผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน (ดูมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้)  

3) สินทรพัยชี์วภาพที่ผูเ้ช่าถือครองภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง เกษตรกรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้) หรือ 
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4) สินทรพัยชี์วภาพที่ผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน (ดูมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง เกษตรกรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับข้อตกลงที่ มีการโอนสิทธิการใช้สินทรัพย์ แม้ว่า 

ผู้ให้เช่ายังคงให้บริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพย์เหล่าน้ัน ในทางกลับกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่น ามาถือปฏิบัติกับข้อตกลงในการให้บริการที่ไม่ได้โอนสิทธิการใช้

สนิทรัพย์จากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง 

 

ค านยิาม 
 

4 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

สัญญาเช่า หมายถงึ สญัญาหรือขอ้ตกลงที่ผูใ้หเ้ช่าใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่าในการใช้

สินทรพัยส์ าหรบัช่วงเวลาที่ตกลงกนัเพือ่แลกเปลีย่นกบั

ค่าตอบแทน ซ่ึงไดร้บัช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

   

สัญญาเช่าการเงิน หมายถงึ สญัญาเช่าที่ท าใหเ้กิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจาก

สินทรพัยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธ์ิ

จะเกิดข้ึนหรือไม่ 

   

สัญญาเช่า

ด าเนินงาน 

หมายถงึ สญัญาเช่าทีม่ิใช่สญัญาเช่าการเงิน 

 

   

สัญญาเช่าทีบ่อกเลกิ

ไม่ได ้

หมายถงึ สญัญาเช่าที่จะบอกเลิกไดก้็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข

ขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้   

1) เมือ่เกิดเหตุการณบ์างอย่างซ่ึงโอกาสที่จะเกิดข้ึน

นอ้ยมาก 

2) เมือ่ไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

3) เมือ่ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าใหม่กบัผูใ้หเ้ช่ารายเดิม

เพือ่เช่าสินทรพัยเ์ดิมหรือสินทรพัยที์่เทียบเท่า

ของเดิม หรือ 

4) เมื่อผูเ้ช่าจ่ายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วนัเริ่มตน้ของ

สญัญาเช่าเป็นที่เชื่อถือไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ว่าสญัญาเช่าจะด าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง 
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วันเร่ิมตน้ของ 

สัญญาเช่า 

หมายถงึ วันที่ท าสัญญาเช่า หรือวันที่ คู่สัญญาได้ก่อให้เกิด 

ผลผูกพันตามเงื่อนไขหลักของสัญญาเช่า แลว้แต่ 

วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึง ณ วนันี้   

1) สัญญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ด าเนนิงานหรือสญัญาเช่าการเงิน และ 

2)  ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน กิจการก าหนด

จ านวนเงินทีจ่ะรบัรู ้ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล 

   

วันทีส่ัญญาเช่าเร่ิม      

มผีล 

หมายถงึ วนัที่ผูเ้ช่าสามารถใชสิ้ทธิตามสัญญาเช่าในสินทรพัย  ์

ที่เช่า ซ่ึงคือวันรับรู ้รายการเริ่มแรกตามสัญญาเช่า  

(กล่าวคือ การรบัรูสิ้นทรพัย ์หนี้ สิน รายไดห้รือค่าใชจ่้าย 

อนัเป็นผลมาจากสญัญาเช่า) 

   

อายุสัญญาเช่า หมายถงึ ระยะเวลาเช่าสินทรัพย์ที่ผู เ้ช่าท าสัญญาที่บอกเลิก

ไม่ได ้ทั้งนี้ ใหร้วมถึงระยะเวลาที่ผูเ้ช่ามีสิทธิที่จะเลือก

ต่ออายุสัญญาเช่าสินทรพัยน์ ั้นออกไปอีก ไม่ว่าจะมี 

การจ่ายเงินเพิ่มอีกหรือไม่  หาก ณ วันเริ่มต้นของ

สญัญาเช่าสามารถเชื่อไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าผูเ้ช่าจะ

เลือกใชสิ้ทธิเพือ่ต่ออายุสญัญาเช่า 

   

จ านวนเงินขั้นต ่าที ่    

ตอ้งจ่าย 

หมายถงึ จ านวนเงินที่ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดย 

ไม่รวมค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน ตน้ทุนการให้บริการ และ

ภาษีที่ผูใ้หเ้ช่าจ่ายและจ่ายคืนให้กบัผูใ้หเ้ช่า แต่รวม

รายการต่อไปนี้  

1) ทางดา้นผูเ้ช่า – จ านวนเงินใดๆ ที่ผูเ้ช่าหรือ

บุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ช่าประกนัว่าตอ้งจ่ายใหก้บั

ผูใ้หเ้ช่าตามทีป่ระกนั หรือ 

2) ทางด้านผู ้ให้เช่า  – มูลค่าคงเหลือที่ ได้รับ

ประกนัจาก 

2.1)  ผูเ้ช่า  

2.2)  บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ช่า หรือ  

2.3)  บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่าและ 

มีฐานะการเงินที่สามารถใหก้ารประกนัแก่

ผูใ้หเ้ช่าได ้
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อย่างไรก็ตาม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ถา้ผู เ้ช่า 

มีสิทธิที่จะเลือกซ้ือสินทรพัยด์ว้ยราคาที่คาดว่าจะต า่กว่า

มูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคญั ณ วนัที่สามารถใช้

สิทธิเลือกดงักล่าวและเชื่อไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า ผูเ้ช่า

จะใชสิ้ทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้ จ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่าย

ประกอบดว้ยจ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่ายตลอดอายุของ

สัญญาเช่าจนถึ งวันที่ คาดว่าจะใช้สิทธิ เลื อกซ้ื อและ 

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายเมื่อใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรพัยที์่เช่า

ดว้ย 

   

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จ านวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสินทรพัย์

หรือจ่ายช าระหนี้ กนัในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรอง

ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ที่ไม่มี 

ความเกีย่วขอ้งกนั 

   

อายุการใหป้ระโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ 

หมายถงึ ขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะให้ประโยชน  ์

เชิงเศรษฐกิจกับผูใ้ช้รายเดียวหรือหลายราย 

หรือ 

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่นที่

คลา้ยคลึงกนัซ่ึงผูใ้ชร้ายเดียวหรือหลายรายคาดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัย ์ 

   

อายุการใชป้ระโยชน์ หมายถงึ ระยะเวลาทีเ่หลืออยู่โดยประมาณนบัจากวนัที่สญัญาเช่า

เริ่มมีผล ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้ับประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

จากสินทรพัย ์โดยไม่ค านงึถงึอายุสญัญาเช่า 
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มลูค่าคงเหลอืที่

ไดรั้บการประกัน 

หมายถงึ 1)   ทางดา้นผูเ้ช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผูเ้ช่า

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผูเ้ช่ารบัประกนัที่จะ

จ่ายให้แก่ผู ้ให้เช่า  (จ านวนที่รับประกันคือ 

จ านวนเงินสูงสุดที่จะต้องจ่ายไม่ ว่าในกรณี ใด 

ก็ตาม) และ 

2)   ทางด้านผู ้ให้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ 

ผูเ้ช่าหรือบุคคลที่สามรับประกนัที่จะจ่ายให้แก่ 

ผู ้ให้ เช่ า บุคคลที่ สามที่ รับประกันนี้ ต ้องไม่

เกี่ยวข้องกับผูใ้ห้เช่าและบุคคลดังกล่าวต้องมี

ความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบต่อ 

ภาระผูกพนัทีร่บัประกนัไว ้

 

มลูค่าคงเหลอืที่

ไม่ไดรั้บการประกัน 

หมายถงึ ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยที์ใ่หเ้ช่า ซ่ึงผูใ้หเ้ช่า

อาจไม่ได้รับคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพย์ที่ให้เช่า ซ่ึงได้รับการประกันจากบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่าเท่านั้น 

   

ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก หมายถงึ ตน้ทุนส่วนเพิ่มที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการต่อรองและ 

การท าสญัญาเช่า ตน้ทุนดงักล่าวนี้ ไม่รวมถึงตน้ทุนใน

ส่วนของผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่าย  

   

เงินลงทุนขั้นตน้ตาม

สัญญาเช่า 

หมายถงึ ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่ายใหก้บัผูใ้ห้เช่า

ตามสัญญาเช่าการเงินกบัมูลค่าคงเหลือที่ไม่ไดร้ับ 

การประกนัใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 

   

เงินลงทุนสุทธิใน

สัญญาเช่า 

หมายถงึ เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ ย

ตามนยัของสญัญาเช่า 

   

รายไดท้างการเงิน

รอการรับรู ้

หมายถงึ ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขั้ นต้นตามสัญญาเช่ากับ 

เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 
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อัตราดอกเบี้ ยตาม

นัยของสัญญาเช่า 

หมายถงึ อตัราคิดลด ณ วนัเริม่ตน้สญัญาเช่าทีท่ าใหผ้ลรวมของ

มูลค่าปัจจุบนัของ  

1)  จ านวนเงินขั้นต า่ทีต่อ้งจ่าย และ  

2)  มูลค่าคงเหลือที่ไม่ไดร้บัการประกนั มีจ านวน

เท่ากบัผลรวมของ  

2.1) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์ใ่หเ้ช่า และ  

2.2) ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกของผูใ้หเ้ช่า 

   

อัตราดอกเบี้ ยเงิน

กูย้มืส่วนเพิ่มของ 

ผูเ้ช่า 

หมายถงึ อัตราดอกเบี้ ยที่ผู ้เช่าจะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่

คลา้ยคลึงกนั หรือถา้ไม่สามารถก าหนดอัตรานั้นได ้

ให้ใชอ้ัตราดอกเบี้ ยที่ผูเ้ช่าจะตอ้งจ่าย ณ วนัเริ่มตน้ 

ของสัญญาเช่าในการกู ้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและ 

การค ้ าประกันคล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า 

เพือ่ซ้ือสินทรพัยน์ ั้น 

   

ค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึน หมายถงึ ส่วนของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ่ึงไม่ได้

ก าหนดไวอ้ย่างคงที่แต่ก าหนดใหข้ึ้นอยู่กบัปัจจัยอื่นใน

อนาคตซ่ึงเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง

ตามระยะเวลาที่ผ่านไป (เช่น อัตราร้อยละของยอดขาย 

ในอนาคต ปริมาณการใช้ในอนาคต ดัชนีราคาใน

อนาคต หรืออตัราดอกเบี้ ยตลาดในอนาคต) 

   

5 ในช่วงระยะเวลานับจากวันเร่ิมต้นท าสัญญาเช่าถึงวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สัญญาเช่าหรือ 

ข้อผูกพันตามสัญญาเช่าอาจมีข้อก าหนดให้มีการปรับปรุงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้ 

เช่น ในกรณีของการเปล่ียนแปลงต้นทุนการก่อสร้างหรือต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ที่ เช่า  

การปรับราคาตามระดับดัชนีราคาที่ เปล่ียนไป หรือต้นทุนทางการเงินของผู้ให้เช่าที่ เปล่ียนไป  

ในกรณีเช่นนี้  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้จ านวนเงินที่ มีการเปล่ียนแปลงน้ันถือว่า 

เกดิขึ้น ณ วันเร่ิมต้นท าสญัญาเช่า 

6 สญัญาเช่าตามค านิยามรวมถึง สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

ที่เช่าเม่ือผู้เช่าปฏบัิติตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั สญัญาเช่าดังกล่าวในบางคร้ังเรียกว่า สญัญาเช่าซ้ือ  

6ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ใช้ค านิยามว่า “มูลค่ายุติธรรม” 

แตกต่างจากค านิยามของมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  13 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ดังน้ันในการน ามาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า โดยไม่ใช้มาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี 

การประกาศใช้) 

 

การจ าแนกประเภทของสญัญาเช่า 
 

7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึงขอบเขตของ  

ความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ที่ เช่าว่าตกอยู่กับผู้ เช่า 

หรือผู้ให้เช่าความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากก าลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ 

หรือจากวิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าการด าเนินงานจะมี

ก าไรตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และการคาดการณ์ว่าจะมีผลก าไร

จากราคาที่เพ่ิมข้ึนหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ 

8 กิจการตอ้งจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหากสญัญานั้นโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดที่ผูเ้ป็นเจ้าของพึงไดร้บัจากสินทรพัยไ์ปให้แก่ผูเ้ช่า 

และตอ้งจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหากสญัญานั้นไม่ไดโ้อนความเสี่ยง

หรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัจากสินทรพัยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

9 เน่ืองจากรายการบัญชีระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเป็นไปตามข้อตกลงร่วมในสัญญาเช่า  จึงเป็น 

การเหมาะสมที่จะยึดถือค านิยามอย่างเดียวกันมาใช้อย่างสม ่าเสมอ แต่ในบางคร้ังการน าค านิยาม

ต่างๆ มาใช้กับสถานการณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกัน อาจท าให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

จัดประเภทสัญญาเช่าแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นสัญญาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ให้เช่าได้รับ

ประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกนัจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกบัผู้เช่า 

10  ในการจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน กจิการต้องพิจารณา

ถึงเน้ือหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา1 ตามปกติกิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่า

เป็นสญัญาเช่าการเงินหากสญัญานั้นท าให้เกดิสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหน่ึงสถานการณ์ 

10.1  สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่ อสิ้ นสุดระยะเวลาของ 

สญัญาเช่า 

10.2  ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ด้วยราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกซ้ือ

เกิดขึ้ น โดยราคาตามสิทธิเลือกซ้ือน้ันมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มาก 

เพียงพอที่ จะท าให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าว่า 

ผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

10.3 ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ

สนิทรัพย์ แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสทิธิ์เกดิข้ึน 

                                                      
1 ดูการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย (เมื่อมกีารประกาศใช้)  
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10.4 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายมีจ านวน

เทา่กบัหรือเกอืบเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เช่า และ 

10.5 สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์น้ัน 

โดยไม่จ าเป็นต้องน าสนิทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงที่ส าคัญ 

11  ข้อบ่งช้ีถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่อาจท าให้สามารถ 

จัดสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้  

11.1  หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับ 

ผู้ให้เช่าเน่ืองจากการยกเลิกน้ัน 

11.2  ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของ 

มูลค่าคงเหลือ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าเท่ากับ 

ส่วนใหญ่ของจ านวนเงินที่ ได้ รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ เช่า 

ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่า) และ 

11.3 ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่ มีจ านวนต ่ ากว่าค่าเช่า 

ในตลาดอย่างเป็นนัยส าคัญ 

12  ตัวอย่างและข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 10 และ 11 ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสญัญาเช่าให้เป็น

สัญญาเช่าการเงิน  ถ้าเป็นที่ แ น่ ชัด ว่ายังมี ลักษณะอื่ นที่ แสดงให้เห็น ว่ามิได้ มีการโอน 

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่าน้ันต้อง 

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

ในสินทรัพย์ที่เช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ผันแปรซ่ึงมีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่เช่า หรืออีกตัวอย่างหน่ึงคือ มีการจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน อันเป็นผลให้ผู้เช่ามิได้รับ

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญที่พึงได้รับจาก

สนิทรัพย์ที่เช่า 

13 การจัดประเภทสญัญาเช่าต้องท า ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ผู้เช่าและ

ผู้ให้เช่า ตกลงที่ จะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเช่า (ที่ ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า) 

ใน ลักษณะที่ ท  าให้การจัดประเภทสัญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเง่ือนไขที่ ระบุ ไว้ใน 

ย่อหน้าที่  7 ถึง 12 และหากเง่ือนไขที่ เปล่ียนแปลงไปน้ันมีผลกระทบต้ังแต่วันเร่ิมต้นของ 

สัญญาเช่า ข้อตกลงที่ มีการแก้ไขถือเป็น ข้อตกลงใหม่ตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุ 

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า) หรือการเปล่ียนแปลง 

ในสถานการณ์  (เช่น ผู้เช่าผิดสัญญา) ไม่ท าให้ต้องมีการจัดประเภทสัญญาเช่าใหม่ เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางการบัญชี 

14 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

15 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

15ก  ในกรณีที่สัญญาเช่ารวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร กิจการประเมินการจัดประเภทของ

รายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละรายการแยกจากกันตามที่ก  าหนด



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

11 

ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 13 ในการพิจารณาว่าส่วนของที่ดินเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า

ด าเนินงานข้อพิจารณาที่ส าคัญคือโดยปกติที่ดินมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิไม่จ ากดั 

16 ในกรณีที่จ าเป็นต้องจัดประเภทและการบันทึกบัญชีส าหรับการเช่าที่ดินและอาคาร จ านวนเงิน 

ข้ันต ่ าที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ ดินและอาคาร (รวมถึงเงินก้อนที่ จ่ายให้ ณ วันเร่ิมต้น)  

จะปันส่วนให้กบัที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธใินที่ดินและสทิธ ิ

ในอาคาร ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ถ้าจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายไม่สามารถน ามาปันส่วนตาม

วิธีสัดส่วนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ สัญญาเช่าทั้งหมดน้ันต้องถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน เว้นแต่

จะเป็นที่แน่ชัดว่าส่วนของที่ ดินและอาคารเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ในกรณีเช่นน้ี สัญญาเช่า 

ทั้งหมดให้ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

17 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า หากจ านวนเงินที่เป็นส่วนของที่ดินที่รับรู้ตาม 

ย่อหน้าที่ 20 มีจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าอาจถือเป็นสินทรัพย์

หน่วยเดียวกันและจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานตามย่อหน้าที่ 7 ถึง 13 

ในกรณี เช่นน้ี อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเป็นอายุการให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์ทั้งหมดที่เช่า 

18 ผู้เช่าไม่ต้องวัดมูลค่าที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถ้าส่วนได้เสียของผู้เช่าในที่ดินและอาคารได้มี

การจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและบันทึกด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม ผู้เช่าต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ 

ในการประเมินเม่ือการจัดประเภทสัญญาเช่าที่ เป็นส่วนขององค์ประกอบหน่ึงหรือทั้งสอง

องค์ประกอบมีความไม่แน่นอน 

19 ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้) มีความเป็นไปได้ที่ ผู้เช่าจะจัดประเภทส่วนได้เสียใน

อสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในกรณีเช่นน้ี 

ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์น้ันจะบันทึกเสมือนหน่ึงเป็นสัญญาเช่าการเงิน  และให้ใช้ 

วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ัน ผู้เช่ายังคง

ต้องบันทึกสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินได้ต่อไปแม้เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลัง 

จะท าให้ส่วนได้เสียของผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์เปล่ียนไป จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดประเภท

อสงัหาริมทรัพย์น้ันเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้  

19.1 ผู้ เช่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงในเวลาต่อมาได้เป ล่ียนแปลงเป็นการใช้

อสังหาริมทรัพย์น้ันด้วยตนเอง โดยให้ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เปล่ียนแปลงการใช้งาน

เป็นเสมือนหน่ึงเป็นราคาทุน หรือ 

19.2 ผู้เช่าท าสัญญาเช่าช่วงซ่ึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ ผู้เป็นเจ้าของ 

พึงได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่าช่วง

ดังกล่าวผู้ เช่าจะบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงินที่ มี ต่อบุคคลที่ สาม แม้สัญญาน้ัน 

บุคคลที่สามอาจบันทกึเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานกต็าม 
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สญัญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าการเงิน 

 

 การรบัรูเ้ริม่แรก 

 

20  ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าต้องรบัรูส้ ัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหนี้ สินใน 

งบแสดงฐานะการเงินของผูเ้ช่าดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่เช่า หรือ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้ นต ่าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ซ่ึงพิจารณา  

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า อตัราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต า่ที่

ต ้องจ่ายคือ อัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่าหากสามารถก าหนดได้ในทางปฏิบัติ  

หากในทางปฏิบติัไม่สามารถก าหนดได ้ใหใ้ชอ้ัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าเป็น

อตัราคิดลด ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเ้ช่าตอ้งรวมเป็นส่วนหนึง่ของตน้ทุนสินทรพัยที์ร่บัรู ้

21 รายการและเหตุการณ์อื่นๆ ต้องบันทึกและน าเสนอตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริง

ทางการเงินไม่ใช่ตามรูปแบบของกฎหมาย แม้ว่ารูปแบบของกฎหมายของข้อตกลงในสัญญาเช่า

จะก าหนดให้ผู้เช่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เน้ือหา 

เชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริงทางการเงินของสัญญาเช่าการเงินคือ ผู้เช่าได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในการใช้สินทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ

สินทรัพย์น้ันโดยแลกเปล่ียนกับภาระผูกพันที่ ต้องจ่ายเพ่ือการได้สิทธิดังกล่าวด้วยจ านวน 

ที่ใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์รวมกบัค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

22 หากในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าไม่ได้สะท้อนถึงรายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

ข้างต้น ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของกิจการจะต ่ากว่าที่ควรเป็น ซ่ึงท าให้

อตัราส่วนทางการเงินบิดเบือนไป ดังน้ัน ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล จึงเป็นการเหมาะสมที่ผู้เช่าจะ

รับรู้รายการเกี่ ยวกับสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน 

ที่จะต้องจ่ายในอนาคตด้วยจ านวนเดียวกัน และต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้เช่าให้รับรู้เป็นต้นทุน

ของสนิทรัพย์ที่เช่า 

23 เป็นการไม่สมควรที่ ในงบการเงินจะแสดงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินหักด้วยหน้ีสิน 

ตามสัญญาเช่าการเงิน หากในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าต้องแยกแสดงหน้ีสินเป็นหน้ีสิน

หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ผู้เช่าต้องแยกแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและ

ไม่หมุนเวียนในลักษณะเดียวกนั 

24 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกมักเกิดข้ึนเน่ืองจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรองและ 

การท าสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนกับผู้เช่าเพ่ือให้ได้สัญญาเช่า

การเงินต้องรวมเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนที่รับรู้เป็นสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าน้ัน 
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การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก 

 

25 จ านวนเงินขั้ นต า่ที่ตอ้งจ่ายตอ้งน ามาแยกเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนที่จะน าไป 

ลดหนี้ สินที่ยงัไม่ไดช้ าระ ค่าใชจ่้ายทางการเงินตอ้งปันส่วนใหก้บังวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่า 

เพื่อท าให้อตัราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรบัยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ 

แต่ละงวดส าหรบัค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึนใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กิดรายการ 

26 ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้วิธีประมาณการในลักษณะใดลักษณะหน่ึงในการปันส่วนค่าใช้จ่าย 

ทางการเงินให้กบังวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือความสะดวกในการค านวณ 

27 สญัญาเช่าการเงินท าใหเ้กิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัยเ์สื่อมสภาพและค่าใชจ่้ายทาง 

การเงินส าหรบังวดบญัชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัย์ที่เช่าที่

เสื่อมสภาพตอ้งสอดคลอ้งกบัวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยเ์สื่อมสภาพที่กิจการ 

เป็นเจา้ของ และค่าเสื่อมราคาที่รบัรูต้อ้งค านวณตามเกณฑที์่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช)้ และมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช)้ หากไม่มี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของสินทรพัยเ์มือ่อายุสญัญาเช่าส้ินสุดลง 

ผูเ้ช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยใ์ห้หมดภายในอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้

ประโยชนแ์ลว้แต่อายุใดจะสั้นกว่า 

28 ผู้เช่าปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ที่เช่าให้กับงวดบัญชีแต่ละงวดตลอดระยะเวลา 

ที่คาดว่าจะใช้สินทรัพย์น้ัน การปันส่วนเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย

การคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของ หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่สินทรัพย์น้ันจะเป็นของผู้เช่าเม่ือสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะ

ใช้งานได้จะเท่ากบัอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ หากสนิทรัพย์น้ันจะไม่ตกเป็นของผู้เช่าเมื่อ

สิ้นสดุสญัญาเช่า ผู้เช่าคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ให้หมดภายในระยะเวลาของสญัญาเช่าหรือ

ภายในอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

29 ในแต่ละงวดบัญชี ผลรวมของค่าเสื่ อมราคาสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายทางการเงินมักจะไม่เท่ากับ 

จ านวนเงินที่ได้จ่ายตามสัญญาเช่าการเงินส าหรับงวด ดังน้ัน จึงไม่เป็นการสมควรที่ผู้เช่าจะรับรู้

จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ัน สนิทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องมักมีจ านวน 

ไม่เทา่กนัภายหลังจากวันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

30 ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ที่เช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) 
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การเปิดเผยขอ้มูล  

 

31 นอกจากที่ผูเ้ช่าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ผูเ้ช่า

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัสญัญาเช่าการเงินเพิม่เติมดงัต่อไปนี้   

31.1 มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานส าหรบัสินทรพัยแ์ต่ละประเภท 

31.2 การกระทบยอด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหว่างจ านวนเงินขั้นต า่ทีต่อ้งจ่าย

ทั้ งส้ินกับมูลค่ าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้ นต ่าที่ ต้องจ่ายทั้ งส้ิ น  นอกจากนั้ น  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่ายทั้ งส้ินส าหรบัระยะเวลา 

แต่ละช่วงต่อไปนี้  

31.2.1 ระยะเวลาทีไ่ม่เกินหนึง่ปี 

31.2.2 ระยะเวลาทีเ่กินหนึง่ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 

31.2.3 ระยะเวลาทีเ่กินหา้ปี 

31.3 ค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายส าหรบังวด 

31.4 จ านวนเงินขั้นต า่ทั้ งส้ินที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

31.5 ค าอธิบายโดยทัว่ไปของข้อตกลงตามสญัญาเช่าที่มีสาระส าคัญของผูเ้ช่า ซ่ึงรวมถึง 

แต่ไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงรายการต่อไปนี้  

31.5.1 เกณฑใ์นการก าหนดจ านวนทีต่อ้งจ่ายส าหรบัค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึน 

31.5.2 เงือ่นไขของการต่ออายุสญัญาเช่าหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซ้ือและ

ขอ้ก าหนดใหป้รบัราคาหรือปรบัอตัรา และ 

31.5.3 ขอ้จ ากดัที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่า เช่น ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัเงินปันผล  

การก่อหนี้ เพิม่เติม และการท าสญัญาเช่าอื่นเพิม่เติม 

32  นอกจากน้ี ผู้เช่าที่มีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  40 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)  
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สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

33 ผูเ้ช่าตอ้งรบัรูจ้ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอด

อายุสัญญาเช่า นอกจากจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซ่ึงสะทอ้นถึงระยะเวลาที่ผูเ้ช่าไดร้ับ

ประโยชนไ์ดด้ีกว่า2 

34 จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าประกันภัย

และค่าบ ารุงรักษา) ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง นอกจากจะมีเกณฑ์อื่นที่ เป็นระบบ 

ซ่ึงสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ แม้ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑน้ั์น 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

35 นอกจากที่ผู เ้ช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ รายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ ผูเ้ช่าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัสญัญาเช่าด าเนนิงานเพิม่เติมดงัต่อไปนี้   

35.1  จ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิก

ไม่ไดส้ าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

35.1.1  ระยะเวลาทีไ่ม่เกินหนึง่ปี 

35.1.2  ระยะเวลาทีเ่กินหนึง่ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 

35.1.3 ระยะเวลาทีเ่กินหา้ปี 

35.2  จ านวนเงินขั้นต า่ทั้ งส้ินที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

35.3 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและตามสัญญาเช่าช่วงที่รับรู ้เป็นค่าใช้จ่าย 

ส าหรบังวด ซ่ึงแยกแสดงจ านวนเงินขั้นต า่ทีต่อ้งจ่าย ค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึน และค่าเช่าช่วง 

35.4 ค าอธิบายโดยทัว่ไปของข้อตกลงส าคัญ ที่ผูเ้ช่าตอ้งปฏิบติัตามสญัญาเช่า ซ่ึง

รวมถงึแต่ไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงรายการต่อไปนี้  

35.4.1  เกณฑใ์นการก าหนดจ านวนทีต่อ้งจ่ายส าหรบัค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึน 

35.4.2  เงื่อนไขของการต่ออายุสัญญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซ้ือและ

ขอ้ก าหนดใหป้รบัราคาหรือปรบัอตัรา และ 

35.4.3 ข้อจ ากัดที่ก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงินปันผล 

การก่อหนี้ เพิม่เติม และการท าสญัญาเช่าอื่นเพิม่เติม 

 

 

                                                      
2 
ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่าด าเนินงาน – สิ่ งจูงใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า   

(เมื่อมกีารประกาศใช้)  
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สญัญาเช่าในงบการเงินของผูใ้หเ้ช่า 

 

สญัญาเช่าการเงิน 

 

การรบัรูเ้ริม่แรก 

 

36 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินเป็นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย

จ านวนทีเ่ท่ากบัเงินลงทุนสุทธิในสญัญาเช่า 

37 ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า ดังน้ัน ผู้ให้เช่าจึงถือว่าลูกหน้ีสัญญาเช่า คือ สินทรัพย์ที่จะท าให้

ผู้ให้เช่าได้รับเงินต้นพร้อมกับรายได้ทางการเงินเพ่ือชดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าส าหรับ 

การลงทุนและบริการที่ให้ 

38 ผู้ให้เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่าย

ภายในซ่ึงรวมต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากการต่อรองและการจัดท าสัญญาเช่า ต้นทุน

ดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนทั่วไป เช่น ต้นทุนที่เกิดข้ึนจากฝ่ายขายและการตลาด ส าหรับสัญญาเช่า

การเงินนอกเหนือจากสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย ต้นทุนทางตรง

เร่ิมแรกจะรวมค านวณอยู่ในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็นส่วนหักจากก าไรในช่วงอายุ

ของสัญญาเช่า อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าเป็นอัตราที่ก  าหนดข้ึนโดยได้ค านึงถึงต้นทุน

ทางตรงเร่ิมแรกซ่ึงรวมอยู่ในยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ดังน้ัน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องรวมยอด

ดังกล่าวแยกต่างหาก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายไม่

รวมอยู่ในค านิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในสญัญาเช่าจึงต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือมีการรับรู้ก าไรจากการขายในวันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก 

 

39 การรบัรูร้ายไดท้างการเงินตอ้งข้ึนอยู่กบัรูปแบบที่สะทอ้นถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ใน  

แต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิในสญัญาเช่าการเงินของผูใ้หเ้ช่า  

40  ผู้ให้เช่าปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล 

การปันส่วนรายได้ ข้ึนอยู่กับรูปแบบที่ สะท้อนให้ เห็นถึ งผลตอบแทนที่ คงที่ ในแต่ละงวด 

ของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่า จ านวนที่จ่ายตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับ 

งวดบัญชี ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ ต้องน ามาหักกับเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้ นในสัญญาเช่า

การเงินเพ่ือลดเงินต้นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

41  ผู้ให้เช่าทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่ใช้ในการค านวณเงินลงทุน

ขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสม ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน 

มีจ านวนลดลง ผู้ให้เช่าทบทวนการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า และรับรู้การลดลงของ 

จ านวนที่ต้ังค้างรับไว้ทนัท ี
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41ก สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือได้รวมอยู่ใน

กลุ่มของสินทรัพย์ที่เลิกใช้และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ต้องบันทึกบัญชีตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) เมื่อสินทรัพย์น้ัน

เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

42  ผูใ้หเ้ช่าที่เป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งรบัรูก้ าไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขาย

ในงวดตามนโยบายการบญัชีที่กิจการใชส้ าหรบัการขายเสร็จเด็ดขาด หากอตัราดอกเบี้ ย 

ที่ใชเ้ป็นอัตราที่ต า่เกินจริง ก าไรจากการขายตอ้งก าหนดข้ึนโดยสมมติให้ใช้อตัราดอกเบี้ ย 

ในทอ้งตลาด ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่มีการรบัรูก้ าไรจากการขาย 

43 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายมักให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซ้ือหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าการเงิน

ของสินทรัพย์ที่ท  าโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายท าให้เกิดรายได้สองประเภท

ดังต่อไปนี้  

43.1  ก าไรหรือขาดทุนที่เทียบเท่ากับก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเดด็ขาดของ

สนิทรัพย์ที่ให้เช่าด้วยราคาขายปกติ ทั้งน้ีจะค านึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้า

ด้วย และ 

43.2  รายได้ทางการเงินตลอดอายุสญัญาเช่า 

44 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะบันทึกรายได้จาก 

การขายด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ผู้เช่าจ่ายให้

ผู้ให้เช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และจะบันทึกต้นทุนขาย

ด้วยต้นทุนของสินทรัพย์ที่ให้เช่าหรือมูลค่าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากต้นทุนของ

สินทรัพย์ที่ให้เช่า) หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน ผลต่างระหว่าง 

รายได้จากการขายกับต้นทุนขายถือเป็นก าไรจากการขายซ่ึงรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่กิจการ 

ใช้ส าหรับการขายเสรจ็เดด็ขาด 

45 เพ่ือเป็นการจูงใจลูกค้า ผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายบางคร้ังจะเสนออัตราดอกเบ้ียที่ 

ต ่ากว่าความเป็นจริงมากซ่ึงท าให้รายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้ ณ เวลาที่ขายมีจ านวนสงูเกนิไป หากผู้ให้เช่า

เสนออัตราดอกเบ้ียที่ต ่าเกินจริง ก าไรจากการขายเป็นจ านวนที่ค านวณข้ึนจากอัตราดอกเบ้ีย 

ในท้องตลาด 

46 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการต่อรองและท าสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทน

จ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล เน่ืองจากต้นทุนดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับ

ก าไรจากการขายของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

 

47 นอกจากที่ผูใ้ห้เช่าตอ้งเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ ผูใ้หเ้ช่าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัสญัญาเช่าการเงินเพิม่เติมดงัต่อไปนี้   

47.1  การกระทบยอด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุน

ขั้นตน้ทั้งส้ินตามสญัญาเช่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต า่ที่ลูกหนี้ ตอ้งจ่าย

ตามสญัญาเช่า นอกจากนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งเปิดเผย

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต า่

ทีลู่กหนี้ ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

47.1.1  ระยะเวลาทีไ่ม่เกินหนึง่ปี 

47.1.2  ระยะเวลาทีเ่กินหนึง่ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 

47.1.3 ระยะเวลาทีเ่กินกว่าหา้ปี 

47.2  รายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้

47.3 มูลค่าคงเหลือทีไ่ม่ไดร้บัการประกนัซ่ึงรวมอยู่ในผลประโยชนข์องผูใ้หเ้ช่า 

47.4 ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญของจ านวนเงินขั้นต า่ที่ลูกหนี้ ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าที่คาดว่า 

จะเก็บไม่ได ้

47.5 ค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัรูเ้ป็นรายไดส้ าหรบังวด 

47.6 ค าอธิบายโดยทัว่ไปของขอ้ตกลงทีส่ าคญัตามสญัญาเช่าของผูใ้หเ้ช่า 

48 การเปิดเผยเงินลงทุนข้ันต้นหักด้วยรายได้ทางการเงินรอการรับรู้จากสัญญาเช่าใหม่ที่เพ่ิมข้ึน

ระหว่างงวดหลังจากหักด้วยจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องของสัญญาเช่าที่ได้ยกเลิกถือเป็นเคร่ืองบ่งช้ี 

การเติบโตที่มักเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

49 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งแสดงสินทรพัยที์่อยู่ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม

ลกัษณะของสินทรพัย ์

50 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูร้ายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  

เวน้แต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซ่ึงสะทอ้นถึงระยะเวลาที่ผูใ้ห้เช่าไดร้บัประโยชน์ที่ลดลงจาก

สินทรพัยที์ใ่หเ้ช่าทีด่ีกว่า3
 

51 ผู้ให้เช่ารับรู้ต้นทุน (ซ่ึงรวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการได้รับรายได้ค่าเช่าเป็น

ค่าใช้จ่าย และรับรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้บริการ เช่น การประกันภัยและ 

การบ ารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่าการรับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์

                                                      
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิ่ งจูงใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า  

(เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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ดังกล่าว เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซ่ึงสะท้อนถึงระยะเวลาที่ ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ 

ที่ลดลงจากสนิทรัพย์ที่ให้เช่าที่ดีกว่า 

52 ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใ้ห้เช่าที่เกิดข้ึนในการต่อรองหรือการท าสญัญาเช่าด าเนินงาน 

จะรวมเป็นส่วนหนึง่ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่เช่า และจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุ

สญัญาเช่าตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่า  

53 ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยที์่ใหเ้ช่าตอ้งบนัทึกโดยใชเ้กณฑที์่สอดคลอ้งกบันโยบายการคิด

ค่าเสือ่มราคาตามปกติของสินทรพัยที์่คลา้ยคลึงของผูใ้หเ้ช่า และค่าเสื่อมราคาตอ้งค านวณ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ์(เมื่อมีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เมือ่มีการประกาศใช)้  

54 ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่เช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมี 

การประกาศใช้)  

55 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเม่ือได้มีการท าสญัญาเช่าด าเนินงาน ไม่รับรู้เป็นก าไรจาก

การขาย เน่ืองจากการท าสญัญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการขาย 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

56 นอกจากที่ผู ้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ ผูใ้หเ้ช่าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัสญัญาเช่าด าเนนิงานเพิม่เติมดงัต่อไปนี้   

56.1 จ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิก

ไม่ไดโ้ดยแสดงจ านวนรวมส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

56.1.1  ระยะเวลาทีไ่ม่เกินหนึง่ปี 

56.1.2  ระยะเวลาทีเ่กินหนึง่ปีแต่ไม่เกินหา้ปี 

56.1.3 ระยะเวลาทีเ่กินหา้ปี 

56.2 ค่าเช่าทีอ่าจเกิดข้ึนรวมทีร่บัรูเ้ป็นรายไดส้ าหรบังวด 

56.3 ค าอธิบายโดยทัว่ไปของขอ้ตกลงทีส่ าคญัตามสญัญาเช่าของผูใ้หเ้ช่า 

57 นอกจากน้ี ผู้ให้เช่าเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

ในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เมื่อมี 
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การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมี

การประกาศใช้) 

 

การขายและเช่ากลบัคืน 
 

58 การขายและเช่ากลับคืน คือ การที่ผู้ขายขายสินทรัพย์แล้วและผู้ขายท าสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ัน

กลับคืนมา จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กันเน่ืองจากได้ 

มีการต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้ นอยู่กับประเภท

ของสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

59 หากรายการขายและเช่ากลบัคืนก่อใหเ้กิดสญัญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยจ์ะตอ้งไม่รบัรูเ้ป็นรายไดข้องผูข้ายที่เป็นผูเ้ช่าโดยทนัที แต่ตอ้ง

บนัทึกรบัรูเ้ป็นรายการรอการตดับญัชี และตดัจ าหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

60 หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน รายการดังกล่าวเป็นวิธีที่ ผู้ให้เช่าจัดหาเงินทุน

ให้กับผู้เช่าโดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ด้วยเหตุผลน้ีจึงไม่เหมาะสมที่ถือว่าสิ่งตอบแทนจาก

การขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นรายได้ แต่จะบันทึกส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายการ 

รอการตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

61 ในกรณีที่การขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าด าเนินงาน หากราคาขายมีจ านวน

เทียบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นไดช้ัด ผูข้ายตอ้งรบัรูก้ าไรหรือขาดทุนจากการขายทันที  

หากราคาขายมีจ านวนต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม ผูข้ายตอ้งรบัรูก้ าไรหรือขาดทุนจากการขายทนัที 

เวน้แต่ผูข้ายจะไดร้ับชดเชยขาดทุนที่เกิดข้ึนโดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ต า่กว่าราคาตลาด 

ในกรณีนี้ ผูข้ายตอ้งบนัทึกขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอการตดับญัชีและตดัจ าหน่าย

ตามสดัส่วนของจ านวนค่าเช่าที่จ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลาที่ผูข้ายที่เป็นผูเ้ช่าคาดว่า 

จะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยที์่เช่า หากราคาขายมีจ านวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผูข้ายตอ้งรบัรู ้

จ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็นรายการรอการตัดบญัชีและตัดจ าหน่ายตามระยะเวลา 

ทีค่าดว่าจะใชป้ระโยชนสิ์นทรพัยที์เ่ช่า 

62 หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และจ านวนที่จ่ายตามสัญญาเช่า และราคาขาย

ก าหนดขึ้ นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่าวเป็นรายการขายตามปกติที่กิจการสามารถรับรู้

ก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

63 ส าหรบัสญัญาเช่าด าเนินงาน หากมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ากลบัคืนต า่กว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัย ์กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม

เป็นผลขาดทุนทนัที 

64 ส าหรับสัญญาเช่าการเงิน กจิการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้นแต่สินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า 

ซ่ึงในกรณีดังกล่าวกิจการต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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65 ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้องเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้เช่าและ 

ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี รวมถึงการเปิดเผยข้อก าหนดที่มี

สาระส าคัญในสัญญาเช่าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไม่ธรรมดา หรือเง่ือนไขของการขายและ 

เช่ากลับคืน 

66 กิจการอาจเปิดเผยรายการขายและเช่ากลับคืนแยกต่างหากเน่ืองจากเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

67 (ย่อหนา้นี้ ไม่เกีย่วขอ้ง) 

68 กิจการซ่ึงเคยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า 

ตอ้งน าส่วนที่มีการปรบัปรุงแกไ้ขตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มาปฏิบติัยอ้นหลงัส าหรบั

สญัญาเช่าทุกรายการ หรือในกรณีที่น ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2557) 

เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชโ้ดยมิไดป้รบัยอ้นหลงั ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบันี้

ส าหรบัสญัญาเช่าทุกรายการที่เกิดข้ึนภายหลงัจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัปรบัปรุง 

2557 มาใช ้

68ก  กิจการตอ้งประเมินการจัดประเภทส่วนประกอบที่ดินของสญัญาเช่าซ่ึงยงัไม่หมดอายุ ณ วนัที่

น าการแก้ไขในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่  ณ วันที่เริ่มต้น 

ของสัญญา กิจการต้องรบัรูส้ ัญญาเช่าที่มีการจัดประเภทใหม่เป็นสัญญาเช่าการเงินโดย 

ใช้วิธีปรับยอ้นหลังตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบญัชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ อย่างไรก็ดีหากกิจการไม่มีขอ้มูลที่จ าเป็นในการปรบัปรุงยอ้นหลงัให้ปฏิบติั

ดงันี้  

68ก.1  น าขอ้ก าหนดการปรบัปรุงมาปฏิบติัส าหรบัสญัญาเช่าดงักล่าวโดยใชข้อ้เท็จจริง

และสถานการณที์ม่ีอยู่ ณ วนัทีม่ีการแกไ้ข และ 

68ก.2  รบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สินที่เกีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าที่ดินซ่ึงมีการจดัประเภทใหม่เป็น

สญัญาเช่าการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนันั้น ผลแตกต่างของมูลค่ายุติธรรม

เหล่านั้นใหร้บัรูใ้นก าไรสะสม 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

69 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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69ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

70  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 

 

 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 
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ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

 

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี จัดทาํขึ้ นโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน 

การบัญชีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเหน็ เป็นร่างแรกเทา่นั้นและอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการ

อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง 

 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแสดง

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่133 ถนนสุขุมวิท 

21(อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-685-2562 หรือ 02-685-

2536  หรืออเีมล์ academic-fap@fap.or.th 

 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
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โทร.02-685-2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ น้ีประกอบด้วยย่อ

หน้าที่ 1 ถึง 129 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน ข้อความที่พิมพ์ด้วย

ตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการสาํคัญ คาํนิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดย

คาํนึงถึงหลักการสาํคัญของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กิจการถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

บทน า 

 

ภาพรวม 

 

บทนาํ 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ กาํหนด

หลักการสาํหรับการรายงานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เกี่ยวกับ ลักษณะ จาํนวนเงิน 

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาของกิจการที่ทาํ

กับลูกค้า 

บทนาํ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ให้ถือ

ปฏบิัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็น

ต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

บทนาํ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ใช้แทน 

3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง 

3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

3.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

3.4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย์ 

3.5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

โอนสินทรพัยจ์ากลกูคา้ และ 

3.6 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายการ

แลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา 

 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

  6 

เหตุผลส าหรบัการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

 

บทนาํ 4 รายได้เป็นตัวเลขที่สาํคัญสาํหรับผู้ใช้งบการเงินในการประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงิน

และฐานะทางการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดการรับรู้รายได้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศแตกต่างจากข้อกาํหนดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองชุดต้องได้รับการ

ปรับปรุง โดยข้อกาํหนดการรับรู้รายได้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิมให้

แนวทางปฏบิัติไว้อย่างจาํกัด ซ่ึงทาํให้เป็นการยากในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลัก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง กับ

รายการที่ซับซ้อน นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ 

ได้ให้แนวทางปฏบิัติไว้อย่างจํากัดเกี่ยวกับเร่ืองสาํคัญของรายได้หลายเร่ือง เช่น การบัญชี

สาํหรับข้อตกลงที่มีส่วนประกอบหลายๆ อย่าง ในทางตรงกันข้ามกับหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยแนวคิดการรับรู้รายได้กว้าง ๆ พร้อมทั้งข้อ

กาํหนดการรับรู้รายได้ต่างเฉพาะอุตสาหกรรมหรือรายการ ซ่ึงบางคร้ังจะส่งผลให้รายการบัญชี

แตกต่างกันแม้จะเป็นรายการที่มีความคล้ายกันในเชิงเศรษฐกิจ 

บทนาํ 5 ดังน้ันคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB) จึงได้ริเร่ิมโครงการเพ่ือที่จะสะสางหลักการ

สาํหรับการรับรู้รายได้ และ พัฒนามาตรฐานการรับรู้รายได้ให้เป็นแบบแผนเดียวกันสาํหรับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5.1 ลดความไม่สอดคล้องและข้อด้อยของข้อกาํหนดเดิมของการรับรู้รายได้ 

5.2 กาํหนดกรอบสาํหรับการพิจาณาประเดน็ที่เกี่ยวกบัรายได้ให้ดีย่ิงขึ้น 

5.3 ปรับปรุงความสามารถเปรียบเทยีบได้ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ระหว่าง

กจิการ อุตสาหกรรม ประเทศ  และตลาดทุน 

5.4 ปรับปรุงข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์

มากขึ้น และ 

5.5 ลดจาํนวนข้อกาํหนดที่กจิการต้องอ้างองิเพ่ือทาํให้การจัดทาํงบการเงินง่ายย่ิงขึ้น 

บทนาํ 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า พร้อมทั้ง 

หัวข้อ 606 (Topic 606)  ที่บรรจุอยู่ในประมวลมาตรฐานการบญัชี FASB หมวดมาตรฐาน

การบญัชี Update 2014-09 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (หัวข้อ 606) (Accounting 

Standards Update 2014-09 Revenue from Contracts with Customers (Topic 606))  

เป็นความสาํเรจ็จากการร่วมมือของ IASB และ FASB ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และปรับปรุง

การรายงานทางการเงิน โดยการกาํหนดมาตรฐานการรับรู้รายได้ของมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินระหว่างประเทศและและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกาให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

ลกัษณะทีส่ าคญั 

 

บทนาํ 7 หลักการสาํคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํ

กับลูกค้า คือ กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า ใน

จาํนวนที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ

น้ันๆ กิจการรับรู้รายได้ตามหลักการสาํคัญตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

7.1 ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้-สญัญาเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่ 2 

ฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายที่ทาํให้เกิดสิทธิที่สามารถบังคับได้และภาระผูกพันขึ้ น 

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่

ทาํกับลูกค้า ใช้กบัสญัญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้าสาํหรับสัญญาซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

ที่ระบุในมาตรฐาน ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง 

รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า กาํหนดให้กิจการรวมสัญญาต่างๆ และบันทึกเป็น

สญัญาเดียว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํ

กับลูกค้า ยังให้ข้อกาํหนดสาํหรับวิธกีารบัญชีสาํหรับการเปล่ียนแปลงสัญญา (contract 

modifications) 

7.2 ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้งปฏิบติัในสญัญา-สัญญาประกอบด้วยคาํสัญญาในการส่ง

มอบสนิค้าหรือบริการให้ลูกค้า หากสนิค้าหรือบริการน้ันมีความแตกต่างกัน คาํสัญญา

ต่างๆ น้ันถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติที่ ต้องบันทึกบัญชีแยกกัน สินค้าหรือบริการ

แตกต่างกันหากลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการน้ัน หรือต้องใช้ควบคู่กับ

ทรัพยากรอื่นที่มีพร้อมต่อลูกค้าน้ัน และคาํสัญญาของกิจการในการส่งมอบสินค้าและ

บริการน้ันสามารถระบุแยกได้จากข้อตกลงอื่นๆ ในสญัญา   

7.3 ขั้นทีส่าม: ก าหนดราคาของรายการ-ราคาของรายการคือจาํนวนของสิ่งตอบแทนใน

สัญญาที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับการส่งมอบสินค้าหรือ

บริการตามคาํสัญญาให้ลูกค้า  ราคาของรายการอาจเป็นจาํนวนที่แน่นอนของสิ่งตอบ

แทนที่ได้จากลูกค้า แต่บางคร้ังราคาของรายการหมายรวมถึงสิ่งตอบแทนที่ผันแปร 

หรือ สิ่งตอบแทนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสด ราคาของรายการได้รวมการปรับปรุง

ผลกระทบของค่าของเงินตามเวลาหากสัญญามีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่ มี

นัยสาํคัญ และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ลูกค้า ในกรณีที่สิ่งตอบแทนผันแปรได้ กิจการ

ต้องประมาณจาํนวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิที่จะได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับ

สินค้าหรือบริการตามคาํสัญญา ประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรจะรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่สูงว่าจะไม่



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

  8 

มีการกลับรายการที่มีนัยสาํคัญของจํานวนรายได้ที่รับรู้สะสม เม่ือความไม่แน่นอน

เกี่ยวกบัสิ่งตอบแทนผันแปรได้หมดไปในภายหลัง 

7.4 ขั้นที่สี่: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระที่ตอ้งปฏิบติัที่รวมอยู่ในสญัญา-ปกติ 

กิจการปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของ

ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามคาํสัญญาในสัญญา ถ้า

ราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได้ กิจการสามารถประมาณราคาน้ันได้ 

บางคร้ัง ราคาของรายการได้รวมส่วนลด หรือ จาํนวนที่ผันแปรได้ของสิ่งตอบแทนโดย

ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับส่วนหน่ึงของสัญญา  นอกจากน้ี มีข้อกาํหนดที่ระบุให้กิจการปัน

ส่วนส่วนลด หรือสิ่งตอบแทนผันแปรไปยังภาระที่ต้องปฏบัิติ (หรือสนิค้าหรือบริการที่

แตกต่างกัน) ตั้งแต่ 1 รายการหรือมากกว่าหน่ึงรายการในสัญญาแต่ไม่ใช่ภาระที่ต้อง

ปฏบัิติทุกรายการ 

7.5 ขั้นที่หา้: รบัรูร้ายไดเ้มือ่ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้

เสร็จ-กิจการรับรู้รายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติ (หรือขณะปฏิบัติ) ตามภาระที่ต้อง

ปฏบัิติตามสญัญาแล้วโดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า (ซ่ึงเป็นเวลา

ที่ลูกค้าได้การควบคุมสินค้าหรือบริการน้ัน) จาํนวนรายได้ที่รับรู้คือจาํนวนที่ปันส่วน

ให้ภาระที่ต้องปฏิบัติที่แล้วเสร็จน้ัน ภาระที่ต้องปฏิบัติอาจแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลา

หน่ึง (point in time) (สาํหรับกรณีคาํสญัญาการส่งมอบสินค้าทั่วๆ ไปให้ลูกค้า) หรือ

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ( Over time) (สาํหรับกรณีคาํสัญญาการส่งมอบบริการทั่วๆ ไป

ให้ลูกค้า) สาํหรับกรณีภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึง กิจการรับรู้

รายได้ในตลอดช่วงเวลาหน่ึงดังกล่าวโดยการเลือกวิธีที่ เหมาะสมสําหรับการวัด

ความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติที่แล้วเสรจ็ 

บทนาํ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ได้รวม

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทาํให้กิจการเปิดเผยข้อมูลที่ครบสมบูรณ์เกี่ยวกับ

ลักษณะ จํานวน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่เกิดจาก

สัญญาที่ทาํก ับลูกค้าของกิจการให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน กล่าวคือ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 ร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า กาํหนดให้กิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ : 

8.1 รายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า รวมถึงการจําแนกรายได้ตามประเภทอย่าง

เหมาะสม 

8.2 ยอดคงเหลือของสัญญา รวมถึงยอดต้นงวด และปลายงวดของ ลูกหน้ี สินทรัพย์ตาม

สญัญาและหน้ีสนิตามสญัญา  

8.3 ภาระที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงโดยปกติเม่ือใดที่กิจการถือว่าได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้อง

ปฏิบัติแล้วเสรจ็ และราคาของรายการที่ปันส่วนไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติที่คงเหลืออยู่

ตามสญัญา 

8.4 ดุลยพินิจที่สาํคัญ และการเปล่ียนแปลงดุลยพินิจที่ใช้ในการปฏบัิติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานกบัสญัญา และ 
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8.5 สนิทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนที่ทาํให้ได้มาซ่ึงสัญญาหรือต้นทุนการปฏบัิติตามสัญญาที่ทาํ

กบัลูกค้า 

บทนาํ 9 IASB และ FASB บรรลุเป้าหมายในการมีข้อสรุปตรงกันสาํหรับข้อกาํหนดทั้งหมดของการ

บัญชีสาํหรับรายการรายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า  

 ดังน้ัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 ร่ือง รายได้จากสัญญาที่

ทาํกับลูกค้า และ Topic 606 ของมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกามีเน้ือหาสาระ

เหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างเลก็น้อยบางประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

  10 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15   

เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากับลกูคา้ 

 

วตัถุประสงค ์

 

1 วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ คือ การก าหนดหลกัการที่กิจการ

ตอ้งปฏิบติัเพื่อรายงานข้อมูลที่มีประโยชนใ์ห้ผูใ้ช้งบการเงิน เกี่ยวกบัลกัษณะ จ านวน 

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายไดแ้ละกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจากสญัญาที่ท ากบั

ลูกคา้ 

 

การบรรลุวตัถุประสงค ์

 

2 หลักการสาํคัญเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีคือกิจการต้องรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า ใน

จาํนวนที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กจิการคาดว่าจะมีสิทธิจากการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการ

น้ันๆ 

3 กิจการต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขของสัญญาและข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเม่ือนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปปฏิบัติ กิจการต้องปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีรวมถึงการใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนที่เหมาะสมในทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอกับ

สญัญาที่มีลักษณะคล้ายกนัและในสถานการณ์ที่คล้ายกนั 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุวิธกีารบัญชีสาํหรับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

อย่างไรกต็าม การผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กจิการอาจนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไปใช้กบักลุ่มของสญัญา (หรือกลุ่มภาระทีต่อ้งปฏิบติั) ซ่ึงมีลักษณะที่คล้ายกนัหากกิจการคาดได้

อย่างสมเหตุสมผลว่า ผลกระทบต่องบการเงินของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีกับกลุ่มสัญญาไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคัญจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี

กบัสญัญาแต่ละสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า (หรือภาระที่ต้องปฏบัิติแต่ละภาระ) ในกลุ่มสัญญาน้ัน เมื่อ

กิจการบันทกึรายการตามกลุ่มสัญญา กิจการต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติที่สะท้อนถึง

ขนาดและส่วนประกอบของกลุ่มสญัญาน้ี  

 

ขอบเขต 

 

5 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญาที่ทาํกบัลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้น 
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5.1 สญัญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สญัญาเช่า 

5.2 สัญญาประกันภัยที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

5.3 เคร่ืองมือทางการเงินและสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาอื่นที่อยู่ในขอบเขตของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบ

การเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การร่วมการงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ และ 

5.4 การแลกเปล่ียนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินระหว่างกิจการที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกันเพ่ือ

สนับสนุนรายการขายให้กับลูกค้าหรือลูกค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีจะไม่ใช้กับสัญญาระหว่างบริษัทนํ้ามันสองบริษัทที่ตกลง

แลกเปล่ียนนํา้มันกนั เพ่ือส่งมอบให้กบัลูกค้าตามความต้องการให้ทนัเวลาในสถานที่ที่

แตกต่างกนัที่ระบุไว้ 

6 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญา (นอกเหนือจากสญัญาที่กล่าวถึง

ในย่อหน้าที่ 5) เฉพาะที่คู่สัญญาในสัญญาเป็นลูกค้าเท่าน้ัน ลูกค้าคือบุคคลหรือกิจการที่ได้ทาํ

สัญญากับกิจการในการได้รับสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิตจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ

โดยแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน คู่สญัญาในสญัญาจะไม่ถือเป็นลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคู่สัญญา

ได้ทาํสัญญากับกิจการที่จะร่วมในกิจกรรมหรือกระบวนการซ่ึงคู่สัญญาร่วมรับความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ที่เกดิจากกจิกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ (เช่น การพัฒนาสินทรัพย์ในข้อตกลงการ

ร่วมการจัดการ) แทนการได้รับผลผลิตจากกจิกรรมตามปกติของกจิการ  

7 สัญญาที่ทาํกับลูกค้าอาจมีบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

และบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 

7.1 ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นระบุวิธีแยกและ/หรือวิธีวัดมูลค่าเร่ิมแรก

ของส่วนต่างๆตั้ งแต่หน่ึงส่วนหรือมากกว่าหน่ึงส่วนในสัญญาไว้ กิจการต้องใช้

ข้อกาํหนดการแยกและ/หรือการวัดมูลค่าคร้ังแรกตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเหล่าน้ันก่อนได้ กิจการต้องแยกส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ของสัญญาที่วัดมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นตั้งแต่เร่ิมแรกออกจากราคาของรายการ

และต้องใช้ย่อหน้าที่ 73 ถึง 86 ในการปันส่วนราคาของรายการที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) 

ให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละภาระที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีและให้แก่ส่วนอื่นของสญัญาที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7.2 

7.2 ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่ระบุวิธีแยกและ/หรือ วิธีวัดมูลค่า

เร่ิมแรกของส่วนต่างๆตั้งแต่หน่ึงส่วนหรือมากกว่าหน่ึงส่วนในสัญญาไว้ กิจการต้องใช้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการแยก และ/หรือวัดมูลค่าเร่ิมแรกของ

ส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ในสญัญา 

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุวิธีการบัญชีสาํหรับต้นทุนส่วนเพ่ิมของการได้มาซ่ึง

สัญญาที่ทาํกับลูกค้า และต้นทุนที่เกิดข้ึนในการทาํให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ถ้า

ต้นทุนเหล่าน้ันไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ดูย่อหน้าที่ 91 

ถึง 104) กิจการต้องใช้ย่อหน้าเหล่าน้ันกับต้นทุนที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

(หรือส่วนของสญัญานั้น) เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การรบัรูร้ายการ 

 

การระบุสญัญา 

 

9  กิจการตอ้งบนัทีกรายการสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี้ เฉพาะเมือ่รายการเป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้ ทุกขอ้ 

9.1 คู่สญัญาในสญัญาอนุมติัสญัญา (เป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจาหรือประเพณี

ปฏิบติัอื่นทางธุรกิจ) และมีผลผูกพนัใหท้ั้ งสองฝ่ายตอ้งท าตามภาระผูกพนัใน

สญัญา 

9.2 กิจการสามารถระบุสิทธิของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในส่วนที่เกีย่วกบัสินคา้หรือบริการ

ทีต่อ้งส่งมอบ 

9.3 กิจการสามารถระบุเงื่อนไขการช าระสิ่งตอบแทนส าหรบัสินคา้หรือบริการที่จะส่ง

มอบ 

9.4 สญัญามีเนื้ อหาเชิงพาณิชย ์(เช่น ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนของกระแส

เงินสดในอนาคตของกิจการทีค่าดว่าจะเปลีย่นแปลงเนือ่งจากผลของสญัญา) และ 

9.5 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิที่จะ

ไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกบัสินคา้หรือบริการที่จะส่งมอบให้ลูกคา้ ในการ

ประเมินว่ากิจการมีความสามารถในการเรียกเก็บสิ่งตอบแทนว่ามีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่หรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาเฉพาะความสามารถและความตั้งใจของ

ลูกคา้ในการจ่ายสิ่งตอบแทนเมื่อครบก าหนดช าระ  จ านวนของสิ่งตอบแทนที่

กิจการมีสิทธิจะไดร้บัอาจนอ้ยกว่าราคาทีร่ะบุในสญัญาได ้หากสิง่ตอบแทนมีความ

ผนัแปรไดเ้พราะกิจการอาจจะเสนอการลดราคาใหก้บัลูกคา้  (ดูย่อหนา้ที ่52) 

10  สัญญาคือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาต้ังแต่สองฝ่ายข้ึนไปที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้

บังคับได้  ความสามารถในการใช้บังคับได้ของสิทธิและภาระผูกพันเป็นประเดน็เชิงกฎหมาย 

สัญญาอาจเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา หรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ วิธีฏิบัติและกระบวนการ

สาํหรับการทาํสญัญาที่ทาํกบัลูกค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ละอุตสาหกรรม และ
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เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ในแต่ละกิจการ หรือ อาจแตกต่างกันแม้ภายในกิจการเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะ

ข้ึนอยู่กับประเภทของลูกค้า หรือ ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ได้ตกลงกัน) กิจการต้อง

พิจารณาวิธีปฏบัิติและกระบวนการต่างๆ ในการทาํสัญญากับลูกค้า เพ่ือกาํหนดว่าข้อตกลงกับ

ลูกค้าจะก่อให้เกดิสทิธแิละภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้หรือไม่และเมื่อใด 

11   สญัญาที่ทาํกบัลูกค้าบางสญัญาอาจไม่มีกาํหนดระยะเวลาที่แน่นอน และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

สามารถยุติหรือแก้ไขสัญญาได้ตลอดเวลา บางสัญญาอาจจะต่อสัญญารอบใหม่ออกไปได้โดย

อัตโนมัติตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีเฉพาะกับรอบเวลาของสัญญาที่คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ ณ 

ปัจจุบัน 

12 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สญัญาจะไม่เกดิขึ้น

ถ้าคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสทิธิที่บังคับได้ฝ่ายเดียวในการยุติสัญญาที่ยังไม่ได้ดาํเนินการใดๆ ได้โดย

ไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้กบัคู่สญัญาอกีฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) สญัญาที่ยังไม่ได้ดาํเนินการ

ใดๆ ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้  

12.1 กจิการยังไม่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้ลูกค้า และ 

12.2 กิจการยังไม่ได้รับ และไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

กบัสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ 

13   หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าเป็นไปตามเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 9 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา 

กิจการต้องไม่ประเมินเกณฑ์เหล่าน้ันซํา้หากไม่มีข้อบ่งช้ีของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญของ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากความสามารถของลูกค้าในการจ่ายชาํระสิ่ง

ตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสาํคัญ กจิการต้องประเมินอีกคร้ังถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการ

ได้รับสิ่งตอบแทนที่กจิการมีสทิธเิพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการส่วนที่เหลือที่จะส่ง

มอบให้ลูกค้า 

14  หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 กิจการต้องประเมินสัญญาอย่าง

ต่อเน่ืองในภายหลังเพ่ือกาํหนดว่าสญัญาดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 หรือไม่ 

15 หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าไม่เป็นตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 และ กิจการได้รับสิ่งตอบแทนจาก

ลูกค้า กิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเป็นรายได้ กต่็อเม่ือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

15.1 กิจการไม่มีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า และกิจการ

ได้รับสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าสญัญาทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมด และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกคืน

สิ่งตอบแทนดังกล่าวได้ หรือ  

15.2 สญัญาได้ยุติลงและลูกค้าไม่สามารถเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กจิการได้รับมาแล้วได้ 

16   กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเป็นหน้ีสนิจนกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงในย่อ

หน้าที่ 15 เกดิขึ้น หรือจนกว่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 ในภายหลัง (ดูย่อหน้าที่ 14)  

หน้ีสนิที่รับรู้แสดงภาระผูกพันของกจิการในการส่งสินค้าหรือบริการในอนาคต หรือภาระผูกพัน
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ในการคืนสิ่งตอบแทนที่เคยได้รับมา ซ่ึงข้ึนอยู่กับข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา 

แต่ไม่ว่ากรณีใดกต็าม หน้ีสนิต้องวัดมูลค่าด้วยจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้า 

 

การรวมสญัญา 

 

17 กิจการต้องรวมสัญญาตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้ นไปที่ทาํกับลูกค้ารายเดียวกัน (หรือกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า) ในเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั และบันทกึรายการสัญญาเหล่าน้ัน

เสมือนเป็นสญัญาเดียวกนัหากเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้  

17.1 สญัญาดังกล่าวได้ถูกต่อรองร่วมกนัด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์เดียวกัน 

17.2 จาํนวนสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในสญัญาฉบับหน่ึงข้ึนอยู่กบัราคาหรือผลการดาํเนินงาน

ของสญัญาอื่น หรือ 

17.3 สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ในสญัญาเหล่านั้น (หรือสนิค้าหรือบริการบาง

รายการที่ตกลงในสญัญาแต่ละฉบับ) เป็นภาระเดียวกนัที่ต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 22 

ถึง 30 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญา 

 

18  การเปล่ียนแปลงสญัญา คือการเปล่ียนแปลงขอบเขตหรือราคา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) ของ

สัญญาที่คู่สัญญาตกลงกัน ในบางอุตสาหกรรมและบางประเทศ การเปล่ียนแปลงสัญญาอาจถูก

เรียกว่า คาํสั่งให้มีการเปล่ียนแปลง การแก้ไข หรือ การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงสัญญาเกิดข้ึน

เมื่อคู่สญัญาในสญัญาตกลงให้มกีารเปล่ียนแปลงที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันใหม่ที่สามารถ

บังคับได้ หรือเปล่ียนแปลงสทิธิและภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ที่มีอยู่เดิม การตกลงยินยอม

เพ่ือเปล่ียนแปลงสัญญาอาจจะจัดทาํเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจาหรือโดยนัยด้วยประเพณี

ปฏิบัติทางธุรกิจ หากคู่สัญญาไม่ได้มีการตกลงที่จะเปล่ียนแปลงสัญญา กิจการยังต้องใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าการเปล่ียนแปลง

สญัญาได้รับการยินยอม 

19 การเปล่ียนแปลงสัญญาอาจเกิดข้ึนแล้วแม้ว่าคู่สัญญายังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

ขอบเขตหรือราคาตามสัญญา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) หรือคู่สัญญาได้ตกลงเปล่ียนแปลง

ขอบเขตของสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีการกาํหนดราคาที่จะเปล่ียนแปลงไป ในการพิจารณาว่าสิทธิ

และภาระผูกพันใดที่เกิดข้ึนใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงไปน้ันสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ 

กจิการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ทั้งหมด รวมถึงเง่ือนไขของสญัญา และหลักฐานอื่น 

หากคู่สัญญาได้ตกลงเปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญา แต่ยังไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงราคาที่เกี่ยวข้อง กิจการต้องประมาณการเปล่ียนแปลงราคาของรายการที่เกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงสญัญาของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร ตามย่อหน้าที่ 50 ถึง 54 และ

การจาํกดัการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58  
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20 กจิการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสญัญาเป็นสญัญาที่แยกต่างหากจากสญัญาเดิม หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

20.1 ขอบเขตของสัญญาเพ่ิมขึ้ นเพราะมีสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ที่แตกต่างกัน

เพ่ิมข้ึน (ตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 30) และ 

20.2 ราคาตามสัญญาเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนสิ่งตอบแทนที่สะท้อนถึง ราคาขายแบบเอกเทศ 

(stand-alone selling prices) ของสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ที่เพ่ิมข้ึนมา และ

การปรับราคาที่เหมาะสมได้สะท้อนสถานการณ์ของสญัญานั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ปรับราคาขายแบบเอกเทศของสนิค้าหรือบริการที่เพ่ิมข้ึนนั้นเพ่ือเป็นการให้ส่วนลดกับ

ลูกค้า เพราะกิจการไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้ นเมื่อกิจการ

ขายสนิค้าหรือบริการที่คล้ายกนัให้กบัลูกค้ารายใหม่ 

21 ถ้าการเปล่ียนแปลงสัญญาไม่ต้องรับรู้เป็นสัญญาที่แยกต่างหากตามย่อหน้าที่ 20 กิจการต้อง

รับรู้สนิค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันเปล่ียนแปลงสัญญา (เรียกว่า สินค้า

หรือบริการที่สญัญาว่าจะให้คงค้าง) ตามวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ีที่สามารถนาํมาใช้ได้ 

21.1 กจิการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเสมือนว่ามีการยุติสัญญาปัจจุบัน และมีสัญญา

ใหม่เกดิขึ้น หากสนิค้าหรือบริการที่เหลืออยู่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ

ก่อนหรือในวันเปล่ียนแปลงสัญญา จํานวนสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังภาระที่ต้อง

ปฏิบัติที่คงค้าง (หรือไปยังสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่คงค้างในภาระที่ต้อง

ปฏบัิติเดียวกนัตามย่อหน้าที่ 22.2) คือผลรวมของ  

21.1.1 สิ่งตอบแทนที่ลูกค้าตกลงไว้ (รวมไปถึงจาํนวนที่ได้รับจากลูกค้าแล้ว) ที่รวม

ในประมาณการราคาของรายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ และ  

21.1.2 สิ่งตอบแทนที่ตกลงตามที่มีการเปล่ียนแปลงสญัญา 

21.2 กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญา เสมือนการเปล่ียนแปลงสัญญาเป็นส่วนหน่ึง

ของสัญญาปัจจุบันหากสินค้าหรือบริการที่เหลืออยู่ไม่แตกต่างกัน โดยให้ถือเป็นส่วน

หน่ึงของภาระที่ต้องปฏบัิติเดียวกนัที่แล้วเสรจ็เพียงบางส่วน ณ วันเปล่ียนแปลงสัญญา

น้ัน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสัญญาต่อราคาของรายการและการวัด

ความก้าวหน้าของความสาํเร็จของภาระที่ต้องปฏบัิติให้รับรู้เป็นรายการการปรับปรุง

รายได้ (การเพ่ิมขึ้นหรือการลดลงของรายได้ ) ณ วันเปล่ียนแปลงสัญญา (เช่น การ

ปรับรายได้ด้วยวิธผีลสะสมรวบรวมถึงปัจจุบัน) 

21.3 หากสินค้าหรือบริการที่คงค้าง เป็นผลรวมของรายการในย่อหน้าที่ 21.1 และ 21.2  

กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่อภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

(รวมถึงภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่แล้วเสร็จเป็นบางส่วน) ในสัญญาที่เปล่ียนแปลงไป

ในลักษณะที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของย่อหน้านี้   

 

การระบุภาระที่ตอ้งปฏิบติั 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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22 ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา กิจการตอ้งประเมินสินคา้หรือบริการทีส่ญัญาว่าจะใหใ้นสญัญาทีท่ า

กบัลูกคา้และตอ้งระบุเป็นภาระทีต่อ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงแต่ละขอ้ทีจ่ะส่งมอบใหลู้กคา้ดว้ย

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี้  

22.1 สินคา้หรือบริการ (หรือสินคา้หรือบริการที่ขายแบบรวมกนัไป) ที่แตกต่างกนั 

หรือ 

22.2 ชุดของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะเชิงเนื้ อหาโดยส่วนใหญ่

เหมือนกนั และมีรูปแบบการส่งมอบใหลู้กคา้เหมือนกนั (ดูย่อหนา้ที ่23) 

23  ชุดของสนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัแต่มีรูปแบบการส่งมอบให้ลูกค้าเหมือนกนัเมื่อเป็นไป

ตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

23.1 สนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัแต่ละรายการในชุดของสินค้าหรือบริการที่กิจการตกลง

จะส่งมอบให้ลูกค้าเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 35 ที่ถือเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึง

แล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึง และ 

23.2 วิธีที่ใช้วัดความก้าวหน้าของความสาํเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติของกิจการในการส่ง

มอบสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่ละรายการตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 40 ในชุดของ

สนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัน้ันเป็นวิธกีารเดียวกนั 

 

ขอ้ตกลงในสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

 

24 สัญญาที่ทาํกับลูกค้าโดยทั่วไปจะระบุชัดเจนถึงสินค้าหรือบริการที่กิจการตกลงจะส่งมอบให้แก่

ลูกค้า อย่างไรกต็าม ภาระที่ต้องปฏบัิติที่ระบุในสญัญาที่ทาํกับลูกค้าอาจไม่จาํกัดเพียงสินค้าหรือ

บริการที่ระบุชัดเจนไว้ตามสัญญา ทั้งน้ี เพราะสัญญาที่ทาํกับลูกค้าอาจรวมถึงข้อตกลงโดยนัยที่

เป็นไปตามประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายหรือคาํแถลงที่เผยแพร่ หาก ณ เวลาที่

ทาํสัญญา ข้อตกลงเหล่าน้ันสร้างความคาดหวังที่ผูกพันได้แก่ลูกค้าว่ากิจการจะส่งมอบสินค้า

หรือบริการน้ันให้แก่ลูกค้า  

25      ภาระที่ต้องปฏิบัติไม่รวมกิจกรรมที่กิจการต้องทาํให้แล้วเสร็จตามสัญญา เว้นแต่กิจกรรม

เหล่าน้ันเป็นการส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอาจจําเป็นต้อง

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเพ่ือการจัดทาํสัญญา การปฏิบัติงานเหล่าน้ันไม่ใช่การส่งมอบ

บริการให้ลูกค้าเมื่อกจิการทาํงานเหล่าน้ัน ดังน้ัน กจิกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติ  

 

สินคา้หรือบริการที่แตกต่างกนั 

 

26 สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ขึ้นอยู่กบัสญัญา อาจรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) รายการต่าง

ต่อไปนี้   

26.1 การขายสนิค้าที่กจิการผลิต (ตัวอย่างเช่น สนิค้าของผู้ผลิต) 

26.2 การขายต่อสนิค้าที่กจิการซ้ือมา (ตัวอย่างเช่น สนิค้าของผู้ค้าปลีก) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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26.3 การขายต่อสิทธิต่อสินค้าหรือบริการที่กิจการซ้ือมา (ตัวอย่างเช่น การนาํตั๋วไปขายต่อ

โดยกจิการที่กระทาํการเป็นตัวการ ตามที่อธบิายในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข38) 

26.4 การปฏบัิติงานตามที่ตกลงในสญัญาให้กบัลูกค้า 

26.5 การให้บริการในลักษณะการแสดงความพร้อมในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(ตัวอย่างเช่น การบริการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ที่ยังไม่ระบุเวลาและเมื่อซอฟต์แวร์

ดังกล่าวได้รับการพัฒนาไป)   หรือผลิตสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าพร้อมใช้เมื่อลูกค้า

ตัดสนิใจจะใช้สนิค้าหรือบริการ  

26.6 การให้บริการโดยการจัดการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า 

(ตัวอย่างเช่น การกระทาํการเป็นตัวแทนให้กบับุคคลอื่น ตามที่อธิบายในภาคผนวก ข 

ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข38) 

26.7 การให้สิทธิต่อสินค้าหรือบริการที่จะได้จัดหาในอนาคต ซ่ึงลูกค้าสามารถนาํไปขายต่อ

หรือมอบให้ลูกค้าของลูกค้าได้ (ตัวอย่างเช่น กิจการที่ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ค้าปลีก

โดยตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติมให้แก่บุคคลที่ซ้ือผลิตภัณฑ์จากผู้ค้า

ปลีกน้ัน)  

26.8 การสร้าง การผลิต หรือ การพัฒนาสนิทรัพย์ ในนามของลูกค้า 

26.9 การให้ใบอนุญาต (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52 ถึง ข63ข) และ 

26.10 การให้สิทธิที่จะซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม (เม่ือสิทธิเหล่าน้ันทาํให้ลูกค้ามีสิทธิที่มี    

สาระสาํคัญตามที่อธบิายในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข39 ถึง ข43) 

27 สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้กบัลูกค้าถือว่าแตกต่างกนัหากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปนี้  

27.1 ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการด้วยสินค้าหรือบริการน้ันๆ หรือได้

ประโยชน์โดยใช้ควบคู่ไปกบัทรัพยากรอื่นที่มีพร้อมต่อลูกค้าน้ัน (กล่าวคือ สินค้าหรือ

บริการน้ันมีความแตกต่างกนั) และ 

27.2 ข้อตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าสามารถระบุได้แยกจาก

ข้อตกลงอื่นในสัญญา (กล่าวคือ ข้อตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการน้ันมีความ

แตกต่างกนัตามเน้ือหาของสญัญา) 

28  ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 27.1 หากสนิค้าหรือบริการน้ัน

สามารถนาํไปใช้ บริโภค ขายในจาํนวนที่มากกว่ามูลค่าเศษซาก หรือถือไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจอื่น สินค้าหรือบริการบางอย่างลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ

รายการน้ันได้  ในขณะที่สินค้าหรือบริการบางอย่างลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือ

บริการน้ันได้กต่็อเมื่อต้องใช้ควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่มีพร้อม ทรัพยากรอื่นที่มีพร้อมคือสินค้า

หรือบริการที่ถูกขายแยก (โดยกิจการหรือกิจการอื่น) หรือทรัพยากรที่ลูกค้าได้รับจากกิจการ

แล้ว (รวมถึงสินค้าหรือบริการที่กิจการจะได้ส่งมอบให้ลูกค้าในอนาคตตามสัญญา) หรือได้รับ

จากรายการหรือเหตุการณ์อื่น ปัจจัยต่างๆ อาจแสดงถึงหลักฐานที่ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์

จากสินค้าหรือบริการไม่ว่าจากสินค้าหรือบริการน้ันหรือควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่มีพร้อม 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงที่ว่า กิจการขายสินค้าหรือบริการแยกเป็นปกติ เป็นข้อบ่งช้ีว่าลูกค้า

สามารถได้รับประโยชน์จากสนิค้าหรือบริการรายการน้ันหรือควบคู่กบัทรัพยากรอื่นที่มีพร้อม  

29 ในการประเมินว่าข้อตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าสามารถระบุแยกได้

ตามย่อหน้าที่ 27.2 หรือไม่ วัตถุประสงค์คือเพ่ือกาํหนดว่าลักษณะของข้อตกลงตามเน้ือหาของ

สญัญาเป็นการส่งมอบแต่ละรายการของสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันทลีะรายการหรือไม่ หรือเป็น

การส่งมอบแบบรวมรายการโดยมีสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะส่งมอบเป็นปัจจัยการผลิต 

ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าข้อตกลงต้ังแต่สองข้อหรือมากกว่าที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าน้ันไม่

สามารถระบุแยกได้ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงรายการดังต่อไปนี้  

29.1 กิจการให้บริการที่มีนัยสาํคัญในการบูรณาการสินค้าหรือบริการน้ันกับสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ตกลงในสัญญาเข้าเป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปตามที่

ลูกค้าทาํสัญญาไว้ กล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการใช้สินค้าหรือบริการน้ันเป็นปัจจัยการผลิต

หรือส่งมอบผลผลิตร่วมตามที่ลูกค้าระบุ ผลผลิตร่วมอาจรวมขั้นตอน  ส่วนประกอบ 

หรือหน่วยมากกว่าหน่ึงรายการ 

29.2 สนิค้าหรือบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือปรับแต่ง 

หรือถูกเปล่ียนแปลงหรือปรับแต่งอย่างมีนัยสาํคัญ โดยสนิค้าหรือบริการอื่นรายการใด

รายการหน่ึงหรือมากกว่าที่ตกลงในสญัญา 

29.3 สินค้าหรือบริการมีการพ่ึงพากันหรือเกี่ยวข้องกันอย่างมาก กล่าวอีกนัยหน่ึง สินค้า

หรือบริการแต่ละรายการได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญจากสินค้าหรือบริการอื่น

รายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่าที่ตกลงไว้ในสัญญา ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี 

สินค้าหรือบริการตั้งแต่สองรายการหรือมากกว่า มีผลกระทบต่อกันและกันอย่างมี

นัยสาํคัญ เน่ืองจากกจิการอาจจะไม่สามารถปฏบัิติตามข้อตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือ

บริการแต่ละรายการได้อย่างเป็นอสิระจากกนั 

30  หากสนิค้าหรือบริการตามที่ตกลงไม่แตกต่าง กิจการต้องรวมสินค้าหรือบริการน้ันกับสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ตกลงจนกว่ากิจการจะระบุกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปที่แตกต่างได้  

ในบางกรณี กจิการรับรู้สนิค้าหรือบริการทั้งหมดที่ตกลงในสญัญาเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติภาระเดียว 

 

การแลว้เสร็จของภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

31 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดเ้มื่อกิจการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ โดยการส่งมอบ

สินคา้หรือบริการทีส่ญัญาว่าจะให ้(เช่น สินทรพัย)์ ใหลู้กคา้ จะถือว่ามีการส่งมอบสินทรพัย์

ก็ต่อเมือ่ลูกคา้มีอ านาจควบคุมสินทรพัยน์ ั้น 

32  สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติแต่ละรายการที่ระบุตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 กิจการต้องกาํหนด ณ วัน

เร่ิมต้นของสญัญาว่าภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ตลอดช่วงเวลา

หน่ึง (ตามย่อหน้าที่ 35 ถึง 37) หรือ เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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(ตามย่อหน้าที่ 38) โดยหากภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง ภาระที่ต้องปฏบัิติน้ันจะเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

33  สินค้าและบริการคือสินทรัพย์แม้ในขณะช่วงเวลาหน่ึงเมื่อสินค้าและบริการน้ันได้รับและใช้ 

(เช่นเดียวกบัในกรณีของบริการต่างๆ) อาํนาจควบคุมสินทรัพย์ หมายถึง ความสามารถในการ

สั่งการการใช้งาน และการได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่จากสินทรัพย์ อํานาจควบคุมรวมถึง

ความสามารถในการกีดกันกิจการอื่นจากการสั่งการการใช้งานและการได้รับประโยชน์จาก

สนิทรัพย์น้ัน ประโยชน์ของสนิทรัพย์คือกระแสเงินสด (กระแสรับหรือ การประหยัดกระแสจ่าย) 

ที่สามารถได้รับทางตรงหรือ ทางอ้อมในลักษณะต่าง ๆ เช่น 

33.1 การใช้สนิทรัพย์เพ่ือผลิตสนิค้าหรือให้บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ) 

33.2 การใช้สนิทรัพย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสนิทรัพย์อื่น 

33.3 การใช้สนิทรัพย์เพ่ือชาํระหน้ีสนิ หรือลดค่าใช้จ่าย 

33.4 การขายหรือการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ 

33.5 การใช้สนิทรัพย์เป็นหลักประกนัเงินกู้ และ 

33.6 การถือครองสนิทรัพย ์

34 ในการประเมินว่าลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสนิทรัพย์หรือไม่ กจิการต้องพิจารณาข้อตกลงใดๆ 

ที่จะซ้ือคืนสนิทรัพย์ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข76) 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติัซ่ึงแลว้เสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึง่   

 

35  กจิการส่งมอบอาํนาจการควบคุมสนิค้าหรือบริการในตลอดช่วงเวลาหน่ึง และถือว่าภาระที่ต้อง

ปฏบัิติแล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

35.1 ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการปฏบัิติงานของกิจการทนัททีี่กิจการได้ปฏบัิติงาน  

(ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข4) 

35.2 การปฏบัิติงานของกจิการสร้างหรือทาํให้สนิทรัพย์ของลูกค้าเพ่ิมข้ึน (ตัวอย่างเช่น งาน

ระหว่างทาํ) ที่ลูกค้ามีอาํนาจควบคุมเม่ือสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนหรือเพ่ิมข้ึน (ดูภาคผนวก 

ข ย่อหน้าที่ ข5) หรือ 

35.3 การปฏบัิติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการมีทางเลือกอื่นในการนาํไปใช้ 

(ดูย่อหน้าที่ 36) และกิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชาํระสาํหรับการปฏบัิติงาน

ที่แล้วสรจ็ถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้าที่ 37) 

36 สินทรัพย์ที่เกิดข้ึนจากการปฏบัิติของกิจการไม่มีทางเลือกการใช้ประโยชน์แก่กิจการหากกิจการ

น้ันได้ถูกจาํกัดการสั่งการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาจากการใช้สินทรัพย์เพ่ือประโยชน์อื่น ระหว่า ง

การสร้างหรือการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์น้ัน หรือจาํกัดในทางปฏบัิติจากการสั่งการลักษณะการใช้

อื่นของสนิทรัพย์ที่เสรจ็ การประเมินว่ากิจการมีทางเลือกอื่นในการใช้สินทรัพย์ทาํ ณ วันเร่ิมต้น

ของสัญญา  หลังจากวันเร่ิมต้นของสัญญา กิจการต้องไม่ปรับปรุงการประเมินทางเลือกอื่นใน



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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การใช้สินทรัพย์หากคู่สัญญาในสัญญาไม่ยินยอมการเปล่ียนแปลงสัญญาที่เปล่ียนแปลงภาระที่

ต้องปฏิบัติไปอย่างมาก ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข6-ข8 ให้ แนวทางสาํหรับการประเมินว่า

กจิการมีทางเลือกอื่นในการใช้สนิทรัพย์น้ันหรือไม่ 

37   กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้กับสัญญาน้ันในการประเมินว่า

กิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชําระสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จถึงปัจจุบันตามย่อ

หน้าที่ 35.3 หรือไม่ สิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชําระการปฏิบัติงานที่แล้วสร็จถึงปัจจุบันไม่

จาํเป็นต้องเป็นจาํนวนเงินที่กาํหนดแน่นอน อย่างไรกต็าม ตลอดระยะเวลาของสัญญากิจการ

ต้องมีสิทธิต่อจาํนวนเงินที่อย่างน้อยที่สุดจะชดเชยให้กิจการสาํหรับการปฏบัิติงานที่แล้วสรจ็ถึง

ปัจจุบันหากลูกค้าหรือคู่สญัญายุติสญัญาด้วยเหตุผลอื่นนอกจากการที่กจิการไม่ปฏบัิติงานตามที่

ตกลง  แนวทางที่กล่าวในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข9 ถึง ข13 เป็นแนวทางสาํหรับการประเมิน

ความมีอยู่และความสามารถบังคับใช้ของสิทธิที่ให้จ่ายชาํระ และสิทธิดังกล่าวจะทาํให้กิจการ

ได้รับการชาํระเงินสาํหรับการปฏบัิติงานที่แล้วเสรจ็ถึงปัจจุบันหรือไม่ 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติัซ่ึงแลว้เสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 

 

38  หากภาระที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึง ตามย่อหน้าที่ 

35 ถึง 37 ภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ใน

การระบุว่า ณ เวลาใดลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ที่ตกลงกัน และภาระที่ต้องปฏิบัติได้

เสร็จสิ้นลง กิจการต้องพิจารณาข้อกาํหนดสาํหรับอาํนาจการควบคุมใน ย่อหน้าที่ 31 ถึง 34 

นอกจากน้ี กจิการต้องพิจารณาข้อบ่งช้ีของการโอนอาํนาจควบคุมซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) 

รายการต่อไปนี้  

38.1 กิจการมีสิทธิในปัจจุบันที่จะได้รับการชําระเงินสาํหรับสินทรัพย์ หากลูกค้ามีภาระ

ผูกพันในปัจจุบันในการจ่ายชําระเงินสาํหรับสินทรัพย์ ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจแสดงว่า 

ลูกค้าได้รับความสามารถสั่งการการใช้ และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่

จากสนิทรัพย์เป็นการแลกเปล่ียน 

38.2 ลูกค้ามีกรรมสทิธิ์ทางกฎหมายในสนิทรัพย์ กรรมสทิธิ์ทางกฎหมายอาจบ่งช้ีว่าคู่สัญญา

ฝ่ายใดสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่ เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จาก

สินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์เหล่าน้ัน ดังน้ัน การโอน

กรรมสทิธิ์ทางกฎหมายในสนิทรัพย์อาจจะแสดงว่าลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสินทรัพย์

น้ัน หากกิจการยังคงไว้ซ่ึงกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์เพียงเพ่ือป้องกันความ

ล้มเหลวที่ลูกค้าจะไม่จ่ายเงิน สิทธิเหล่าน้ันของกิจการไม่สามารถทาํให้ลูกค้าไม่มี

อาํนาจควบคุมสนิทรัพย์ 

38.3 กิจการได้ส่งมอบการครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์ การที่ลูกค้าครอบครอง

สินทรัพย์ทางกายภาพ อาจแสดงว่า ลูกค้าสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่

เหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากสินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์
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เหล่าน้ัน อย่างไรกต็าม การครอบครองสินทรัพย์ทางกายภาพอาจจะไม่เกิดขึ้ นพร้อม

กบัอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ในสัญญาการซ้ือคืน หรือสัญญาการฝากขาย

บางสญัญา ลูกค้าหรือผู้รับฝากขายอาจครอบครองสินทรัพย์ทางกายภาพโดยที่กิจการ

มีอํานาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน ในทางตรงกันข้าม ในสัญญาที่มีการขายที่แจ้งหน้ี

แล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า กิจการอาจครอบครองสินทรัพย์ทางกายภาพในขณะที่

ลูกค้ามีอาํนาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข76 ข77 ถึง ข

78 และ ข79 ถึง ข82 ให้แนวทางการบัญชีสาํหรับสัญญาซ้ือคืน สัญญาฝากขายและ

สญัญามีการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า ตามลาํดับ 

38.4 ลูกค้ามีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์  

การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้

ลูกค้าอาจแสดงว่าลูกค้าสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ส่วนใหญ่จากสนิทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์เหล่าน้ัน อย่างไรก็

ตาม ในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของใน

สินทรัพย์ที่ตกลง กิจการต้องไม่รวมความเสี่ยงใดกต็ามที่เกิดข้ึนกับภาระที่ต้องปฏบัิติ

ที่แยกจาก ภาระที่ต้องปฏบัิติในการส่งมอบสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้โอน

อาํนาจควบคุมของสนิทรัพย์ไปยังลูกค้า แต่ยังไม่ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติเพ่ิมเติม

เพ่ือให้บริการการบาํรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่ส่งมอบ 

38.5 ลูกค้าได้ยอมรับสินทรัพย์แล้ว กรณีลูกค้ายอมรับสินทรัพย์อาจแสดงว่าลูกค้าสามารถ

สั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ ในการ

ประเมินผลกระทบของการที่ลูกค้าได้ยอมรับสินทรัพย์ตามสัญญาเพ่ือพิจารณาว่า

เมื่ อใดอํานาจควบคุมสินทรัพย์ได้ถูกโอนไป กิจการต้องพิจารณาแนวทางใน 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข83 ถึง ข86 

 

การวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ 

 

39   กจิการต้องรับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึงแต่ละรายการ 

ตลอดช่วงเวลาน้ันตามย่อหน้าที่ 35 ถึง 37 โดยต้องมีการวัดระดับความก้าวหน้าการปฏบัิติตาม

ภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ วัตถุประสงค์ของการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏบัิติตาม

ภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จคือการแสดงภาพผลการปฏิบัติงานของกิจการในการส่งมอบ

อาํนาจควบคุมสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้ลูกค้า (กล่าวคือ ภาระที่ต้องปฏิบัติของกิจการ

แล้วเสรจ็) 

40  กิจการต้องใช้วิธีเดียวในการวัดระดับความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในตลอด

ช่วงเวลาหน่ึงแต่ละรายการ และกิจการต้องใช้วิธีน้ันอย่างสมํ่าเสมอกับภาระที่ต้องปฏิบัติที่

คล้ายกันและในสถานการณ์ที่คล้ายกัน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ กิจการต้องวัด

ระดับความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึง 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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วิธีวัดระดับความกา้วหนา้ 

 

41 วิธทีี่เหมาะสมของการวัดระดับความก้าวหน้ารวมวิธผีลลัพธแ์ละวิธีปัจจัยนาํเข้า ภาคผนวก ข ย่อ

หน้าที่ ข14 ถึง ข19 ให้แนวทางสาํหรับการใช้วิธีผลลัพธ์และวิธีปัจจัยนาํเข้าเพ่ือวัดความสาํเร็จ

ของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ในการกาํหนดวิธีที่เหมาะสมในการวัดความก้าวหน้า 

กจิการต้องพิจารณาลักษณะของสนิค้าหรือบริการที่กจิการสญัญาจะส่งมอบให้ลูกค้า 

42 ในการใช้วิธใีดวิธหีน่ึงในการวัดความก้าวหน้า กิจการต้องไม่รวมการวัดความก้าวหน้าจากสินค้า

หรือบริการใดกต็ามที่กิจการไม่ได้โอนอาํนาจควบคุมให้ลูกค้า ในทางตรงกันข้าม กิจการต้อง

รวมการวัดความก้าวหน้าสินค้าหรือบริการใดกต็ามที่กิจการส่งมอบการควบคุมให้ลูกค้าเมื่อ

ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ 

43 เน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปในตลอดช่วงเวลาหน่ึง กิจการต้องปรับปรุงการวัดค่า

ความก้าวหน้าให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของผลลัพธข์องภาระที่ต้องปฏบัิติ การเปล่ียนแปลงค่า

วัดความก้าวหน้าให้รับรู้เป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด 

 

ค่าวัดความกา้วหนา้ทีส่มเหตุสมผล 

 

44  กิจการต้องรับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหน่ึง เฉพาะเมื่อ

กิจการสามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล 

กจิการจะไม่สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติได้อย่างสมเหตุสมผล

หากกจิการไม่มีข้อมูลที่เช่ือถือได้ที่จาํเป็นต้องใช้กบัวิธทีี่เหมาะสมของการวัดความก้าวหน้า   

45 ในบางสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงเร่ิมต้นสัญญา) กิจการอาจไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของ

ภาระที่ต้องปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติ

ตามภาระที่ต้องปฏบัิติ ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการต้องรับรู้รายได้เพียงต้นทุนที่เกดิข้ึนจนกว่า

กจิการจะสามารถวัดผลลัพธข์องภาระที่ต้องปฏบัิติได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

การวดัมูลค่า 

 

46 เมื่อภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามจ านวนที่เป็นราคาของรายการ 

(ซ่ึงไม่รวมประมาณการสิง่ตอบแทนผนัแปรที่ยงัตอ้งไม่รบัรูต้ามย่อหนา้ที่ 56 ถึง 58) ตาม

ส่วนทีไ่ดปั้นใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติันั้น 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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การก าหนดราคาของรายการ 

 

47 กิจการตอ้งค านงึถงึขอ้ก าหนดในสญัญาและธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจในการก าหนดราคา

ของรายการ โดยราคาของรายการคือจ านวนของสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมี สิทธิ

ไดร้บัเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามที่ไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ แต่

ไม่รวมจ านวนที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม (ตวัอย่างเช่น ภาษีขาย) สิ่งตอบแทนที่ระบุใน

สญัญาทีท่ ากบัลูกคา้รวมอาจเป็นจ านวนคงที ่จ านวนผนัแปร หรือทั้งสองแบบ 

48 ลักษณะ ระยะเวลา และจาํนวนของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าตกลงไว้กระทบต่อการประมาณการราคา

ของรายการ โดยในการกาํหนดราคาของรายการกจิการต้องคาํนึงถึงผลของทุกข้อดังต่อไปนี้  

48.1 สิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้าที่ 50 ถึง 55 และ 59) 

48.2 การจาํกดัประมาณการสิ่งตอบแทนที่ผันแปร (ดูย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) 

48.3 การมีองค์ประกอบเกี่ยวกบัการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญในสญัญา (ดูย่อหน้าที่ 60 ถึง 65) 

48.4 สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 69) และ 

48.5 สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กบัลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 70 ถึง 72) 

49 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกาํหนดราคาของรายการ กิจการต้องสมมติว่าจะมีการโอนสินค้าหรือ

บริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า และสัญญาดังกล่าวจะไม่ถูกยกเลิก จัดทาํใหม่ หรือมี

การเปล่ียนแปลงสญัญา 

 

สิง่ตอบแทนผนัแปร 

 

50 หากสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้รวมสิ่งตอบแทนที่มีจํานวนผันแปร กิจการต้อง

ประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับการโอนสินค้า

หรือบริการให้กบัลูกค้าตามที่ได้ตกลงกนั 

51 สิ่งตอบแทนอาจผันแปรเน่ืองจาก การให้ส่วนลด การให้ส่วนลดภายหลัง  เงินคืน การหักหน้ี  

การลดราคา เงินจูงใจ เงินตอบแทนพิเศษที่กาํหนดจากผลการปฏบัิติงาน ค่าปรับ หรือรายการ

อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี สิ่งตอบแทนผันแปรอาจเกิดข้ึนในกรณีที่กิจการมีสิทธิที่

จะได้รับสิ่งตอบแทนโดยจาํนวนข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ที่กาํหนดไว้เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น จาํนวนสิ่งตอบแทนจะผันแปรไปในกรณีที่มีการขายผลิตภัณฑ์ไปแต่ลูกค้ามีสิทธิที่

จะคืนผลิตภัณฑห์รือในกรณีที่มีการตกลงที่จะจ่ายสิ่งตอบแทนที่กาํหนดเป็นจาํนวนที่แน่นอนเพ่ือ

เป็นเงินตอบแทนพิเศษสาํหรับการปฏบัิติงานได้ตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

52 การผันแปรของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าสญัญาจะจ่ายอาจไม่ได้ระบุในสญัญาไว้อย่างชัดแจ้ง ถึงแม้จะ

ไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา กรณีต่างๆ เหล่านี้ อาจทาํให้สิ่งตอบแทนมีส่วนที่ผันแปรได้   

52.1 ลูกค้ามีมูลเหตุให้คาดได้ว่ากจิการจะยอมรับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าราคาที่ระบุในสัญญา 

จากการที่กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจเช่นน้ัน หรือนโยบายหรือแถลงการณ์ที่

ประกาศออกไปเช่นน้ันว่ากิจการจะลดราคา ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับข้อบังคับด้านกฎหมาย 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม หรือลูกค้าในการที่จะเรียกสิ่งเหล่าน้ีว่า ส่วนลด การให้

ส่วนลดภายหลัง เงินคืน หรือ การหักหน้ี  

52.2 ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์อื่นที่บ่งช้ีว่าความตั้งใจของกิจการเมื่อเข้าทาํสัญญาว่าจะมี

การเสนอการลดราคาให้กบัลูกค้า 

53 กจิการต้องประมาณจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ผันแปรโดยใช้วิธกีารดังต่อไปน้ี โดยข้ึนอยู่กับว่าวิธีใดที่

กิจการคาดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าในการประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิ

ได้รับ 

53.1 มูลค่าที่คาดไว้ – มูลค่าที่คาดไว้คือผลรวมของจาํนวนสิ่งตอบแทนในช่วงของจาํนวน

สิ่งตอบแทนที่ เป็นไปได้ถ่วงนํ้าหนักด้วยความน่าจะเป็น มูลค่าที่คาดไว้อาจเป็น

ประมาณการที่เหมาะสมของจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปร หากกิจการมีสัญญาจาํนวน

มากที่มีคุณลักษณะเหมือนกนั  

53.2 มูลค่าที่มีความเป็นไปได้สูงสุด – มูลค่าที่มีความเป็นไปได้สูงสุดคือจาํนวนที่มีความ

เป็นไปได้สูงสุดเพียงจาํนวนเดียวในช่วงของจาํนวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ (กล่าวคือ 

จาํนวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้มากที่สดุจาํนวนเดียวภายใต้สัญญาน้ัน) มูลค่าที่มีความ

เป็นไปได้สูงสุดอาจเป็นประมาณการที่เหมาะสมของจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปร หาก

สัญญาดังกล่าวมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เพียงสองกรณี (ตัวอย่างเช่น กรณีที่กิจการจะ

ได้รับหรือไม่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษที่กาํหนดจากผลการปฏบัิติงาน) 

54 กจิการต้องเลือกใช้วิธีการประมาณการผลกระทบของความไม่แน่นอนของจาํนวนสิ่งตอบแทนที่

ผันแปรที่กิจการจะมีสิทธิได้รับเพียงวิธีเดียวอย่างสมํ่าเสมอตลอดอายุของสัญญา นอกจากน้ี 

กิจการต้องพิจารณาข้อมูลที่กิจการมีอยู่ทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผล (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในอดีต 

ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต) และต้องระบุจาํนวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ข้ึนมาอย่าง

สมเหตุสมผล ข้อมูลดังกล่าวที่กจิการใช้ในการประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรโดยทั่วไป

จะเหมือนกับข้อมูลที่ฝ่ายบริหารของกิจการใช้ในช่วงการนาํเสนอราคาต่อลูกค้า และข้อมูลที่ใช้

ในการคาํนวณราคาของสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ 

 

หน้ีสินทีเ่กิดจากการจะจา่ยช าระคืน 

 

55 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากการจะจ่ายชาํระคืนค่าตอบแทน หากกิจการได้รับสิ่งตอบแทน

จากลูกค้าและคาดได้ว่ากิจการจะจ่ายชาํระคืนสิ่งตอบแทนน้ันบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ลูกค้า 

โดยหน้ีสนิดังกล่าวจะวัดมูลค่าจากจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ได้รับแล้ว (หรือถึงกาํหนดที่จะได้รับ) ที่

กจิการคาดได้ว่าจะไม่มีสทิธเิป็นเจ้าของสิ่งตอบแทนน้ัน (กล่าวคือ จาํนวนที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคา

ของรายการ) ในกรณีที่สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการต้อง

ปรับปรุงหน้ีสินที่เกิดจากการจะจ่ายชาํระคืน (รวมถึงการเปล่ียนแปลงในราคาของรายการ และ

หน้ีสนิที่เกดิจากสญัญา) ในการบันทกึรายการหน้ีสินที่เกิดจากการจะจ่ายชาํระคืนที่เกี่ยวข้องกับ

รายการขายที่ลูกค้ามีสิทธิคืนสินค้าหรือบริการ กิจการต้องปฏบัิติตามแนวปฏิบัติในย่อหน้าที่ ข
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20 ถึง ข27  

 

การจ ากดัประมาณการส่ิงตอบแทนทีผ่นัแปร 

 

56 กิจการรวมประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนที่ผันแปรบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กล่าวในย่อ

หน้าที่ 53 เป็นส่วนหน่ึงของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน

ระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสาํคัญของจาํนวนรายได้ที่รับรู้สะสม เมื่อความไม่

แน่นอนเกี่ยวกบัสิ่งตอบแทนผันแปรได้หมดไปในภายหลัง 

57 ในการประเมินว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่ที่จะไม่มีการกลับรายการที่

มีนัยสาํคัญของจาํนวนรายได้ที่รับรู้สะสม เม่ือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรได้

หมดไปในภายหลัง กจิการต้องพิจารณาทั้งโอกาสและจาํนวนที่จะต้องกลับรายการ ปัจจัยที่จะทาํ

ให้โอกาสในการเกิดการกลับรายการหรือจาํนวนที่จะต้องกลับรายการสูงข้ึน อาจรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงกรณีดังต่อไปนี้  

57.1 จาํนวนสิ่งตอบแทนน้ันอ่อนไหวสูงกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของกิจการ ปัจจัย

เหล่าน้ันอาจรวมปัจจัยที่ข้ึนอยู่กับความผันผวนของตลาด การใช้ดุลยพินิจหรือการ

ดาํเนินการของบุคคลที่สาม สภาพอากาศ และความเสี่ยงสูงของความล้าสมัยของ

สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้  

57.2 ความไม่แน่นอนของจาํนวนสิ่งตอบแทนอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าความไม่แน่นอน

น้ันจะหมดไป  

57.3 กิจการมีประสบการณ์ (หรือหลักฐานอื่น) อย่างจํากัดสําหรับสัญญาที่มีลักษณะ

คล้ายกัน หรือจากประสบการณ์ดังกล่าว (หรือหลักฐานอื่น) ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ใน

การประมาณการมูลค่า  

57.4 กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเสนอให้ส่วนลดราคาที่อ ยู่ในช่วงกว้างหรือ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระเงินสําหรับสัญญาที่คล้ายกันหรือในสถานการณ์ที่

คล้ายกนั 

57.5 สญัญามีจาํนวนมาก และจาํนวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ที่อยู่ในช่วงกว้าง 

58 กิจการต้องปฏบัิติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข63 ในการรับรู้รายการจาํนวนสิ่งตอบแทนที่อยู่

ในรูปเงินค่าสทิธทิี่กาํหนดจากยอดขาย หรือจาํนวนการใช้งาน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการให้

สทิธทิี่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

การน าส่ิงตอบแทนผนัแปรมาประเมินใหม่ 

 

59 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการต้องทาํการประมาณการราคาของรายการใหม่ (รวมทั้ง 

การประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรที่ติดข้อจาํกดัและไม่ควรรับรู้) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
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ในระหว่างงวดที่รายงาน ในการบันทกึรายการการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการกิจการต้อง

ปฎบัิติตามย่อหน้าที่ 87 ถึง 90 

 

การมีองคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงินทีม่ีนยัส าคญัในสญัญา 

 

60 ในการกําหนดราคาของรายการ กิจการต้องปรับปรุงจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันด้วย

ผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาหากระยะเวลาในการจ่ายชาํระที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา 

(โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ทาํให้เกิดประโยชน์ที่สาํคัญในรูปแบบของการจัดหาเงินให้กับลูกค้า

หรือกจิการในการโอนสนิค้าหรือบริการ  หากเป็นเช่นว่าแล้ว สัญญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของ

การจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญรวมอยู่ด้วย โดยการจัดหาเงินดังกล่าวอาจไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน

สญัญา หรือต้องตีความตามนัยจากข้อกาํหนดการจ่ายชาํระที่ตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา 

61 วัตถุประสงค์ในการที่กิจการต้องปรับปรุงจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันด้วยผลกระทบของ

องค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญ คือเพ่ือให้กิจการรับรู้รายได้เฉพาะส่วนที่เทยีบเท่ากรณี

ลูกค้าจะต้องจ่ายชาํระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด (ราคาขายเงินสด) เพ่ือพิจารณาว่าสัญญา

ดังกล่าวมีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน และองค์ประกอบดังกล่าวมีนัยสาํคัญต่อสัญญาหรือไม่  

กจิการต้องคาํนึงถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

61.1 มีความแตกต่างกนัหรือไม่ (ถ้ามี) ระหว่างจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันและราคาขาย

เงินสดของสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ และ 

61.2 ผลกระทบรวมจากสองปัจจัยน้ี 

61.2.1  ประมาณการระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการที่ได้ตก

ลงไว้ให้แก่ลูกค้าและวันที่ลูกค้าจ่ายชาํระสาํหรับสนิค้าหรือบริการน้ัน และ  

61.2.2  อตัราดอกเบี้ ยในตลาดที่เกี่ยวข้อง 

62 อย่างไรกต็าม ในการประเมินว่าสัญญาที่ทาํกับลูกค้ามีองค์ประกอบการจัดหาเงินตามย่อหน้าที่ 

61 สญัญาจะไม่มีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญเมื่อรายการมีลักษณะดังน้ี 

62.1 ลูกค้าได้จ่ายชําระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าแล้ว และระยะเวลาในการโอนสินค้า

หรือบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กบัการตัดสนิใจของลูกค้า 

62.2 จาํนวนสิ่งตอบแทนที่มีสาระสาํคัญที่ลูกค้าสัญญาว่าจะจ่ายเป็นจาํนวนที่ผันแปร โดยที่

จาํนวนหรือระยะเวลาในการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นหรือไม่

เกิดข้ึนของเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตที่นอกเหนือการควบคุมของลูกค้าหรือของ

กจิการ (ตัวอย่างเช่น สิ่งตอบแทนน้ันอยู่ในรูปของเงินค่าสทิธทิี่กาํหนดจากยอดขาย)  

62.3 ความแตกต่าง ระหว่างจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันและราคาขายเงินสดของสินค้า

หรือบริการ (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 61) เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การจัดหาเงิน

ให้กับลูกค้าหรือกิจการ และความแตกต่างดังกล่าวเป็นสัดส่วนตามสาเหตุที่ทาํให้เกิด

ความแตกต่างน้ัน ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขการชาํระเงินอาจให้ความคุ้มครองกิจการหรือ

ลูกค้าจากกรณีที่อกีฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏบัิติตามภาระผูกพันภายใต้สญัญาได้  
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63 เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กิจการไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ตกลง

สาํหรับผลกระทบของการมีองค์ประกอบของการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญที่รวมอยู่ด้วย หาก ณ 

วันที่เร่ิมต้นสัญญากิจการคาดได้ว่าระยะเวลานับต้ังแต่วันที่กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการที่ได้

ตกลงไว้ให้แก่ลูกค้าและวันที่ลูกค้าจ่ายชาํระสนิค้าหรือบริการคือหน่ึงปีหรือภายในหน่ึงปี 

64 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 61 ในการปรับปรุงจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ตกลง

สาํหรับส่วนขององค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญ กิจการต้องใช้อัตราคิดลดที่สะท้อน

รายการการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการและลูกค้าเป็นรายการต่างหาก ณ วันที่เร่ิมต้นสัญญา อัตรา

คิดลดดังกล่าวต้องสะท้อนลักษณะความเสี่ยงด้านสนิเช่ือของฝ่ายที่ได้รับการจัดหาเงินให้ รวมทั้ง

หลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่ใช้คํา้ประกันโดยลูกค้าหรือกิจการ รวมทั้งสินทรัพย์ที่โอนภายใต้

สญัญา กจิการอาจสามารถระบุอัตราคิดลดโดยใช้อัตราที่ใช้คิดลดจาํนวนสิ่งตอบแทนตามที่ระบุ

ในสญัญาให้ได้เทา่กบัราคาในกรณีที่ลูกค้าจ่ายชาํระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดเม่ือมีการโอน

สินค้าหรือบริการ ภายหลังจากวันที่ทาํสัญญาแล้ว กิจการต้องไม่ปรับปรุงอัตราคิดลดเพราะมี

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรือเหตุการณ์ภายหลังวันที่เร่ิมต้นสัญญา (เช่น 

การเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านสนิเช่ือของลูกค้าเน่ืองจากการประเมินใหม่)  

65 กิจการต้องนาํเสนอผลกระทบของการจัดหาเงิน (ดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย) แยกต่างหาก

จากรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ีย

จ่ายดังกล่าวให้รับรู้ได้เท่ากับจํานวนที่อนุญาตให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (หรือ

ลูกหน้ี) หรือหน้ีสนิที่เกดิจากสญัญา  

 

 สิง่ตอบแทนทีไ่ม่ใช่เงินสด 

 

66 ในการกาํหนดราคาของรายการสาํหรับสัญญาที่ลูกค้าตกลงจะจ่ายชาํระเป็นสิ่งตอบแทนที่ไม่เป็น

ตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนให้ (หรือที่สัญญาว่าจะโอนให้) 

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 

67 หากกิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดได้อย่าง

สมเหตุสมผล กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของ

สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้กบัลูกค้านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้าประเภทเดียวกนันั้น)   

68 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดอาจมีความผันแปร เพราะรูปแบบและลักษณะของ

สิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของราคาของหุ้นที่กจิการมีสิทธิจะได้รับจาก

ลูกค้า)  ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดมีการผันแปรที่เกิดจากปัจจัยอื่นที่

ไม่ใช่เพราะรูปแบบและลักษณะของสิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมผันแปร

เพราะผลการปฏิบัติงานของกิจการ) กิจการต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56 

ถึง 58   

69 หากลูกค้านาํสินค้าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือ แรงงาน) มาใช้หรือให้ใช้เพ่ือ

สนับสนุนให้กิจการปฏิบัติงานตามสัญญา กิจการต้องประเมินว่ากิจการได้ควบคุมสินค้าหรือ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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บริการที่ลูกค้านาํมาหรือไม่ หากกิจการเป็นผู้ควบคุมสินค้าหรือบริการน้ัน กิจการต้องบันทึก

รายการสนิค้าหรือบริการที่ลูกค้านาํมาเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด 

 

 สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้ 

  

70 สิ่งตอบแทนที่กิจการจ่ายให้กับลูกค้ารวมถึงจํานวนเงินที่กิจการจ่ายหรือคาดว่าต้องจ่ายให้แก่

ลูกค้า (หรือจ่ายให้กับกิจการอื่นที่ซ้ือสินค้าหรือบริการน้ันจากลูกค้าของกิจการ) สิ่งตอบแทนที่

จ่ายให้ลูกค้ารวมถึงจาํนวนเครดิตหรือสทิธอิื่น (ตัวอย่างเช่น คูปองหรือเอกสารส่วนลด) ที่ลูกค้า

สามารถนํามาใช้หักกับจํานวนที่ลูกค้าค้างชําระให้กับกิจการ (หรือกิจการอื่นที่ซ้ือสินค้าหรือ

บริการน้ันจากลูกค้าของกิจการ)  กิจการควรบันทึกสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าหักจากราคา

ของรายการ และรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า เว้นแต่ การจ่ายชาํระให้กับลูกค้าดังกล่าว

น้ันเป็นการจ่ายเพ่ือตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้โอนให้ต่างหากให้แก่กิจการ 

(ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 26 ถึง 30)  หากสิ่งตอบแทนที่ จ่ายให้กับลูกค้ามีลักษณะ 

ผันแปร กิจการต้องประมาณการราคาของรายการ (รวมทั้งประเมินด้วยว่ามีข้อจํากัดที่ยังไม่

อนุญาตให้รับรู้หรือไม่) ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 50 ถึง 58 

71 ถ้าสิ่งตอบแทนที่กจิการจ่ายให้กับลูกค้าเป็นการจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้า

ได้โอนให้ต่างหากให้แก่กิจการ กิจการต้องบันทึกการซ้ือสินค้าหรือบริการดังกล่าวในลักษณะ

เช่นเดียวกบัรายการซ้ือสนิค้าหรือบริการจากผู้ขายรายอื่น โดยถ้าสิ่งตอบแทนที่กิจการจ่ายให้กับ

ลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้รับจากลูกค้า กิจการต้องนาํ

ส่วนเกินดังกล่าวหักจากราคาของรายการ ถ้ากิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ

สนิค้าหรือบริการที่ได้รับจากลูกค้าได้อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้องคาํนวณสิ่งตอบแทนทั้งหมด

ที่จ่ายให้กบัลูกค้าเป็นส่วนหักกบัราคาของรายการ 

72 ทั้งน้ี หากกจิการถือว่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กบัลูกค้าเป็นส่วนหักกับราคาของรายการ กิจการต้อง

บันทึกส่วนหักดังกล่าวกับรายได้ที่รับรู้เม่ือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนแล้วแต่ว่า

เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นช้ากว่า 

(ก)  กจิการรับรู้รายได้จากการโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกค้า และ 

(ข)  กิจการจ่ายชําระหรือให้คาํมั่นว่าจะชําระสิ่งตอบแทน (ถึงแม้ว่าการจ่ายจะขึ้ นอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคต) ทั้งน้ี คาํมั่นว่าจะจ่ายอาจเป็นไปโดยนัยตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ของธุรกจิ  

 

 การปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

73 วตัถุประสงค์ของการปันส่วนราคาของรายการคือการให้กิจการตอ้งปันส่วนราคาของ

รายการใหก้บัแต่ละภาระที่ตอ้งปฎิบติั (หรือสินคา้หรือบริการที่แตกต่างกนั) ดว้ยจ านวน

ของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกบัการโอนสินคา้



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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หรือบริการทีส่ญัญาว่าจะใหแ้ก่ลูกคา้ 

74 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้องปันส่วนราคาของรายการกับแต่ละภาระที่ต้องปฎิบัติ

ที่ระบุได้จากสัญญา โดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 76 

ถึง 80 เว้นแต่กรณีที่กล่าวในย่อหน้าที่ 81 ถึง 83 (สาํหรับการปันส่วนส่วนลด) และกรณีที่กล่าว

ไว้ในย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 (สาํหรับการปันส่วนสิ่งตอบแทนที่รวมสิ่งตอบแทนผันแปร) 

75 ย่อหน้าที่ 76 ถึง 86 จะไม่บังคับใช้กบักรณีที่สญัญามีภาระที่ต้องปฎิบัติเพียงภาระเดียว อย่างไร

กต็าม ย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 อาจใช้กับกรณีที่กิจการให้คาํม่ันว่าจะโอนกลุ่มของสินค้าหรือบริการ

ที่แตกต่างกันที่ระบุได้โดยถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฎิบัติเพียงภาระเดียวตามย่อหน้าที่ 22.2 และ 

สิ่งตอบแทนที่ตกลงกนัได้รวมสิ่งตอบแทนผันแปรด้วย  

 

 การปันส่วนโดยใชเ้กณฑร์าคาขายแบบเอกเทศ 

 

76 การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏบัิติโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศเป็นเกณฑ ์

กิจการต้องระบุราคาขายแบบเอกเทศ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาสาํหรับสินค้าหรือบริการที่แตกต่าง

กันที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและต้องปันส่วนราคาของรายการตามสัดส่วนของ

ราคาขายแบบเอกเทศเหล่าน้ัน 

77 ราคาขายแบบเอกเทศคือราคาของสนิค้าหรือบริการที่กจิการขายแยกต่างหากจากกันให้กับลูกค้า

โดยทั่วไป หลักฐานที่ดีที่สดุของราคาขายแบบเอกเทศคือราคาที่สงัเกตได้ที่ปกติกิจการขายสินค้า

หรือบริการแยกต่างหากในสภาวการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน ราคาตาม

สญัญาที่ใช้ผูกพันกจิการได้ หรือราคาที่ได้ประกาศออกไปสาํหรับสนิค้านั้นหรือบริการน้ันอาจถือ

ได้ว่าเป็นราคาขายแบบเอกเทศ (ทั้งน้ีต้องไม่สมมติเช่นนั้นในทุกกรณี) 

78 ในกรณีราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง กิจการต้องประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศ เพ่ือนําประมาณการน้ันมาใช้ในปันส่วนราคาของรายการเพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 73 เมื่อกิจการต้องประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ 

กิจการต้องคาํนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึง สภาวการณ์ตลาด ปัจจัยเฉพาะของกิจการ 

ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้า) ที่มีมูลเหตุให้เช่ือว่ากจิการมีข้อมูลดังกล่าว ในการประมาณ

การดังกล่าวกิจการต้องใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุด และใช้วิธีการประมาณการที่สมํ่าเสมอ

กบัสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั  

79 วิธีการที่เหมาะสมในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการอาจรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงแต่วิธกีารดังต่อไปนี้    

79.1 วิธปีรับปรุงจากการสาํรวจตลาด  กิจการอาจสามารถประเมินและสาํรวจตลาดที่กิจการ

ขายสินค้าหรือบริการ และประมาณการราคาขายสินค้า ที่ลูกค้ารายใดๆ ในตลาดจะมี

ความเตม็ใจจ่ายชาํระเพ่ือสนิค้าหรือบริการน้ัน วิธีการน้ีอาจรวมถึงการการอ้างอิงราคา

ขายของคู่แข่งของกจิการสาํหรับสนิค้าหรือบริการที่ใกล้เคียงกนั และปรับปรุงราคาขาย

ต่างๆ เหล่านี้ ตามความจาํเป็นเพ่ือสะท้อนต้นทุนและอตัรากาํไรของกจิการ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

  30 

79.2 วิธต้ีนทุนที่คาดไว้บวกด้วยอัตรากาํไร– กิจการอาจสามารถประมาณการจาํนวนต้นทุน

ที่คาดไว้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สาํเรจ็ และนาํจาํนวนต้นทุนประมาณ

การดังกล่าวมาบวกด้วยอตัรากาํไรที่เหมาะสมสาํหรับสนิค้าหรือบริการดังกล่าว  

79.3 วิธส่ีวนของราคาที่เหลือ – กิจการอาจสามารถประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของ

สินค้าหรือบริการหน่ึงๆ โดยการหักราคาขายแบบเอกเทศที่สังเกตได้ของสินค้าหรือ

บริการอื่นๆ ที่ตกลงตามสัญญาจากยอดรวมของราคาของรายการ อย่างไรกต็าม 

กิจการจะสามารถใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือเพ่ือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ

ของสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 78 ได้กต่็อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

79.3.1 กิจการขายสินค้าหรือบริการเดียวกันน้ีให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ (ในระยะเวลา

เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน) ในราคาที่อยู่ในช่วงกว้าง (กล่าวคือ ราคาขายมี

ความแตกต่างสูงมากเพราะในการกาํหนดราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถ

อ้างอิงถึงรายการในอดีต รวมทั้งไม่มีข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง

เพ่ือกาํหนดราคาได้) หรือ 

79.3.2 กิจการยังไม่เคยกาํหนดราคาสาํหรับสินค้าหรือบริการน้ัน และสินค้าหรือ

บริการน้ันยังไม่เคยถูกขายในลักษณะที่แยกต่างหากเป็นเอกเทศมาก่อน 

(กล่าวคือ ราคาขายยงัไม่แน่นอน)  

80 ในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่ต้องส่งมอบตามสัญญา กิจการ

อาจใช้วิธกีารประมาณการแบบผสมผสานได้ในกรณีที่สนิค้าหรือบริการต้ังแต่สองรายการขึ้นไปมี

ราคาขายที่แปรผันสูง หรือราคาขายแบบเอกเทศมีความไม่แน่นอนสูง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ใช้วิธส่ีวนของราคาที่เหลือเพ่ือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศรวมของกลุ่มสินค้าหรือบริการ

ที่ราคามีความแปรผันสูง หรือมีความไม่แน่นอนสูง และใช้วิธีอื่นในการประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศของสนิค้าหรือบริการแต่ละช้ินโดยใช้วิธีเทยีบเป็นสัดส่วนกับประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศรวมที่ประมาณการน้ันที่ใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือ  เม่ือกิจการใช้วิธีการประมาณ

การแบบผสมผสานในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการใน

สญัญา กจิการยังต้องประเมินต่อไปว่าการปันส่วนราคาของรายการโดยใช้ประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศน้ี จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปันส่วนราคาตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 73 

และเป็นไปตามข้อกาํหนดในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศตามย่อหน้าที่ 78 

 

 การปันส่วนส่วนลด 

  

81 ลูกค้าได้รับส่วนลดในการซ้ือกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป หากผลรวมของราคา

ขายแบบเอกเทศดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันในสัญญา กิจการต้องปันส่วน

ส่วนลดตามสัดส่วนของราคาแยกขายที่เป็นเอกเทศให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติทุกภาระในสัญญา 

ยกเว้นกรณีที่กิจการมีหลักฐานที่สนับสนุนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 82 ว่าส่วนลดทั้งหมดน้ัน

เกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏิบัติหน่ึงหรือบางภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงไม่ใช่ภาระปฏิบัติทุกภาระใน
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สญัญา ในการปันส่วนส่วนลดตามสดัส่วนน้ันเป็นผลมาจากการที่กจิการปันส่วนราคาของรายการ

ให้กบัแต่ละภาระที่ต้องปฏบัิติโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่

เกี่ยวข้องน้ันเป็นเกณฑ ์

82 กิจการต้องปันส่วนส่วนลดทั้งหมดให้กับภาระที่ต้องปฎิบัติภาระใดภาระหน่ึงหรือมากกว่า แต่

ไม่ใช่ให้กบัทุกภาระที่ต้องปฏบัิติในสญัญา เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งหมดดังต่อไปน้ี  

82.1 ปกติกิจการขายสินค้าหรือบริการแต่ละรายการที่แตกต่างกันในสัญญาน้ัน (หรือกลุ่ม

สนิค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกนัไปที่แตกต่างกนัน้ัน) แบบแยกขาย 

82.2 กิจการมีการขายกลุ่มสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่ขายแบบรวมกันไปน้ัน (หรือ

หลายๆกลุ่ม) ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่

แตกต่างกนัที่รวมอยู่ในกลุ่มสนิค้าหรือบริการน้ันอยู่เป็นปกติ 

82.3 ส่วนลดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปตามที่กล่าวในย่อ

หน้าที่ 82.2 เหมือนกับส่วนลดที่อยู่ในสัญญา และเม่ือพิจารณาสินค้าหรือบริการที่

รวมอยู่ในแต่ละกลุ่มสินค้าหรือบริการกไ็ด้หลักฐานเพ่ิมเติมว่าส่วนลดดังกล่าวใน

สัญญาทั้งหมดเป็นส่วนลดของภาระที่ต้องปฎิบัติภาระใดภาระหน่ึงหรือหลายภาระที่

ต้องปฏบัิติ 

83 หากส่วนลดทั้งหมดได้ถูกปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาภาระใดภาระหน่ึงหรือ

มากกว่าตามย่อหน้าที่ 82 กิจการต้องปันส่วนส่วนลดก่อนใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือในการ

ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 79.3  

 

 การปันส่วนสิง่ตอบแทนผนัแปร 

 

84 สิ่งตอบแทนผันแปรที่ตกลงตามสัญญาอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาทั้งหมด หรือเฉพาะบางส่วนของ

สญัญาเช่นตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

84.1 ภาระที่ต้องปฏบัิติภาระใดภาระหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติทั้งหมดใน

สัญญา (ตัวอย่างเช่น เงินตอบแทนพิเศษที่อาจเกิดข้ึน ถ้ากิจการส่งมอบสินค้าหรือ

บริการในระยะเวลาที่กาํหนด) หรือ 

84.2 สนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ทั้งหมดใน

ชุดของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏบัิติหน่ึงๆ 

ตามย่อหน้าที่ 22.2 (ตัวอย่างเช่น ภายใต้สัญญาบริการทาํความสะอาดที่มีอายุสัญญา

สองปี สิ่งตอบแทนที่ตกลงกันในสัญญาปีที่สองจะเพ่ิมข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของ

ดัชนีเงินเฟ้อที่ระบุไว้)  

85 กจิการต้องปันส่วนจาํนวนที่ผันแปร (และการเปล่ียนแปลงในภายหลังของจาํนวนที่ผันแปรน้ัน) 

ทั้งหมดให้กบัภาระที่ต้องปฏบัิติภาระใดภาระหน่ึง หรือปันให้กับสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน

รายการใดรายการหน่ึงที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏิบัติใดภาระหน่ึงตามที่กล่าวในย่อ

หน้าที่ 22.2 ถ้าเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  
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85.1 เง่ือนไขของการจ่ายสิ่งตอบแทนผันแปรเกี่ยวพันโดยเฉพาะเจาะจงกับการปฏบัิติตาม

ภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ หรือการโอนสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน (หรือ

เกี่ยวพันโดยเฉพาะกบัผลงานในการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็หรือการ

โอนสนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนั) และ 

85.2 การปันส่วนจาํนวนที่ผันแปรทั้งหมดของสิ่งตอบแทนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติใดภาระ

หน่ึงหรือสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันรายการใดรายการหน่ึงน้ันสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการปันส่วนตามย่อหน้าที่ 73 เม่ือได้พิจารณาภาระที่ต้องปฏิบัติทุก

รายการและข้อกาํหนดในการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนตามสญัญา 

86 การปันส่วนราคาของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 85 ให้ใช้การปันส่วนตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 73 ถึง 83  

 

 การเปลีย่นแปลงของราคาของรายการ 

 

87 ภายหลังจากวันที่สัญญาเร่ิมมีผลบังคับแล้ว ราคาของรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงด้วยสาเหตุ

หลายประการ รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนได้หมดไปหรือมีการเปล่ียนแปลงอื่นในสถานการณ์

ที่ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของจาํนวนสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนกบัสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ 

88 กิจการควรปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฎิบัติในสัญญา

หน่ึงๆ โดยใช้เกณฑเ์ช่นเดียวกับ ณ วันที่เร่ิมต้นสัญญา  ซ่ึงทาํให้กิจการต้องไม่ปันส่วนของราคา

ของรายการใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของราคาขายแบบเอกเทศภายหลังจากวันที่สัญญา

เร่ิมมีผลบังคับแล้ว จาํนวนการเปล่ียนแปลงที่ปันส่วนให้กบัภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็จะต้อง

รับรู้เป็นรายได้หรือส่วนหักกบัรายได้ในงวดที่ราคาของรายการมีการเปล่ียนแปลง 

89 กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการทั้งหมดให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติรายการ

ใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติทั้งหมดในสัญญาน้ัน หรือสินค้าหรือบริการ

ต่างๆ ที่แตกต่างที่กาํหนดเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติภาระหน่ึงในของชุดสินค้าหรือบริการตามย่อ

หน้าที่ 22.2 ถ้าเข้าตามเง่ือนไขของการปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปรตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 85  

90 กิจการต้องบันทึกรายการการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

สัญญาตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 18 ถึง 21 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงของราคาของ

รายการที่เกิดข้ึนภายหลังการเปล่ียนแปลงสัญญา กิจการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 

87 ถึง 89 ในการปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการดังแนวทางใดแนวทางหน่ึง

ต่อไปนี้   

90.1 กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่

ระบุได้ที่มีอยู่ในสญัญาก่อนการเปล่ียนแปลงสัญญาน้ัน ได้เฉพาะการเปล่ียนแปลงของ

ราคาของรายการที่ เกี่ ยวกับจํานวนสิ่ งตอบแทนผันแปรที่ตกลงกันก่อนการ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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เปล่ียนแปลงสญัญา และการเปล่ียนแปลงสัญญาน้ันได้รับการปรับปรุงตามข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 21.1 

90.2 ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงอื่นของสัญญาไม่ถือว่าเป็นสัญญาที่แยกออกไปได้ต่างหาก

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20 กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของ

รายการให้กับภาระที่ต้องปฏบัิติในสัญญาที่มีการเปล่ียนแปลงแล้ว (กล่าวคือ ภาระที่

ต้องปฏิบัติที่ยังไม่สาํเร็จ หรือสาํเร็จแต่เพียงบางส่วนที่คงเหลืออยู่ทันทีหลังจาการ

เปล่ียนแปลงสญัญา) 

 

ตน้ทุนของสญัญา 

 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซ่ึงสญัญา 

 

91 กิจการตอ้งบนัทึกตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสญัญาที่ท ากบัลูกคา้เป็นสินทรพัยห์าก

กิจการคาดว่ากิจการสามารถไดร้บัคืนตน้ทุนดงักล่าว 

92 ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาเป็นต้นทุนของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

โดยต้นทุนดังกล่าวจะไม่เกดิขึ้นหากกจิการไม่ได้ทาํสัญญากับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น ค่านายหน้าใน

การขาย) 

93 ต้นทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่เกิดข้ึนไม่ว่ากิจการจะได้ทาํสัญญากับลูกค้าหรือไม่ ให้กิจการรับรู้

เป็นรายการค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ เว้นแต่ กรณีที่กิจการสามารถเรียกเกบ็ต้นทุนดังกล่าวจาก

ลูกค้าได้ไม่ว่ากจิการจะทาํสญัญากบัลูกค้าหรือไม่ 

94 เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจรับรู้ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาเป็น

ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน หากระยะเวลาในการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ในกรณีที่กิจการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์มีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกว่า  

 

ตน้ทุนการท าใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา 

 

95 ถา้ตน้ทุนที่เกิดข้ึนเพื่อให้กิจการปฏิบติัตามสัญญาที่ท ากบัลูกคา้ไม่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (ตวัอย่างเช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 

(ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สินคา้คงเหลือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์หรือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน) กิจการจะบนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรพัยไ์ดก้็ต่อเมื่อเขา้

เงือ่นไขทั้งหมดดงัต่อไปนี้  

95.1 ตน้ทุนมีความเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสญัญาที่เกิดข้ึนแลว้หรือสญัญาที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนโดยกิจการสามารถระบุต้นทุนว่ามีความเกี่ยวข้องกับสัญญาไดอ้ย่าง



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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เฉพาะเจาะจง  (ตวัอย่างเช่น ตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้งกบังานบริการที่จะที่จะไดจ้ัดหา

ภายใตส้ญัญาที่ต่อระยะเวลาออกไปจากสญัญาที่มีอยู่ในปัจจุบนั หรือ ตน้ทุนใน

การออกแบบสินทรัพยที์่รอการโอนภายใตส้ญัญาที่เกี่ยวข้อง แต่กระบวนการ

อนุมติัสญัญายงัไม่เสร็จส้ิน) 

95.2 ตน้ทุนที่ใช้เพื่อสรา้งทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อ

น าไปใชใ้นการปฎิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัใหส้ าเร็จในอนาคต (หรือเพือ่ใหส้ าเร็จ

อย่างต่อเนือ่งไป) และ 

95.3 กิจการคาดไดว่้าจะไดร้บัคืนตน้ทุนดงักล่าว 

96 ต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือให้กิจการปฏิบัติตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้องบันทึกรายการต้นทุนดังกล่าวตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น 

97 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดข้ึนแล้ว (หรือสัญญาที่คาดได้ว่าจะเกิดข้ึน) รวมถึง

ต้นทุนต่างๆ เหล่านี้  

97.1 ค่าแรงทางตรง (ตวัอย่างเช่น เงินเดือน และค่าแรงของพนักงานที่ให้บริการโดยตรง

ให้กบัลูกค้าตามที่ตกลงกนั) 

97.2 วัตถุดิบทางตรง (ตวัอย่างเช่น วัสดุที่ใช้เพ่ือการให้บริการกบัลูกค้าตามที่ตกลงกนั)  

97.3 ต้นทุนปันส่วนซ่ึงมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับสัญญาหรือกิจกรรมในสัญญา 

(ตวัอย่างเช่น ต้นทุนในการจัดการสัญญาและการดูแล การประกันภัย และค่าเสื่อม

ราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามสญัญา)  

97.4 ต้นทุนที่มีการระบุในสญัญาอย่างชัดแจ้งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ และ 

97.5 ต้นทุนอื่นที่เกดิข้ึนเพียงเพราะกจิการได้ทาํสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า (ตวัอย่างเช่น ต้นทุนที่

จ่ายให้กบัผู้รับเหมาช่วงต่อ)  

98 กจิการต้องรับรู้รายการเหล่านี้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการ 

98.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ (เว้นแต่ ต้นทุนที่มีการระบุในสญัญาอย่าง

ชัดแจ้งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ ซ่ึงกจิการต้องประเมินต้นทุนนี้ตามข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 97)  

98.2 ต้นทุนที่เกี่ยวกบัวัสดุ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สญูเสยีไปเพ่ือการปฏบัิติตามสญัญา

แต่ไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคาตามสญัญา  

98.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัภาระที่ต้องปฏบัิติตามสญัญาที่สาํเรจ็แล้ว (หรือ ภาระที่ต้อง

ปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปบางส่วน) (กล่าวคือ ต้นทุนที่เกี่ยวกบัการปฏบัิติงานที่ผ่านมาแล้ว) 

และ 

98.4 ต้นทุนที่กจิการไม่สามารถแยกได้ว่าเกี่ยวข้องกบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังไม่สาํเรจ็หรือ

ภาระที่ต้องปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปแล้ว (หรือ ภาระที่ต้องปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปบางส่วนแล้ว)  

 

การตดัจ าหน่ายและการดอ้ยค่า 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 
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99 สนิทรัพย์ที่รับรู้ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 จะต้องมีการตัดจาํหน่ายอย่างเป็นระบบ 

โดยต้องสอดคล้องกับรูปแบบในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่สินทรัพย์น้ันมีความ

เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีรวมถึงกรณีสินทรัพย์ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จะโอน

ภายใต้สญัญาฉบับใดฉบับหน่ึงที่คาดว่าจะเกดิข้ึน (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 95.1) 

100 กิจการต้องปรับปรุงการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เพ่ือให้สะท้อนระยะเวลาในการโอนสินค้าหรือ

บริการให้กบัลูกค้าที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ กิจการต้องบันทกึการเปล่ียนแปลง

น้ีตามข้อกาํหนดเร่ืองการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 

101 กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 สงูกว่าจาํนวนดังต่อไปนี้  

101.1 จาํนวนสิ่งตอบแทนที่เหลือที่กิจการคาดว่าจะได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้า

หรือบริการที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพยด์ังกล่าว หักด้วย   

101.2 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่กิจการยังไม่รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่าย (ดูย่อหน้าที่ 97) 

102 ในการกาํหนดจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้รับตามย่อหน้าที่ 101 กิจการต้องใช้

หลักการเช่นเดียวกับการกาํหนดราคาของรายการ (ยกเว้นข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดของประมาณการสิ่งตอบแทนที่ผันแปร) และปรับปรุงด้วย

ผลกระทบที่เกดิจากความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า  

103 ก่อนที่กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ก่อน  (ตวัอย่างเช่น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สนิค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน) และเม่ือได้ทดสอบการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 101 แล้ว กิจการต้องรวมมูลค่าตาม

บัญชีที่เหลือของสนิทรัพยท์ี่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของสินทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

104 กิจการต้องรับรู้การกลับรายการของการด้อยค่าบางส่วนหรือทั้ งหมดที่เคยรับรู้ตามย่อหน้าที่ 

101 ในกาํไรหรือขาดทุนเมื่อการด้อยค่าดังกล่าวลดลงหรือหมดไป โดยมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ที่ปรับเพ่ิมข้ึนต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจาํหน่าย) หาก

กจิการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ันในงวดก่อน 
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การแสดงรายการ 

 

105 เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไดป้ฏิบติัตามสญัญา กิจการตอ้งแสดงรายการดงักล่าวในงบแสดงฐานะ

การเงินเป็นสินทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญาหรือหนี้ สินที่ เกิดจากสัญญา โดยข้ึนอยู่กับ

ความสมัพนัธ์ระหว่างการปฎิบติังานตามสญัญาของกิจการและการช าระเงินของลูกคา้ 

กิจการตอ้งแสดงสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิในการไดร้บัโดยไม่มีเงื่อนไข ต่างหากเป็น

รายการลูกหนี้  

106 หากลูกค้าได้จ่ายสิ่งตอบแทน หรือเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเง่ือนไข (เช่น มูล

ค่าที่เรียกเกบ็ได้) ก่อนที่กิจการจะโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการต้องแสดงรายการ

ดังกล่าวเป็นหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาเม่ือการจ่ายดังกล่าวเกิดข้ึนหรือเม่ือถึงกาํหนดที่ต้องจ่าย 

(แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกดิขึ้นก่อน) หน้ีสินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวแสดงถึงภาระผูกพันที่กิจการ

ต้องโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกค้าเนื่องจากกิจการได้รับชาํระสิ่งตอบแทนดังกล่าว (หรือเมื่อ

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนดังกล่าว) จากลูกค้า 

107 หากกิจการได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะจ่าย

ชาํระสิ่งตอบแทนหรือก่อนที่สิ่งตอบแทนจะถึงกาํหนดชาํระ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าว

เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยไม่รวมถึงจาํนวนที่กิจการต้องแสดงเป็นลูกหน้ี  สินทรัพย์ที่

เกิดจากสัญญาแสดงถึงสิทธิของกิจการในการได้รับสิ่งตอบแทนเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับ

สนิค้าหรือบริการที่กจิการได้โอนให้กบัลูกค้าแล้ว กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่

เกิดจากสัญญาตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) การวัดมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญาให้เป็นไปในเกณฑ์เดียวกับข้อกําหนดในเร่ืองดังกล่าวของ

สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานกการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) (ดูย่อหน้าที่ 113.2) 

108 ลูกหน้ีคือสทิธขิองกจิการโดยปราศจากเงื่อนไขที่มีต่อสิ่งตอบแทน  โดยหากเง่ือนไขการจ่ายชาํระ

สิ่งตอบแทนคือเป็นไปตามกาํหนดเวลาที่ผ่านไปแต่เพียงอย่างเดียว สิทธิต่อสิ่งตอบแทนน้ันถือ

เป็นสทิธทิี่ปราศจากเงือนไข  ตัวอย่างเช่น กจิการจะรับรู้รายการเป็นลูกหน้ีหากกิจการมีสิทธิที่จะ

ได้รับชาํระถึงแม้ว่าจํานวนเงินดังกล่าวอาจจะต้องจ่ายคืนในอนาคต กิจการต้องบันทึกลูกหน้ี

ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ในการรับรู้เร่ิมแรกของมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาจากลูกค้า ความแตกต่างของจาํนวน

ที่วัดมูลค่าตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  กับจํานวนรายได้ที่รับรู้ต้องแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่าย 

(ตวัอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการด้อยค่า)  

109 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้ช่ือคาํนิยามว่า “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” และ 

“หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา” แต่มิได้เป็นข้อห้ามสาํหรับกิจการในการใช้คาํนิยามอื่นในการแสดง

รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี หากกิจการใช้คาํนิยามอื่นสาํหรับสินทรัพย์ที่เกิด
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จากสัญญา กิจการต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือที่ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถแยกระหว่างรายการลูกหน้ีและสนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญาได้ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

110 วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดที่เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลคือ เพือ่ตอ้งการใหก้ิจการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างเพียงพอที่จะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะ จ านวน ระยะเวลาและความไม่

แน่นอนของรายได ้และกระแสเงินทีเ่กิดข้ึนจากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของรายการดงัต่อไปนี้   

110.1 รายการสญัญาของกิจการทีท่ ากบัลูกคา้ (ดูย่อหนา้ที ่113 ถงึ 122) 

110.2 ดุลยพนิจิส าคญัที่ใชใ้นพิจารณารายการสญัญาที่กิจการท ากบัลูกคา้เพือ่การปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  รวมทั้งดุลยพินิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

(ดูย่อหนา้ที ่123 ถงึ 126) และ 

110.3 สินทรพัยที์่รบัรูม้าจากตน้ทุนที่ท าใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาหรือตน้ทุนในการท าใหแ้ลว้

เสร็จตามสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ที่รบัรูต้ามย่อหนา้ที่ 91 หรือ 95 (ดูย่อหนา้ที่ 127 

ถงึ 128) 

111 กิจการต้องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็นต้องเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควรให้ความสาํคัญกับข้อกาํหนดแต่ละข้อใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กิจการต้องรวมหรือแยกการ

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือทาํให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสาํคัญที่มี

ปริมาณมากหรือจากการนาํรายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมไว้ด้วยกนั   

112 กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายทางการเงินฉบับน้ีหากข้อมูลน้ีได้มีการ

เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นแล้ว 

 

สญัญาที่ท ากบัลูกคา้ 

 

113 กิจการต้องเปิดเผยจาํนวนของรายการที่รับรู้ในระหว่างงวดที่รายงานดังต่อไปน้ี ยกเว้นกรณีที่

จาํนวนเหล่าน้ันได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น  

113.1 จํานวนรายได้ที่ รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยก

ต่างหากจากรายได้ที่กจิการได้รับจากแหล่งของรายได้อื่น 

113.2  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ของลูกหน้ีหรือสินทรัพย์ตามสัญญาที่เกิดจากสัญญา

ของกิจการที่ทาํกับลูกค้า (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยก
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ต่างหากจากการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกดิจากสญัญาประเภทอื่น 

 

การจ าแนกรายได ้

 

114 กจิการต้องแสดงจาํนวนรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าโดยจาํแนกเป็นประเภทต่างๆ โดย

แสดงให้เหน็ลักษณะ จาํนวนเงิน ระยะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่

ถูกกระทบโดยปัจจัยเชิงเศรษฐกิจต่างๆ โดยให้กิจการปฏบัิติตามแนวทางตามภาคผนวก ข ย่อ

หน้าที่ ข87 ถึง ข89 ในการเลือกประเภทของรายได้ที่จะแสดงการจาํแนกข้อมูลรายได้ 

115 นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการจําแนกรายได้ (ตามย่อหน้าที่ 114) และข้อมูล

รายได้ที่เปิดเผยตามส่วนงานที่รายงาน หากกิจการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  

 

ยอดคงเหลือของสญัญา 

 

116 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

116.1 ยอดยกมาต้นงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดของลูกหน้ี สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและ

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า หากมูลค่าดังกล่าวไม่ได้นาํเสนอหรือเปิดเผยไว้

แล้ว 

116.2 จาํนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่ได้เคยรวมอยู่ในหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมา

ต้นงวด และ 

116.3 จาํนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวเน่ืองกบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ได้ปฏบัิติสาํเรจ็

แล้ว (หรือสาํเร็จแล้วบางส่วน) ในงวดก่อนๆ (ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงราคา

ของรายการ) 

117 กจิการต้องอธบิายว่า ลักษณะของจังหวะเวลาในการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฎิบัติให้เสรจ็สิ้น (ดู

ย่อหน้าที่ 119.1) สัมพันธ์กับจังหวะเวลาในการชาํระเงิน (ดูย่อหน้าที่ 119.2) และผลกระทบ

ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อยอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา

อย่างไร การอธบิายดังกล่าวอาจแสดงโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

118 กจิการต้องอธิบายการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดที่รายงาน โดยคาํอธิบายต้องให้ข้อมูลทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างของรายการการเปล่ียนแปลงของ

ยอดคงเหลือของสนิทรัพย์ที่เกิดจากสญัญาและหน้ีสนิที่เกดิจากสญัญามีดังน้ี  

118.1 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการรวมธุรกจิ 

118.2 การปรับปรุงผลสะสมของรายได้ที่กระทบสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรือหน้ีสินที่เกิด

จากสัญญา รวมถึงการปรับปรุงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงการวัดความก้าวหน้า การ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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เปล่ียนแปลงประมาณการของราคาของรายการ (รวมทั้ง การเปล่ียนแปลงการประเมิน

ข้อจํากัดของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่ยังไม่ให้รับรู้เป็นรายได้) หรือการ

เปล่ียนแปลงสญัญา 

118.3 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา 

118.4 การเปล่ียนแปลงของกรอบระยะเวลาของการที่สิทธิของกิจการต่อสิ่งตอบแทนรายการ 

จะกลายเป็นสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไข (กล่าวคือ เม่ือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาถูกจัด

ประเภทเป็นลูกหน้ี) และ 

118.5 การเปล่ียนแปลงของกรอบระยะเวลาที่ภาระที่ต้องปฏบัิติได้เสรจ็สิ้นลง (กล่าวคือ เม่ือ

มีการรับรู้รายได้จากหน้ีสนิที่เกดิจากสญัญา) 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

119 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระที่ต้องปฎิบัติในสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ซ่ึงรวมถึงคาํอธิบาย

ทั้งหมดต่อไปนี้  

119.1 กิจการถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้เสร็จสิ้นลงเม่ือใด (ตวัอย่างเช่น เมื่อมีการส่งมอบ 

เมื่อมีการขนส่ง หรือเมื่อกาํลังให้บริการ หรือเมื่อบริการเสร็จสิ้น) รวมทั้ งเม่ือใดที่ถือ

ว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้แล้วเสร็จในกรณีการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า 

(bill-and-hold arrangement) 

119.2 เง่ือนไขการจ่ายชาํระที่สาํคัญ (ตวัอย่างเช่น เม่ือใดที่ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ สัญญามี

องค์ประกอบที่ถือเป็นการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญหรือไม่ หรือ จาํนวนสิ่งตอบแทนเป็น

จาํนวนผันแปร และประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนมีข้อจาํกัดสาํหรับส่วนที่ยังไม่ให้

รับรู้เป็นรายได้ตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 หรือไม่)   

119.3 ลักษณะของสนิค้าหรือบริการที่กจิการได้ให้สัญญาว่าจะโอน และให้เปิดเผยข้อมูลหาก

ว่าการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนสินค้าหรือบริการเป็นการกระทาํการ

แทนผู้อื่น (กล่าวคือ กรณีที่กจิการทาํหน้าที่เป็นตัวแทน)    

119.4 ภาระผูกพันในการรับคืน การคืนเงิน และภาระผูกพันอื่นในลักษณะคล้ายกนั และ 

119.5 ประเภทของการรับประกนัและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 

 

ราคาของรายการทีปั่นส่วนใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบตัทีย่งัคงเหลืออยู่ 

 

120 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ดังน้ี 

120.1 จาํนวนรวมของราคาของรายการที่ได้ปันส่วนให้กบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังไม่เสรจ็สิ้นลง 

(หรือบางส่วนที่ยังไม่เสรจ็สิ้น) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

120.2 คาํอธิบายว่ากิจการคาดว่าจาํนวนดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 120.1 จะรับรู้เป็นรายได้

เมื่อใด กจิการอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะใดลักณะหน่ึงดังต่อไปนี้   



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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120.2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณแจกแจงตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ระยะเวลาที่กิจการจะปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ให้เสร็จสิ้น 

หรือ 

120.2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพของภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ 

121 เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กิจการอาจไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 120 

สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติ หากภาระดังกล่าวเข้าเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงต่อไปน้ี  

(ก) ภาระที่ต้องปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาที่ตามความคาดการณ์เร่ิมแรกว่าจะมีอายุ

สญัญาหน่ึงปีหรือน้อยกว่า หรือ 

(ข) กจิการรับรู้รายได้จากการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้นลงตามข้อกาํหนดใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข16 

122 กจิการควรเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพว่ากจิการได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่อนปรนในทางปฏบัิติ

ตามย่อหน้าที่ 121 หรือไม่ รวมทั้งสิ่งตอบแทนจากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าที่ไม่ได้รวมคาํนวณเป็น

ส่วนหน่ึงของราคาของรายการ ดังน้ันจึงไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 120 

ตัวอย่างเช่น กรณีที่ประมาณการราคาของรายการไม่รวมประมาณการของสิ่งตอบแทนผันแปรที่

ติดข้อจาํกดัที่ยังไม่ให้รับรู้เป็นรายได้ (ดูย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) 

 

ดุลยพินจิที่มีนยัส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

  

123 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจและการเปล่ียนแปลงของการใช้ดุลยพินิจ

สาํหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีที่มีผลกระทบที่สาํคัญต่อการ

กาํหนดจาํนวนรายได้และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า โดยเฉพาะใน

กรณีที่กจิการใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดรายการดังต่อไปน้ี 

123.1 จังหวะเวลาของการแล้วเสรจ็ของภาระที่ต้องปฏบัิติ (ดูย่อหน้าที่ 124 ถึง 125) และ 

123.2 ราคาของรายการและจาํนวนที่ได้ปันส่วนให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ (ดูย่อหน้าที่ 

126) 

 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการแลว้เสร็จของภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

124 สาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติที่กิจการปฏิบัติให้สาํเร็จในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

124.1 วิธีการที่ใช้ในการรับรู้รายได้ (ตวัอย่างเช่น คาํอธิบายว่ากิจการใช้วิธีการวัดผลจาก

ผลลัพธ ์หรือวัดผลจากปัจจัยการผลิต และมีวิธกีารปฏบัิติอย่างไร) และ 

124.2 คาํอธบิายว่าเหตุใดวิธกีารที่ใช้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการสะท้อนภาพการโอนสินค้าหรือ

บริการ 

125 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กิจการต้องเปิดเผยดุลยพินิจที่สาํคัญ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ที่กจิการใช้เพ่ือประเมินว่าเม่ือไหร่ลูกค้าได้ควบคุมสนิค้าหรือบริการน้ันแล้ว  

 

การก าหนดราคาของรายการและจ านวนที่จะปันส่วนใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

126 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัวิธ ีข้อมูลและข้อสมมติที่ใช้ในการกาํหนดรายการดังต่อไปน้ี 

126.1 การกาํหนดราคาของรายการ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียงแต่) จาํนวนประมาณการสิ่ง

ตอบแทนที่ผันแปร การปรับปรุงสิ่งตอบแทนเน่ืองจากผลกระทบของมูลค่าของเงิน

ตามเวลา และการวัดมูลค่าของรายการสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด 

126.2 การประเมินว่าประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรมีข้อจาํกัดที่ทาํให้ยังไม่สามารถรับรู้

เป็นรายได้ได้หรือไม่ 

126.3 การปันส่วนราคาของรายการ รวมทั้งการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้า

หรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ และการปันส่วนส่วนลดและสิ่งตอบแทนผันแปรให้กับ

ส่วนของสญัญาที่ระบุ (ถ้ามี) และ 

126.4 การวัดมูลค่าภาระผูกพันเน่ืองจากการรับคืนสินค้า หรือจ่ายคืนเงิน หรือภาระผูกพัน

ประเภทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกนั  

 

สินทรพัยที์ร่บัรูม้าจากตน้ทุนทีท่ าใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาหรือตน้ทุนในการท าใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา

ทีท่ ากบัลูกคา้  

 

127 กจิการต้องอธบิายข้อมูลดังต่อไปนี้   

127.1  การใช้ดุลพินิจในการกาํหนดจาํนวนต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาหรือต้นทุน

ในการทาํให้แล้วเสรจ็ตามสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า (ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95) และ 

127.2 วิธทีี่กจิการใช้ในการตัดจาํหน่ายต้นทุนดังกล่าวสาํหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

128 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

128.1   ยอดคงเหลือสิ้นงวดของต้นทุนที่ทาํให้ได้มาซ่ึงสัญญาหรือต้นทุนในการทาํให้แล้วเสรจ็

ตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้าที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95) ตามกลุ่ม

ของประเภทของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น ต้นทุนทาํให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

ต้นทุนที่เกดิข้ึนก่อนการทาํสญัญา และต้นทุนในการเร่ิมสญัญา) และ 

128.2 จาํนวนที่ตัดจาํหน่ายและผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดที่รายงาน 

 

การผ่อนปรนในทางปฏิบติั 

 

129 หากกิจการเลือกปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่  63 (เกี่ยวกับการมี

องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญในสัญญา) หรือ ย่อหน้าที่ 94 (เกี่ยวกับต้นทุน

ส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสญัญา) กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงเร่ืองดังกล่าว 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิามศพัท ์

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สญัญา ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซ่ึงทาํให้เกิดสิทธิและภาระผูกพัน

ที่ใช้บังคับได้ 

  

สินทรพัยที์เ่กิดจากสญัญา 

 

สทิธทิี่กจิการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้า

หรือบริการซ่ึงกิจการได้โอนให้กับลูกคา้แล้ว โดยสิทธิดังกล่าว

จะเกิดข้ึนตามเง่ือนไขบางประการที่ไม่ใช่เร่ืองของระยะเวลาที่

ผ่านไป (ตัวอย่างเช่น ผลการปฏบัิติงานของกจิการในอนาคต) 

  

หนี้ สินทีเ่กิดจากสญัญา 

  

ภาระผูกพันของกจิการในการโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกคา้ 

ซ่ึงกิจการได้รับ (หรือมีสิทธิเรียกรับ) ค่าตอบแทนจากลูกค้า

แล้ว  

  

ลูกคา้ ฝ่ายที่ทาํสัญญากับกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการที่

เป็นผลจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ โดยแลกเปล่ียน

กบัสิ่งตอบแทนที่กจิการได้รับ 

  

รายได ้(income) การเพ่ิมขึ้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี 

ในรูปของกระแสรับเข้าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ นของ

สนิทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสนิ ซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

เพ่ิมข้ึน โดยไม่รวมถึงส่วนทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วน

ของเจ้าของ 

  

ภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

ข้อตกลงในสัญญาที่ทาํกับลูกค้าเพ่ือโอนรายการอย่างใดอย่าง

หน่ึงดังต่อไปนี้ ไปให้กบัลูกค้า 

(1)  สนิค้าหรือบริการ (หรือ กลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบ

รวมกนัไป) ที่แตกต่างกนั หรือ 

(2)  ชุดของสินค้าและบริการที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะเชิง

เน้ือหาเหมือนกันและมีรูปแบบการโอนไปยังลูกค้าแบบ

เดียวกนั  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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รายไดห้ลกั (ทีเ่กิดจากสญัญาทีท่ า

กบัลูกคา้) (Revenue) ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะ

เรียกว่า รายได้ 

รายไดซ่ึ้งเกดิจากกจิกรรมตามปกติธุรกจิของกจิการ  

  

ราคาขายแบบเอกเทศ ราคาซ่ึงกิจการจะขายสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงไว้ให้แก่

ลูกคา้ ในกรณีที่แยกขายต่างหาก 

  

ราคาของรายการ 

(สาํหรับสนิค้าและบริการภายใต้

สญัญากบัลูกค้า) 

จาํนวนของสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพ่ือเป็น

การแลกเปล่ียนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงกัน

ให้แก่ลูกคา้ ทั้งน้ีไม่รวมถึงจาํนวนที่เรียกเกบ็แทนบุคคลที่สาม 

  

 

 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหนา้ที ่1 ถึง 

129 และมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบัส่วนอื่นๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข1  แนวทางปฏบัิติน้ีถูกแสดงเป็นหมวดหมู่ ดังน้ี 

ข1.1 ภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึง (ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข13) 

ข1.2 วิธวัีดระดับความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ (ย่อหน้าที่ 

ข14 ถึง ข19) 

ข1.3 การขายที่ให้สิทธิในการคืน (ย่อหน้าที่ ข20 ถึง ข27) 

ข1.4 การรับประกนั (ย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข33) 

ข1.5 การพิจารณาว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน (ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข38) 

ข1.6 สทิธทิี่มอบให้ลูกค้าในการเลือกซ้ือสนิค้าหรือบริการเพ่ิม (ย่อหน้าที่ ข39 ถึง ข43) 

ข1.7 สทิธทิี่ลูกค้าไม่ใช้ (ย่อหน้าที่ ข44 ถึง ข47) 

ข1.8 ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  (และต้นทุนที่เกี่ยวข้องบาง

ประการ) (ย่อหน้าที่ ข48 ถึง ข51) 

ข1.9 การให้สทิธ ิ(ย่อหน้าที่ ข52 ถึง ข63ข) 

ข1.10 สัญญาการซ้ือคืน (ย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข76) 

ข1.11 สัญญาฝากขาย (ย่อหน้าที่ ข77 ถึง ข78) 

ข1.12 การขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า (ย่อหน้าที่ ข79 ถึง ข82) 

ข1.13 การยอมรับของลูกค้า (ย่อหน้าที่ ข83 ถึง ข86) และ 

ข1.14 การเปิดเผยข้อมูลการจาํแนกรายได้ (ย่อหน้าที่ ข87 ถึง ข89) 

 

ภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึง่  

 

ข2 ตามย่อหน้าที่ 35 ภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในตลอดช่วงเวลาหน่ึง เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

ข2.1 ลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการ

ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข4) 

ข2.2 การปฏบัิติงานของกิจการได้สร้างสินทรัพย์ หรือทาํให้สินทรัพย์เพ่ิมขึ้ น (ตัวอย่างเช่น 

งานระหว่างทาํ) โดยลูกค้าเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่สินทรัพย์เกิดข้ึน

หรือเพ่ิมข้ึน (ดูย่อหน้าที่ ข5) หรือ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข2.3 การปฏบัิติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการมีทางเลือกอื่นในการนาํไปใช้ 

(ดูย่อหน้า ข6 ถึง ข8) และกิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชําระสาํหรับการ

ปฏบัิติงานที่แล้วเสรจ็ถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้าที่ ข9 ถึง ข13) 

 

ลูกคา้ไดร้บัและไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากผลของการปฎิบตัิงานของกิจการในขณะที่กิจการ

ปฏิบติังาน (ย่อหนา้ที่ 35.1)  

 

ข3 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบิัติบางประเภท การประเมินว่าลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผล

ของการปฎิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงานอาจจะไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น การ

บริการที่เกิดข้ึนอยู่เป็นประจาํ (เช่น บริการทาํความสะอาด) สามารถประเมินได้ง่ายว่าลูกค้า

ได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน 

ข4 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบิัติประเภทอื่น กิจการอาจจะไม่สามารถระบุได้ทันทีว่าลูกค้าได้รับและ

ได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงานหรือไม่ ใน

สถานการณ์เหล่าน้ัน ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหน่ึง ถ้ากิจการสามารถ

ประเมินได้ว่า หากเกิดกรณีที่กิจการอื่นต้องเข้ามาปฏิบัติงานต่อจากกิจการสาํหรับส่วนที่

กิจการยังไม่ได้ปฏิบัติ กิจการอื่นไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติงานซํา้อย่างมีนัยสาํคัญกับส่วนที่กิจการ

ได้ปฏิบัติไปแล้วอีก ในการพิจารณาว่ากิจการอื่นไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติงานซํา้อย่างมีนัยสาํคัญ

กับส่วนที่กิจการได้ปฏิบัติไปแล้วอีก ให้กิจการมีข้อสมมติสองข้อต่อไปน้ี 

ข4.1  กิจการไม่ต้องคาํนึงถึงข้อจาํกัดตามสัญญาหรือข้อจาํกัดในทางปฏิบั ติ ที่อาจจะจาํกัด

ไม่ให้กิจการสามารถโอนภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังคงเหลืออยู่ไปยังกิจการอื่นได้ และ 

ข4.2 กิจการต้องมีข้อสมมติว่ากิจการอื่นที่จะปฏิบัติงานตามภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังคง

เหลืออยู่ ไม่ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ใดๆ ที่กิจการควบคุมอยู่ในปัจจุบัน และ

สินทรัพย์จะยังคงถูกควบคุมโดยกิจการถ้าภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันถูกโอนไปไปกิจการ

อื่น 

 

ลูกคา้ควบคุมสินทรพัยที์ส่รา้งข้ึนหรือเพิม่ข้ึน (ย่อหนา้ที ่35.2) 

 

ข5 ในการพิจารณาว่าลูกค้าเป็นผู้ควบคุมสนิทรัพย์ที่สร้างข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนตามย่อหน้าที่ 35.2 หรือไม่ 

กจิการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 34 และ 38  โดยสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนหรือ

เพ่ิมข้ึน (เช่น สินทรัพย์ที่เป็นงานระหว่างทาํ) สามารถเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน และไม่มี

ตัวตน 

 

การปฏิบติังานของกิจการไม่ไดส้รา้งสินทรพัยที์่กิจการมีทางเลือกในการไปใชป้ระโยชนอื์่นได ้

(ย่อหนา้ที่ 35.3) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข6 การประเมินว่าสินทรัพย์น้ันกิจการมีทางเลือกในการไปใช้ประโยชน์อื่นได้หรือไม่ตามย่อหน้าที่ 

36 กิจการจะต้องพิจารณาข้อจาํกัดตามสัญญาและข้อจาํกัดในทางปฏบัิติเกี่ยวกับความสามารถ

ของกิจการในการนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ทนัท ีเช่น การขายให้กับลูกค้ารายอื่น โดย

ความเป็นไปได้ของการยกเลิกสัญญาที่ทาํกับลูกค้าถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องในการประเมินว่า

กิจการสามารถนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ทนัทีหรือไม่ 

ข7 ข้อจํากัดตามสัญญาสาํหรับความสามารถของกิจการที่จะนําสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 

จะต้องมีเน้ือหาการจาํกัดการใช้สินทรัพย์ซ่ึงทาํให้กิจการไม่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 

ข้อจาํกัดทางสัญญาจะถือว่ามีเน้ือหากต็่อเมื่อลูกค้าสามารถบังคับใช้สิทธิต่อสินทรัพย์ภายใต้

สัญญาได้ เมื่อกิจการจะนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ในทางตรงกันข้าม ข้อจาํกัดทาง

สัญญาจะไม่มีเน้ือหา หากสินทรัพย์น้ันสามารถเปล่ียนกับสินทรัพย์อื่นที่กิจการสามารถใช้ส่ง

มอบให้กับลูกค้ารายอื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญา และกิจการไม่ต้องมีต้นทุนที่มี

นัยสาํคัญเกิดข้ึน โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่ไม่คาดว่าจะเกิดเน่ืองจากสัญญาน้ัน  

ข8 ข้อจํากัดในทางปฏบิัติเกี่ยวกับความสามารถของกิจการที่จะนําสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่น

เกิดขึ้น ถ้ากิจการมีความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญที่เกิดจากนาํสินทรัพย์ใช้ประโยชน์

อื่น ความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญอาจเกิดจากต้นทุนที่มีนัยสาํคัญในการทาํงานซํ้า

ของสินทรัพย์ หรือเกิดจากการที่กิจการขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่ขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

ตัวอย่างเช่น กิจการมีข้อจํากัดในทางปฏบิัติเน่ืองจากสินทรัพย์นั้น ได้รับการออกแบบให้มี

ลักษณะเฉพาะสาํหรับลูกค้ารายหน่ึงเท่าน้ัน หรือ สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล 

 

สิทธิในการรบัช าระส าหรบัการปฏิบติังานทีแ่ลว้เสร็จถงึปัจจุบนั (ย่อหนา้ที ่35.3)  

 

ข9 ตามย่อหน้าที่ 37 กิจการมีสิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏบัิติงานที่แล้วเสรจ็ถึงปัจจุบัน ถ้า

กิจการมีสิทธิได้รับเงินจํานวนไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนสาํหรับงานที่ก ิจการทาํแล้วจนถึง

ปัจจุบันในกรณีซ่ึงลูกค้าหรือบุคคลอื่นยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากความผิด

ของกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จาํนวนเงินค่าตอบแทนสาํหรับงานที่กิจการทาํแล้วจนถึง

ปัจจุบันเป็นจาํนวนเงินที่ใกล้เคียงกับราคาขายสินค้าหรือบริการที่ได้โอนแล้วจนถึงปัจจุบัน 

(ตัวอย่างเช่น การชดเชยต้นทุนการทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จตามสัญญาของกิจการที่

เกิดขึ้ นโดยบวกกับกาํไรส่วนเพ่ิมอย่างสมเหตุสมผล) โดยมิใช่จาํนวนเงินชดเชยสาํหรับการ

สูญเสียของกําไรที่อาจเก ิดข้ึนเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี การชดเชยกําไรส่วนเพิ่มที่

สมเหตุสมผลสาํหรับต้นทุนที่เกิดแล้วไม่จําเป็นต้องเท่ากับกาํไรส่วนเพ่ิมที่คาดการณ์ไว้ใน

กรณีที่มีการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้า แต่ทั้งน้ีกิจการควรมีสิทธิที่จะได้รับการ

ชดเชยสาํหรับจาํนวนต่อไปน้ี 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข9.1 สัดส่วนของกําไรส่วนเพ่ิมที่คาดการณ์ไว้ในสัญญาซ่ึงสะท้อนถึงขอบเขตของการ

ปฎิบัติงานของกิจการภายใต้สัญญาก่อนลูกค้า(หรือบุคคลอื่น) ยกเลิกสัญญา อย่าง

สมเหตุสมผล หรือ 

ข9.2 ผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลต่อต้นทุนของเงินทุนของกิจการสําหรับสัญญาที่

คล้ายคลึงกัน (หรือส่วนเพ่ิมจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการสาํหรับสัญญาที่

คล้ายคลึงกัน) ในกรณีที่ส่วนเพ่ิมของสัญญาที่เฉพาะเจาะจงน้ีสูงกว่าผลตอบแทนที่

มักจะได้จากสญัญาที่คล้ายคลึงกนั 

ข10 สิทธิในการรับชําระของกิจการสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จถึงปัจจุบันไม่จําเป็นต้องเป็น

สิทธิในการรับชาํระที่ปราศจากเง่ือนไข  ในหลายๆ กรณี กิจการจะมีสิทธิที่ในการรับชาํระที่

ปราศจากเง่ือนไขตามข้ันของงานตามที่ตกลงกันไว้ หรือเม่ือภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จอย่าง

สมบูรณ์ ในการประเมินว่ากิจการมีสิทธิในการรับชาํระของกิจการสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้ว

เสรจ็ถึงปัจจุบันหรือไม่ กิจการจะต้องพิจารณาว่ากิจการมีสิทธิที่ใช้บังคับได้ในการเรียกร้องหรือ

เกบ็เงินสาํหรับการปฎิบัติงานที่แล้วเสร็จถึงปัจจุบันถ้าสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนจะเสร็จสิ้น

ตามสญัญาด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความผิดพลาดของกิจการในการปฏบัิติตามสัญญาที่ได้

ตกลงไว้ 

ข11 ในบางสัญญาลูกค้าอาจมีสิทธิยกเลิกสัญญาเมื่อเป็นไปตามเวลาที่ระบุไว้ในช่วงอายุของสัญญา 

หรือลูกค้าอาจไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญา หากลูกค้ายกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญาใน

เวลาดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่สัญญาไว้) สัญญา (หรือ

กฎหมายอื่น) อาจให้สิทธิกิจการยังคงโอนสินค้าหรือบริการภายใต้สัญญาไปยังลูกค้าต่อ ไปได้ 

และกาํหนดให้ลูกค้าต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่

ได้รับ ในกรณีข้างต้น กิจการมีสิทธิในการรับชาํระของกิจการสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ

ถึงปัจจุบัน เน่ืองจากกิจการยังคงมีสิทธิปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญา และลูกค้ามีภาระที่

ต้องปฎิบัติตามสญัญา (ซ่ึงรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญา) 

ข12 ในการประเมินว่าสิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จถึงปัจจุบันมีอยู่จริงและ

สามารถบังคับใช้ได้ กจิการจะต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขตามสญัญา รวมถึงกฎหมาย หรือการบังคับใช้

กฎหมายในกรณีก่อนหน้านี้  ซ่ึงสามารถนาํมาสนับสนุนหรือหักล้างข้อกาํหนดในสัญญา โดยต้อง

รวมถึงการประเมินถึง 

ข12.1 กฎหมาย การดาํเนินการด้านกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมายในกรณีก่อนหน้าน้ีที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิในการรับชําระของกิจการสาํหรับงานที่ทาํแล้ว แม้ว่าสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้ระบุไว้ในสญัญากบัลูกค้า 

ข12.2 หลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าน้ีช้ีให้เหน็ว่าสิทธิที่จะได้รับชาํระเงินสาํหรับ

งานที่ทาํแล้ว ที่มีความคล้ายคลึงกนัไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือ 

ข12.3 แนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการของการเลือกที่จะไม่บังคับใช้สิทธิในการรับชาํระ

สาํหรับงานที่ทาํแล้วซ่ึงส่งผลให้สิทธิดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ในสภาพแวดล้อมทาง

กฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจการเลือกสละสิทธิ ในการรับชําระในสัญญาที่



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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คล้ายคลึงกัน กิจการจะยังคงมีสิทธิในการรับชาํระสาํหรับงานที่ทาํแล้ว ถ้าสัญญาที่ทาํ

กบัลูกค้ายังกาํหนดให้สทิธดิังกล่าวยังคงอยู่และใช้บังคับได้  

ข13 กาํหนดการชาํระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาไม่จาํเป็นต้องบ่งช้ีว่ากิจการมีสิทธิที่บังคับใช้ได้ในการรับ

ชาํระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้ว แม้ว่ากาํหนดการชาํระเงินในสัญญาระบุถึงระยะเวลา และจาํนวน

สิ่งตอบแทนที่ลูกค้าต้องจ่ายชาํระ กาํหนดการชาํระเงินอาจไม่เป็นหลักฐานว่ากิจการมีสิทธิได้รับ

ชาํระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้ว เพราะในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะระบุว่าสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับจากลูกค้า เป็นจาํนวนเงินที่กิจการต้องคืนด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือการที่กิจการ

ไม่ได้ปฏบัิติตามข้อตกลงในสญัญา 

 

วิธีวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระทีต่อ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ  

 

ข14 วิธีที่สามารถใช้วัดระดับความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ตามย่อ

หน้าที่ 35 ถึง 37 รวมถึงวิธดีังต่อไปนี้  

ข14.1 วิธีผลผลิต (ดูย่อหน้าที่ ข15 ถึง ข17) และ 

ข14.2 วิธปัีจจัยนาํเข้า (ดูย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข19) 

 

วิธีผลผลิต  

 

ข15 วิธีผลผลิตจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากการวัดมูลค่าที่ให้กับลูกค้าจากสินค้าหรือบริการที่ได้

โอนให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับสินค้าหรือบริการที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญา วิธีผลผลิต

หมายรวมถึงการสํารวจผลการปฏิบัติงานเสร ็จสิ้นแล้ว จนถึงปัจจุบัน การประเมินผล

ความสาํเร็จ ความคืบหน้า ระยะเวลาที่ใช้ จาํนวนหน่วยของผลผลิต และจาํนวนหน่วยของ

งานที่ส่งมอบ เม่ือกิจการประเมินว่าจะใช้วิธีผลผลิตในการวัดความก้าวหน้า กิจการจะต้อง

พิจารณาว่าผลลัพธ์ที่เลือกจะเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่แสดงถึงผลการปฏิบัติตามภาระที่

ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ วิธีผลผลิตจะไม่เป็นวิธีอันเที่ยงธรรมในการแสดงผลการปฏิบัติงาน

ของกิจการ ถ้าผลผลิตที่เลือกไม่ได้เป็นตัววัดสินค้าหรือบริการบางส่วนที่การควบคุมได้โอน

ไปยังลูกค้า ตัวอย่างเช่น วิธีผลผลิตที่คาํนวณตามหน่วยของผลผลิตหรือหน่วยของงานที่ส่ง

มอบ แต่ไม่ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของกิจการที่จะทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดย

วิธีน้ี หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปฏิบัติงานของกิจการได้ทาํให้เกิดงานระหว่าง

ทาํ หรือสินค้าสาํเร็จรูปที่ควบคุมโดยลูกค้า แต่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดผลผลิต 

ข16 ในแนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนให้ ถ้ากิจการมีสิทธิในการได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าในจาํนวน

ซ่ึงสอดคล้องโดยตรงกับมูลค่าที่ให้กับลูกค้า ณ วันที่การดาํเนินงานของกิจการน้ันแล้วเสร็จ 

(ตัวอย่างเช่น สัญญาการให้บริการที่ก ิจการเรียกเกบ็เงินด้วยจํานวนคงที่ตามชั่วโมงที่

ให้บริการ) กิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนซ่ึงกิจการมีสิทธิออกใบแจ้งหน้ี 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข17 ข้อเสียของวิธีผลผลิตคือการที่ผลผลิตที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าอาจจะไม่สามารถสังเกตเหน็

ได้โดยตรง และข้อมูลที่ต้องการใช้ กิจการอาจไม่สามารถหาได้โดยปราศจากต้นทุนที่สูงเกิน

สมควร ดังน้ัน กจิการอาจมีความจาํเป็นต้องใช้วิธปัีจจัยนาํเข้า  

 

วิธีปัจจยัน าเขา้ 

 

ข18 วิธีปัจจัยนาํเข้าจะรับรู้รายได้โดยอ้างองิถึงความพยายามของกิจการหรือปัจจัยนาํเข้าที่ใช้ในการ

ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฎิบัติให้แล้วเสรจ็ (ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่ใช้ จาํนวนช่ัวโมงแรงงานที่

ใช้ไป ต้นทุนที่เกดิข้ึน ระยะเวลาที่ใช้ หรือช่ัวโมงเคร่ืองจักรที่ใช้) โดยเทยีบปัจจัยนาํเข้าที่คาดว่า

จะใช้ทั้งหมดเพ่ือปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสรจ็ หากความพยายามของกิจการหรือ

ปัจจัยนาํเข้าได้ใช้อย่างเทา่ๆ กนัตลอดระยะเวลาการปฏบัิติงาน การรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงจึง

อาจเป็นวิธทีี่เหมาะสมสาํหรับกจิการ 

ข19 ข้อเสียของวิธีปัจจัยนาํเข้าคือ ปัจจัยนาํเข้าที่ใช้ไปของกิจการอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรง

กับการโอนความควบคุมของสินค้าและบริการไปยังลูกค้า ดังน้ัน กิจการต้องไม่นาํปัจจัยนาํเข้า

บางปัจจัยที่ไม่ได้สะท้อนภาพการปฏบิัติงานของกิจการในการโอนการควบคุมสินค้าหรือ

บริการไปให้กับลูกค้า เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวัดความก้าวหน้าตามย่อหน้าที่ 

39  ตัวอย่างเช่น ในการวัดโดยใช้ต้นทุนของปัจจัยนาํเข้ามาเป็นเกณฑ์ การปรับปรุงการวัด

ความก้าวหน้าดังกล่าวอาจต้องปรับปรุงในกรณีดังต่อไปน้ี  

ข19.1 เม่ือต้นทุนที่เกิดข้ึนไม่ได้ทาํให้เกิดความก้าวหน้าในการทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ว

เสรจ็ ในกรณีตัวอย่างน้ี กิจการจะไม่รับรู้รายได้ตามต้นทุนที่เกิดข้ึนที่เกิดจากความไม่

มีประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของกิจการซ่ึงต้นทุนส่วนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในราคาตาม

สัญญา (ตัวอย่างเช่น จาํนวนต้นทุนวัสดุที่สิ้ นเปลือง ต้นทุนแรงงาน หรือทรัพยากร

อื่นๆ ที่ไม่ได้คาดว่าจะเกดิขึ้นเพ่ือการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็) 

ข19.2 ในกรณีที่ต้นทุนที่เกดิข้ึนไม่ได้เป็นสัดส่วนเดียวกับความก้าวหน้าของการแล้วเสรจ็ของ

ภาระที่ต้องปฏบัิติ ในสถานการณ์เหล่าน้ัน การสะท้อนภาพการปฏบัิติงานที่ดีที่สุด คือ 

กิจการอาจจะต้องปรับปรุงวิธีปัจจัยนําเข้าเพ่ือให้กิจการรับรู้รายได้ไม่เกินต้นทุนที่

เกดิขึ้น ตัวอย่างเช่น เพ่ือสะท้อนภาพการปฏบัิติงานของกิจการอย่างเที่ยงธรรมในการ

ปฏิบัติงาน กิจการจะรับรู้รายได้เป็นจาํนวนเท่ากับต้นทุนสินค้าที่ใช้ไปในการปฏิบัติ

ตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ถ้ากิจการคาดได้ว่า ณ วันเร่ิมต้นสัญญารายการ

ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

ข19.2.1 สินค้าที่ใช้ไม่มีความแตกต่างกัน 

ข19.2.2 คาดได้ว่าลูกค้าได้ควบคุมสนิค้าอย่างมีนัยสาํคัญ ก่อนที่ลูกค้าจะได้รับบริการ

ที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้า 

ข19.2.3 ต้นทุนของสินค้าที่โอนไปมีนัยสาํคัญเม่ือเทียบกับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ทั้งหมดเพ่ือให้ภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ 
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ข19.2.4 กิจการซ้ือสินค้าจากบุคคลที่สามซ่ึงกิจการไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ 

และการผลิตสนิค้าอย่างมีนัยสาํคัญ (แต่กิจการเป็นตัวการตามหลักการของ

ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข38) 

 

การขายทีใ่หสิ้ทธิในการคืน  

 

ข20 ในบางสัญญากิจการจะโอนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า และให้สิทธิลูกค้าในการคืน

ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ (เช่น ความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์) และได้รับสิทธิอื่นๆรวมกัน 

ดังต่อไปนี้  

ข20.1 การคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ 

ข20.2 จาํนวนที่สามารถใช้ลดหน้ีที่ค้างชาํระ หรือจาํนวนที่จะค้างชาํระต่อกิจการ และ 

ข20.3 ให้ผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการแลกเปล่ียน 

ข21 ในการบันทกึรายการโอนผลิตภัณฑท์ี่ให้สทิธใินการคืน (และสาํหรับการให้บริการที่ได้ให้ไปแล้ว 

แต่มีสทิธใิห้เงินคืน) กจิการจะรับรู้รายการดังน้ี 

ข21.1 รายได้จากการโอนผลิตภัณฑ์ในจํานวนของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้รับ  

(ดังน้ัน จะไม่มีการรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑท์ี่คาดว่าจะได้รับคืน) 

ข21.2 หน้ีสินเงินคืน และ 

ข21.3 สินทรัพย์ (และรายการที่ปรับต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง) สําหรับมูลค่าได้รับคืนจาก

ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับคืนจากลูกค้า เพ่ือชาํระหน้ีสนิเงินคืน 

ข22 ข้อตกลงที่กิจการจะมีความพร้อมในการรับคืนผลิตภัณฑ์ได้ในระยะเวลาที่ให้คืนได้จะไม่บันทึก

เป็นภาระที่ต้องปฏบัิติ แต่จะบันทกึเป็นภาระผูกพันที่จะต้องทาํการคืนเงิน 

ข23 กิจการจะใช้ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47 ถึง 72 (รวมถึงข้อกาํหนดเร่ืองข้อจาํกัดของประมาณ

การสิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) เพ่ือกาํหนดจาํนวนสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการ

คาดว่าจะได้รับ (กล่าวคือ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับคืน) สาํหรับจาํนวนเงินที่ได้รับ 

(หรือ ค้างรับ) ที่กิจการไม่คาดว่าจะได้รับ กิจการต้องไม่รับรู้รายได้เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการ

โอนไปให้ลูกค้า แต่จะรับรู้จํานวนเงินที่ได้รับ (หรือ ค้างรับ) ดังกล่าวเป็นหน้ีสินเงินคืน 

ต่อจากน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะต้องปรับปรุงประมาณการจํานวนที่

กิจการคาดว่าจะได้รับแป็นการแลกเปล่ียนสาํหรับผลิตภัณฑ์ที่โอน และปรับปรุงราคาของ

รายการให้สอดคล้องกัน และจาํนวนที่รับรู้เป็นรายได้ 

ข24 กิจการต้องปรับปรุงการวัดมูลค่าของหน้ีสินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาํหรับการ    

เปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินที่จะได้รับการขอคืน กิจการจะรับรู้การปรับปรุงรายการ

ดังกล่าวกับรายได้ (หรือ ส่วนที่หักจากรายได้) 

ข25       สินทรัพย์ที่รับรู้สาํหรับสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากลูกค้าในการชาํระหน้ีสินเงินคืน จะ

วัดมูลค่าเริ่มแรกโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น สินค้า

คงเหลือ) หักด้วย ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการลดลงที่
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อาจจะเกิดขึ้ นกับกิจการในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่รับคืน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กิจการจะต้องปรับปรุงสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในการรับคืน

ผลิตภัณฑ์ กิจการจะต้องแสดงสินทรัพย์แยกจากหน้ีสินเงินคืน 

ข26 การแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ที่ มี ลักษณะ คุณภาพ สภาพ และราคาเหมือนกันโดยลูกค้า 

(ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนส ีหรือ เปล่ียนขนาด) จะไม่ถือเป็นการคืนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี  

ข27 สัญญาซ่ึงลูกค้าอาจจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชาํรุดเพ่ือแลกเปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ 

ให้ประเมินตามแนวทางในเร่ืองการรับประกนั ตามย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข33 

 

การรบัประกนั 

 

ข28  ตามปกติ กิจการอาจจะมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ขายไป (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) 

(ตามข้อกาํหนดในสัญญา กฎหมาย หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจของกิจการ) ลักษณะของการ

รับประกันอาจมีความแตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรมและสัญญาอย่างมีนัยสาํคัญ ซ่ึงการ

รับประกันบางประเภทเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์น้ันจะสามารถใช้

งานได้อย่างที่ทั้งสองฝ่ายต้ังใจตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน การรับประกันบางประเภทจะถือว่า

มีการให้บริการแก่ลูก ค้าเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่า

ผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน 

ข29      หากลูกค้ามีสิทธิที่จะซ้ือการรับประกันแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการต้ังราคาการ

รับประกัน หรือมีการต่อรองแยกจากกัน) การรับประกันน้ันถือเป็นการบริการที่แยกจากกัน 

เน่ืองจากกิจการสัญญาว่าจะให้บริการเพ่ิมเติมจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างที่ระบุตามสัญญา 

ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการจะบันทึกการรับประกันน้ันเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติอีกประการ

หน่ึงตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 และต้องปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่

ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 73 ถึง 86 

ข30 หากว่าลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเลือกซ้ือการรับประกันแยกต่างหาก กิจการจะต้องบันทึกการ

รับประกันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที ่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่การรับประกันน้ัน หรือส่วนหน่ึงของ

การรับประกันน้ันเป็นการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้านอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่น

ให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน 

ข31 ในการประเมินว่าการรับประกันเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่นอกเหนือไปจากการสร้างความ

เช่ือม่ันให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กจิการจะต้องพิจารณา

ปัจจัยต่างๆ เช่น 

ข31.1 การรับประกนัน้ันเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดหรือไม่-ถ้ากฎหมายกาํหนดให้กิจการ

ต้องมีการรับประกนั การมีข้อกาํหนดทางกฎหมายในการให้กิจการต้องรับประกันบ่งช้ี
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ว่าการรับประกันไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติ เน่ืองจากโดยปกติแล้วข้อกาํหนดดังกล่าว

ได้รับการกาํหนดข้ึนเพ่ือปกป้องลูกค้าจากความเสี่ยงของการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง 

ข31.2 ระยะเวลาการรับประกัน – ช่วงเวลาที่ให้การรับประกันย่ิงมีความยาวนาน มีความ

เป็นไปได้มากข้ึนที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติ เน่ืองจากมีความ

เป็นไปได้มากที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็นการให้บริการเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจาก

การสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลง

กัน 

ข31.3 ลักษณะของงานที่กิจการให้สัญญาว่าจะดําเนินการ - ถ้ากิจการจําเป็นจะต้อง

ปฏิบัติงานใดงานหน่ึงเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้

ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน (ตวัอย่างเช่น บริการจัดส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชาํรุด) งานใน

ลักษณะดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติ 

ข32    หากการรับประกัน หรือบางส่วนของการรับประกัน กิจการได้ให้บริการกับลูกค้า เพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่

ตกลงกัน การบริการตามสัญญาน้ีถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังน้ัน กิจการจะปันส่วนราคาของ

รายการไปให้ผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้ากิจการมีสัญญารับประกันทั้งประเภทที่ให้ความเช่ือม่ัน 

และการรับประกันประเภทการให้บริการ แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสมเหตุสมผลได้   

ให้กจิการบันทกึการรับประกนัทั้งสองแบบร่วมกนัโดยถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฎิบัติภาระเดียวกนั 

ข33 กฎหมายที่กาํหนดให้กิจการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของกิจการก่อให้เกิดอันตราย 

หรือความเสียหาย ไม่ถือว่าข้อกาํหนดดังกล่าวทาํให้เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 

ผู้ผลิตอาจจะขายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่กฎหมายกาํหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ

เสียหายใดๆ (ตัวอย่างเช่น ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล) ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้บริโภคใช้

ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ ในทาํนองเดียวกัน หากกิจการให้สัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหาย

ให้กับลูกค้าสาํหรับหน้ีสินและค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเรียกร้องด้านสิทธิบัตร ลิขสิทธิ 

เคร่ืองหมายการค้า หรือการละเมิดต่างๆโดยผลิตภัณฑ์ของกิจการ ไม่ถือว่าทาํให้เกิดภาระที่

ต้องปฏิบัติ กิจการต้องบันทึกรายการภาระผูกพันดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

 

การพิจารณว่าเป็นตวัการหรือตวัแทน  

 

ข34 เม่ือบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการจะต้องกาํหนด

ว่าตามลักษณะของสัญญา สัญญาน้ันเป็นภาระที่กิจการต้องปฏิบัติในการจัดหาสินค้าหรือ

บริการที่ระบุด้วยตัวเอง (กิจการเป็นตัวการ) หรือ เพ่ือจัดการให้สินค้าหรือบริการเหล่าน้ัน

ได้รับการจัดหาโดยบุคคลอื่น (กิจการเป็นตัวแทน) กิจการกาํหนดว่ากิจการเป็นตัวการหรือ

ตัวแทนสาํหรับแต่ละรายการของสินค้าหรือบริการที่ระบุซ่ึงสัญญาว่าจะให้กับลูกค้ารายน้ัน 

สินค้าหรือบริการที่ระบุ คือ สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน (หรือกลุ่มสินค้าหรือบริการที่
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แตกต่างกัน) ที่ให้กับลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 27 ถึง 30) หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าประกอบด้วย

สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันมากกว่าหน่ึงรายการ กิจการสามารถเป็นตัวการสาํหรับสินค้า

หรือบริการที่ระบุบางรายการ และเป็นตัวแทนสาํหรับรายการอื่นๆ 

ข34ก การกาํหนดลักษณะของสัญญา (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข34) กิจการต้อง 

ข34ก.1 ระบุสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น สามารถเป็นสิทธิต่อ

สินค้าหรือบริการที่จะได้จัดหาโดยบุคคลอื่น (ดูย่อหน้าที่ 26)) และ 

ข34ก.2  ประเมินว่ากิจการควบคุม (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 33) สินค้าหรือบริการที่ระบุแต่

ละรายการหรือไม่ ก่อนที่สินค้าหรือบริการน้ันจะโอนไปให้กับลูกค้า 

ข35   กจิการเป็นตัวการ ถ้ากจิการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุก่อนที่สินค้าหรือบริการจะโอนไปให้

ลูกค้า อย่างไรกต็าม การที่กิจการมีกรรมสิทธิตามกฎหมายในสินค้าน้ันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อน

กรรมสิทธิตามกฎหมายจะโอนไปให้กับลูกค้า ไม่ได้จําเป็นว่ากิจการควบคุมสินค้าที่ระบุได้ 

กจิการที่เป็นตัวการจะปฏบัิติงานเพ่ือให้ภาระที่ต้องปฏบัิติในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ระบุ

ให้แล้วเสรจ็โดยกิจการน้ัน หรือจะว่าจ้างให้บุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาช่วง) ปฏิบัติงาน

ภาระที่ต้องปฎิบัติแล้วเสรจ็บางส่วนหรือทั้งหมดแทนกจิการ  

ข35ก เม่ือบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการซ่ึงเป็นตัวการ

มีอาํนาจควบคุมสิ่งใดสิ่งหน่ึงดังน้ี 

ข35ก.1 สินค้าหรือสินทรัพย์อื่นจากบุคคลอื่นที่จะโอนให้กับลูกค้า 

ข35ก.2 สิทธิในการบริการที่จะดาํเนินการโดยบุคคลอื่น ซ่ึงทาํให้กิจการสามารถกาํหนดให้

บุคคลน้ันให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าแทนกิจการ 

ข35ก.3 สินค้าหรือบริการจากบุคคลอื่นที่รวมกับสินค้าหรือบริการอื่นในการจัดหาสินค้าหรือ

บริการที่ระบุให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้บริการที่มีนัยสาํคัญในการบูร

ณาการสินค้าหรือบริการ (ดูย่อหน้าที่ 29.1) โดยบุคคลอื่นจัดหาสินค้าหรือบริการ

ที่ระบุสาํหรับลูกค้าที่ทาํสัญญาไว้ กิจการมีการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุก่อนที่

สินค้าหรือบริการน้ันจะโอนให้กับลูกค้า เน่ืองจาก เร่ิมแรกกิจการมีการควบคุมใน

ปัจจัยนาํเข้าของสนิค้าหรือบริการที่ระบุ (รวมถึงสินค้าหรือบริการจากบุคคลอื่น) และ

สามารถกาํหนดการใช้งานในการก่อให้เกดิผลผลิตร่วม น่ันคือ สินค้าหรือบริการที่ระบุ

ดังกล่าว 

ข35ข เมื่อ(หรือในขณะที่)กิจการซ่ึงเป็นตัวการดาํเนินการให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ กิจการ

ต้องรับรู้รายได้ด้วยจาํนวนสิ่งตอบแทนข้ันต้นที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้า

หรือบริการที่ระบุที่โอนไป 

ข36  กจิการเป็นตัวแทน เม่ือกิจการมีการะที่ต้องปฏบัิติคือการจัดการให้มีการจัดหาสินค้าหรือบริการ

ที่ระบุจากบุคคลอื่น กิจการที่เป็นตัวแทนไม่ได้ควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุที่จัดหาโดยบุคคล

อื่นก่อนที่จะโอนให้กบัลูกค้า ดังน้ัน เมื่อ(หรือในขณะที่)กิจการซ่ึงเป็นตัวแทนปฏบัิติตามภาระที่

ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ กิจการต้องรับรู้รายได้ด้วยจาํนวนค่าธรรมเนียม หรือค่านายหน้าซ่ึงคาดว่า

จะได้รับจากการจัดการให้มีการจัดหาสนิค้าและบริการที่ระบุโดยบุคคลอื่น ค่าธรรมเนียมหรือค่า
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นายหน้าของกิจการอาจจะเท่ากับสิ่งตอบแทนสุทธิ ซ่ึงกิจการเกบ็ไว้หลังจากการจ่ายสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัสนิค้าหรือบริการที่โอนให้กบับุคคลอื่นแล้ว 

ข37   ข้อบ่งช้ีว่ากิจการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุก่อนโอนไปยังลูกค้า (ซ่ึงหมายความว่ากิจการ

เป็นตัวการ (ดูย่อหน้าที่ ข35)) รวมถึงแต่ไม่จาํกัดรายการดังต่อไปน้ี 

ข37.1 กิจการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการที่

ระบุ ซ่ึงปกติจะรวมถึงความรับผิดชอบต่อการยอมรับสินค้าหรือบริการที่ระบุ 

(ตัวอย่างเช่น ความรับผิดชอบหลักต่อการที่สินค้าหรือบริการมีคุณลักษณะตาม

ข้อกาํหนดของลูกค้า) หากกิจการมีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้อตกลง

ที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการที่ระบุ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการ

จัดหาสินค้าหรือบริการที่ระบุทาํหน้าที่แทนกิจการ 

ข37.2 กิจการไม่มีความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือก่อนที่สินค้าหรือบริการที่ระบุจะโอนให้ลูกค้า 

หรือหลังจากโอนการควบคุมให้ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้ามีสิทธิคืนสินค้าหรือ

บริการ) ตัวอย่างเช่น หากกจิการได้มาหรือมีข้อผูกพันในการได้มาซ่ึงสนิค้าหรือบริการ

ที่ระบุก่อนการได้มาซ่ึงสัญญาที่ทาํกับลูกค้า อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ากิจการมีความสามารถ

ในการสั่งการการใช้ และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จากสินค้าหรือ

บริการก่อนที่จะโอนให้ลูกค้า 

ข37.3 กิจการเป็นผู้มีสิทธิในการกาํหนดราคาสินค้าหรือบริการที่ระบุ การกาํหนดราคาซ่ึง

ลูกค้าจ่ายชาํระสาํหรับสนิค้าหรือบริการที่ระบุ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่ากจิการมีความสามารถ

สั่งการการใช้ และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จากสินค้าหรือบริการ แต่

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีตัวแทนสามารถเป็นผู้มีสิทธิในการกําหนดรา คาได้ 

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอาจมีความยืดหยุ่นในการกาํหนดราคา เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเติม

จากการจัดการให้มีการจัดหาสนิค้าหรือบริการแก่ลูกค้าโดยบุคคลอื่น 

ข37ก   ข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข37 อาจเกี่ยวข้องต่อการประเมินการควบคุมมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับ

ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ระบุ และข้อกาํหนดและเง่ือนไขของสัญญา นอกจากน้ี ข้อบ่งช้ี

ที่แตกต่างกันอาจนาํมาซ่ึงหลักฐานเพ่ิมเติมที่มีนํา้หนักในสัญญาที่แตกต่างกัน 

ข38 ถ้ากิจการอื่นสันนิษฐานว่าได้โอนภาระที่ต้องปฏิบัติของกิจการและสิทธิตามสัญญา จนทาํให้

กจิการไม่มีหน้าที่ในการโอนสนิค้าหรือบริการที่ระบุไปยังลูกค้าอกีต่อไป  (กล่าวคือ กิจการไม่ได้

เป็นตัวการอีกต่อไป) กิจการต้องไม่รับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติน้ัน  แต่กิจการต้อง

ประเมินว่ากจิการต้องรับรู้รายได้จากการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติในการทาํให้เกิดสัญญาแก่

บุคคลอื่น (กล่าวคือ ประเมินว่ากจิการเป็นตัวแทนหรือไม่) 

 

สิทธิทีม่อบใหก้บัลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพิม่ 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข39 สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมโดยให้ฟรี หรือมีส่วนลดให้มีหลาย

รูปแบบ เช่น เงินจูงใจการซ้ือสินค้า คะแนนสะสมกับลูกค้า (หรือ “คะแนน”) สิทธิในการเลือก

ต่อสญัญา หรือการให้ส่วนลดสาํหรับการซ้ือสนิค้าหรือบริการในอนาคต 

ข40 หากสัญญาระบุว่ากิจการให้สิทธิในการเลือกซ้ือแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม 

สทิธใินการเลือกซ้ือที่ระบุไว้ในสญัญาดังกล่าวจะทาํให้เกดิภาระที่ต้องปฏบัิติ กต่็อเม่ือสิทธิในการ

เลือกซ้ือน้ันทาํให้เกิดสิทธิที่มีสาระสาํคัญที่จะทาํให้ลูกค้าได้รับสิทธิบางอย่างที่ลูกค้าจะไม่ได้รับ 

หากไม่ได้เข้าทาํสญัญาดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ส่วนลดเพ่ิมเติมมากไปกว่าส่วนลดที่ปกติกิจการได้

ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มที่อยู่ในเขตภูมิศาสตร์หรือตลาดเดียวกันสาํหรับสินค้าหรือบริการเหล่าน้ัน) 

ถ้าสิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวทาํให้เกิดสิทธิที่มีสาระสาํคัญแก่ลูกค้า จะถือว่าลูกค้าได้จ่ายเงิน

ล่วงหน้าสาํหรับสนิค้าหรือบริการในอนาคต  กิจการจึงต้องรับรู้รายได้เมื่อโอนสินค้าหรือบริการ

ในอนาคตให้ลูกค้า หรือรับรู้เมื่อสทิธใินการเลือกหมดอายุ 

ข41 หากลูกค้ามีสทิธใินการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมในราคาเช่นเดียวกับราคาขายแบบเอกเทศ

ของสนิค้าหรือบริการน้ัน  สิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสิทธิที่มีสาระสาํคัญ ถึงแม้ว่า

สิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวจะมีได้กต่็อเมื่อลูกค้าต้องเข้าทาํสัญญาดังกล่าว ในกรณีเหล่าน้ี มัก

เป็นกิจการย่ืนข้อเสนอทางการตลาดซ่ึงกิจการจะบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีเมื่อลูกค้าใช้สทิธใินการเลือกซ้ือสนิค้าหรือบริการเพ่ิมเติม 

ข42 ย่อหน้าที่ 74 กาํหนดให้กิจการต้องปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระที่ต้องปฏบัิติตามเกณฑ์

ราคาขายแบบเอกเทศ ถ้าราคาขายแบบเอกเทศสาํหรับสิทธิของลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือ

บริการเพ่ิมเติมไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง กจิการต้องประมาณราคาดังกล่าว การประมาณการ

ดังกล่าวให้คาํนึงถึงส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าเม่ือลูกค้าใช้สิทธิในการเลือก โดยปรับปรุงด้วยข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

ข42.1 ส่วนลดซ่ึงลูกค้าสามารถได้รับโดยปราศจากการใช้สทิธใินการเลือก และ 

ข42.2 ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะใช้สทิธใินการเลือก 

ข43 ถ้าลูกค้ามีสิทธิที่มีสาระสาํคัญในการซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมในอนาคต และสินค้าหรือบริการ

น้ันมีความคล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการในสัญญาด้ังเดิมและเป็นไปตามที่ระบุในเง่ือนไขของ

สญัญาดั้งเดิม กจิการอาจเลือกใช้วิธปีฏบัิติอื่นในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิ

ในการเลือก  โดยการปันส่วนราคาของรายการให้กบัสนิค้าหรือบริการที่ลูกค้ามีสิทธิเลือกซ้ือโดย

อ้างอิงกับสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะจัดส่งให้กับลูกค้าและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้จัดหาที่

เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการน้ัน โดยปกติสิทธิในการเลือกดังกล่าวจะใช้ในกรณีสิทธิเลือกใน

การต่อสญัญา 

 

สิทธิทีลู่กคา้ไม่ใช ้

 

ข44 ตามย่อหน้าที่ 106 กิจการต้องรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา

ทั้งจาํนวนของเงินรับล่วงหน้าสาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติในการโอนหรือมีความพร้อมในการโอน



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

  56 

สินค้าหรือบริการในอนาคต และกิจการต้องตัดรายการหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว (และ

รับรู้เป็นรายได้) เม่ือมีการโอนสินค้าหรือบริการ และถือว่าภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวแล้วเสร็จ

ลง 

ข45 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของกิจการที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ แสดงถึงสิทธิที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า

หรือ บริการในอนาคต (และมีผลผูกพันให้กิจการต้องมีความพร้อมในการโอนสินค้าหรือ

บริการ) อย่างไรกต็าม ลูกค้าอาจไม่ใช้สิทธิตามสัญญาทั้งหมด สิทธิตามสัญญาส่วนที่ลูกค้าไม่ได้

ใช้มักจะเรียกว่าเป็นการสละสทิธ ิ(Breakage)  

ข46 หากกิจการคาดได้ว่าจะมีสิทธิรับจํานวนที่สละสิทธิที่แสดงเป็นจํานวนหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 

กิจการต้องรับรู้จาํนวนที่คาดได้ว่าจะมีการสละสิทธิเป็นรายได้เม่ือมีความน่าจะเป็นน้อยมากที่

ลูกค้าจะใช้สทิธทิี่คงเหลืออยู่ดังกล่าว หากกจิการไม่คาดว่าจะมีสิทธิรับ จาํนวนที่สละสิทธิ กิจการ

ต้องรับรู้จาํนวนคาดได้ว่าจะมีการสละสิทธิเป็นรายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ยากย่ิงที่ลูกค้าจะใช้

สิทธิที่เหลือ ในการกาํหนดว่ากิจการคาดได้หรือไม่ว่ากิจการจะได้รับจาํนวนที่สละสิทธิ กิจการ

ต้องพิจารณาข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 เร่ืองประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่ยังต้อง

ไม่รับรู้ 

ข47 กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิ (ไม่ใช่รายได้) สาํหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ

ซ่ึงกิจการจะต้องนาํส่งสิ่งตอบแทนดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานรัฐบาลตาม

กฎหมายเร่ืองทรัพย์สนิที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเป็นเจ้าของ 

 

ค่าธรรมเนยีมเริม่แรกทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้(และตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งบางประการ) 

 

ข48 ในบางสัญญา กิจการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ณ วันที่เร่ิมต้น

ของสัญญา หรือใกล้วันที่เร่ิมต้นของสัญญา ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิก

ของศูนย์สุขภาพ ค่าแรกเข้าในสัญญาบริการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการติดตั้งในสัญญา

ให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมในสัญญาจัดหาวัตถุดิบ 

ข49 ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา กิจการต้องประเมินว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาหรือไม่ ในหลายกรณี แม้ว่าค่าธรรมเนียม

เร่ิมแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กิจการต้องทาํ ณ วันที่หรือ

ใกล้วันที่เร่ิมต้นของสัญญาเพ่ือบรรลุข้อตกลงในสัญญา แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้

เกิดการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาให้แก่ลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 25) ในทางกลับกัน ใน

กรณีที่ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับสินค้าหรือบริการที่จะโอนใน

อนาคต ในกรณีเช่นว่า  ให้รับรู้ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อมีการโอน

สินค้าหรือบริการในอนาคต ระยะเวลาในการรับรู้รายได้อาจขยายออกไปนอกเหนือจาก

ระยะเวลาตามสัญญาฉบับแรก หากกิจการให้สิทธิแก่ลูกค้าในการทาํสัญญาใหม่และสิทธิที่

ให้แก่ลูกค้าดังกล่าวมีสาระสาํคัญตามคาํอธิบายในย่อหน้าที่ ข40  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข50 หากค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กิจการต้องประเมินว่า

สินค้าหรือบริการน้ันเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 หรือไม่ 

ข51  กิจการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมที่เรียกคืนไม่ได้ เพ่ือบางส่วนจะเป็นการชดเชยต้นทุนที่

เกิดขึ้ นจากดาํเนินการเพ่ือการทาํสัญญา (หรืองานการบริหารจัดการอื่นตามย่อหน้าที่ 25) 

โดยหากการดาํเนินการเพ่ือการทาํสัญญาไม่ได้ทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ กิจการต้อง

ไม่รวมการดาํเนินการดังกล่าว (รวมทั้งต้นทุนที่เกี่ยวข้อง) ในการประเมินความก้าวหน้า

ตามย่อหน้าที่ ข19 เน่ืองจากต้นทุนการดาํเนินการเพ่ือทาํสัญญาน้ันไม่ได้สะท้อนการโอน

บริการให้แก่ลูกค้า กิจการต้องประเมินว่าต้นทุนที่เกิดข้ึนในการดาํเนินการเพ่ือทาํสัญญาทาํ

ให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถบันทึกได้ตามย่อหน้าที่ 95 หรือไม่ 

 

การใหสิ้ทธิ 

 

ข52 การให้สิทธิทาํให้ลูกค้ามีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ การให้สิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการให้สิทธิในรายการดังต่อไปน้ี 

ข52.1 ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี 

ข52.2 ภาพยนตร์ เพลงและสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ 

ข52.3 แฟรนไชส์ 

ข52.4 สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 

ข53 กิจการอาจตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการอื่นให้แก่ลูกค้านอกเหนือจากข้อตกลงในการ

ให้สิทธิแก่ลูกค้า ข้อตกลงดังกล่าวอาจระบุไว้ชัดเจนในสัญญา หรือ อาจเป็น ข้อตกลงโดยนัยที่

เป็นไปตามประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายของกิจการที่เผยแพร่ หรือถ้อยแถลง

ของกิจการในเร่ืองดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ 24) กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ใน

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในแต่ละสัญญาสาํหรับการให้สิทธิเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อตกลง

ที่จะโอนสินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญา เช่นเดียวกับสัญญาประเภทอื่น 

ข54  ถ้าข้อตกลงในการให้สิทธิไม่แตกต่างจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญา

ตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 30 กิจการต้องบันทึกข้อตกลงในการให้สิทธิและข้อตกลงในการโอน

สินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญาเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติเดียวกัน ตัวอย่างการให้สิทธิที่ไม่

สามารถแยกออกจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญามีดังน้ี  

ข54.1 การให้สทิธน้ัินถือว่าเป็นส่วนประกอบหน่ึงของสนิค้าที่มีตัวตน และสทิธดิังกล่าว ถือว่า  

เป็นส่วนหน่ึงในการที่ทาํให้สนิค้าจะใช้งานได้ และ 

ข54.2 การให้สทิธทิี่ทาํให้ลูกค้าได้รับประโยชน์กต่็อเม่ือใช้สทิธิดังกล่าว พ ร้ อ ม กั บ

บริการที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน (เช่น บริการออนไลน์ที่กิจการจัดให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลโดย

การทาํการให้สทิธใินการเข้าถึงข้อมูล) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข55  กรณีการให้สทิธไิม่แตกต่างกนั กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 38 เพ่ือกาํหนดว่าภาระที่

ต้องปฏิบัติ (ซ่ึงรวมถึงข้อตกลงตามการให้สิทธิ) เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้วเสร็จตลอด

ช่วงเวลาหน่ึงหรือแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

ข56 ถ้าข้อตกลงตามการให้สิทธิไม่แตกต่างจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตาม

สัญญา ข้อตกลงในการให้สิทธิเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหาก กิจการต้องกาํหนดว่าการ

ให้สิทธิดังกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการโอน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยในการ

กาํหนดจังหวะเวลาน้ีกิจการต้องพิจารณาว่าข้อตกลงตามการให้สิทธิแก่ลูกค้ามีลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงดังน้ี  

ข56.1 สทิธใินการเข้าถึงทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการที่มีอยู่ตลอดอายุของการให้สิทธ ิ

ข56.2 สทิธใินการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในการให้สทิธ ิ

 

การก าหนดลกัษณะสญัญาของกิจการ 

 

ข57 [ย่อหน้านี้ ไม่ใช้] 

ข58 ข้อตกลงที่กิจการให้สิทธิมีลักษณะเป็นการให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ 

ถ้าหากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

ข58.1 สัญญากาํหนด หรือลูกค้ามีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะต้องดาํเนิน

 กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้ามีสิทธิ (ดูย่อ

 หน้าที่ ข59 และ ข59ก) 

ข58.2 สิทธิที่เกิดจากการให้สิทธิน้ันทาํให้ลูกค้าเป็นผู้มีฐานะเปิดโดยตรงต่อผลกระทบแง่

 บวกหรือลบที่เกดิจากกจิกรรมของกจิการที่ระบุในย่อหน้าที่ ข58.1 และ 

ข58.3 กิจกรรมเหล่าน้ันไม่ได้ทาํให้เกิดการโอนสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าในขณะที่

 กจิกรรมเหล่านั้นกาํลังดาํเนินไป(ดูย่อหน้าที่ 25) 

ข59 ปัจจัยที่อาจระบุว่าลูกค้าเกิดความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะรับผิดชอบกิจกรรมที่

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ 

นโยบายที่จัดพิมพ์ หรือคําแถลงเฉพาะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการกาํหนดไว้ ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น ค่าสิทธิที่กาํหนดตามยอดขาย (a sales-based royalty)) 

ระหว่างกิจการและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงลูกค้ามีสิทธิอาจจะระบุว่าลูกค้า

สามารถคาดหวังได้ว่ากจิการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อกจิกรรมดังกล่าว 

ข59ก กิจการมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้าได้รับสิทธิ ก็

ต่อเมื่อเข้าข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

ข59ก.1 กิจกรรมเหล่าน้ันคาดว่าจะเปล่ียนรูปแบบ (ตัวอย่างเช่น การออกแบบหรือเน้ือหา) 

หรือการใช้งานอย่างมีนัยสาํคัญ (ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการดาํเนินการตาม

หน้าที่หรือปฏิบัติงาน) ของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข59ก.2 ความสามารถของลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทั้งหมดที่

ได้มาจากหรือขึ้ นอยู่กับกิจกรรมเหล่าน้ัน ตัวอย่างเช่น การได้รับประโยชน์จากตรา

สินค้าส่วนใหญ่ได้มาจากหรือขึ้ นอยู่กับการดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองของกิจการ 

ซ่ึงสนับสนุนหรือรักษามูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

 ดังน้ัน หากทรัพย์สนิทางปัญญาที่ลูกค้าได้รับสทิธ ิมีการใช้งานที่สาํคัญเป็นเอกเทศ โดยประโยชน์

ส่วนใหญ่จากทรัพย์สินทางปัญญาได้มาจากการใช้งานดังกล่าว ดังน้ัน ความสามารถของลูกค้าที่

จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอาจไม่ได้เป็นผลมาจากกิจกรรมของกิจการอย่างมี

นัยสาํคัญ เว้นแต่ว่า กจิกรรมดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและการใช้งานของทรัพย์สินทาง

ปัญญาอย่างมีนัยสาํคัญ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่วนมากมีการใช้งานที่สาํคัญเป็น

เอกเทศ รวมถึง ซอฟต์แวร์ สารประกอบชีวภาพหรือสูตรยา และเน้ือหาสื่อที่เสร็จสมบูรณ์ 

(ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ และเพลงที่บันทกึแล้ว) 

ข60 หากเข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ ข58 กิจการต้องบันทึกข้อตกลงตามการให้สิทธิเป็นภาระที่

ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จตลอดอายุของใบอนุญาต เน่ืองจากลูกค้าจะได้รับและใช้ประโยชน์

พร้อมๆกันจากการที่กิจการให้สิทธิการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการดังที่เกิดข้ึน (ดูย่อ

หน้าที่ 35.1) กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 45 เพ่ือเลือกวิธีที่เหมาะสมในการวัด

ระดับความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ในการเข้าถึง 

ข61 หากรายการไม่เข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ ข58 ลักษณะของข้อตกลงที่กิจการให้สิทธิในการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการในสภาพที่เป็นอยู่ (ทั้งในแง่รูปแบบและการใช้งาน) ณ จุดที่มี

การให้สทิธกิบัลูกค้า ลักษณะเช่นว่าทาํให้ลูกค้าสามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับผลประโยชน์

ที่เหลืออยู่เกอืบทั้งหมดจากการให้สทิธ ิณ จุดที่มีการโอน กิจการต้องบันทกึข้อตกลงที่จะให้สิทธิ

ในการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของกิจการตามภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 38 เพ่ือการกาํหนดจุดเวลาที่กิจการได้โอนการให้สิทธิแก่ลูกค้า 

อย่างไรกต็าม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้จากการให้สทิธิที่เป็นสิทธิในการให้ใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาก่อนที่ลูกค้าจะสามารถใช้และได้รับประโยชน์จากการให้สทิธ ิตัวอย่างเช่น ถ้าระยะเวลาใน

การให้สิทธิให้ใช้ซอฟต์แวร์เร่ิมก่อนที่กิจการจะให้ (หรือเมื่อจัดให้มี)รหัสที่ทาํให้ลูกค้าสามารถ

ใช้ซอฟต์แวร์น้ันได้ทันที กิจการจะต้องไม่รับรู้รายได้น้ันก่อนที่จะให้รหัสดังกล่าว หรือจัดให้มี

รหัสดังกล่าว 

ข62  กิจการต้องไม่คาํนึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี เมื่อพิจารณาว่าการให้สิทธิได้มีการให้สิทธิในการเข้าถึง

ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือสทิธใินการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการ 

ข62.1 ข้อจาํกัดของเวลา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือการใช้ – ข้อจาํกัดเหล่าน้ีได้กาํหนด

คุณลักษณะของการให้สิทธิ แต่ไม่ได้กาํหนดว่ากิจการได้ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติ

ซ่ึงเป็นภาระที่แล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  

ข62.2 กจิการได้รับประกนัว่ากจิการมีสทิธบัิตรต่อทรัพย์สนิทางปัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพ่ือที่จะปกป้องการใช้สิทธิบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาต สัญญาที่จะปกป้องสิทธิตาม

สิทธิบัตรไม่ถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ เพราะการปกป้องสิทธิบัตรเป็นการปกป้อง



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการเอง และเป็นการให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าว่า

การให้สทิธทิี่ได้มอบให้ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิที่มีคุณลักษณะตามข้อกาํหนดในสญัญา 

 

ค่าสิทธิทีก่ าหนดจากยอดขายหรือจ านวนการใชง้าน 

 

ข63 กิจการต้องรับรู้รายได้จากค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งานที่ได้รับเพ่ือเป็น

การแลกเปล่ียนกับการให้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อทุกเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีได้

เกดิขึ้นแล้ว โดยไม่ต้องคาํนึงถึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 56 ถึง 59 

ข63.1 รายการขายที่หรือการใช้งานได้เกิดข้ึนในเวลาต่อมา และ 

ข63.2 ภาระที่ต้องปฏบิัติที่ได้มีการปันส่วนค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือจํานวนการ 

 ใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดมาให้ได้แล้วเสรจ็ลงแล้ว(หรือแล้วเสรจ็บางส่วน) 

ข63ก  ข้อกาํหนดสาํหรับค่าสทิธทิี่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งานในย่อหน้าที่ ข63 ใช้เมื่อค่า

สิทธิเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่าน้ัน หรือเมื่อการให้สิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญามีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าสิทธิมากกว่ารายการอื่น(ตัวอย่างเช่น การให้สิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาอาจมีความสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าสิทธิมากกว่ารายการอื่นเม่ือกิจการมี

ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลที่ลูกค้าจะพิจารณาว่ามูลค่าของการให้สิทธิมีมากกว่าสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ค่าสทิธเิกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาํคัญ 

ข63ข  เม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข63ก รายได้จากค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือ

จาํนวนการใช้งานต้องรับรู้ทั้งจาํนวนตามย่อหน้าที่ ข63 แต่หากไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อ

หน้าที่ ข63ก ให้นาํข้อกาํหนดเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้าที่ 50 ถึง 59 มาใช้กับค่า

สทิธทิี่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งาน 

 

สญัญาการซ้ือคืน 

 

B64  สัญญาการซ้ือคืน คือ สัญญาซ่ึงกิจการที่ได้ขายสินทรัพย์ และมีการตกลงหรือสัญญาได้ให้

ทางเลือก (ในสัญญาเดียวกันหรือเป็นสัญญาอื่นแยกกัน) แก่กิจการในการซ้ือคืนสินทรัพย์ การ

ซ้ือคืนสินทรัพย์อาจเป็นสินทรัพย์ด้ังเดิมที่ขายให้แก่ลูกค้า หรือสินทรัพย์น้ันมีความคล้ายคลึง

มากกับสินทรัพย์ด้ังเดิม หรือสินทรัพย์อื่นที่สินทรัพย์ด้ังเดิมที่ขายไปเป็นส่วนประกอบของ

สินทรัพย์น้ัน 

ข65 สัญญาการซ้ือคืนโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ 

ข65.1 กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

ข65.2 กิจการมีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาที่ให้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้

ถือในการซ้ือสินทรัพย์) และ 

ข65.3 กิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามที่ลูกค้าร้องขอ (สัญญาที่ให้สิทธิใน

การเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการขายสินทรัพย์) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสญัญาที่ใหส้ิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถ้ ือในการซ้ือ

สินทรพัย ์

 

ข66     หากกจิการมีภาระผูกพันหรือมีสทิธใินการซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือสัญญาที่

ให้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการซ้ือสินทรัพย์) จะถือว่าลูกค้าไม่สามารถควบคุม

สนิทรัพย์น้ันได้ เพราะลูกค้ามีข้อจาํกัดในการกาํหนดการใช้งานและการได้รับประโยชน์คงเหลือ

เกอืบทั้งหมดของสนิทรัพย์น้ัน แม้ว่าลูกค้าจะถือครองสนิทรัพย์ทางกายภาพกต็าม ดังน้ัน กิจการ

ต้องบันทกึรายการสญัญาตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

ข66.1 บันทึกเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง

สญัญาเช่า ถ้ากจิการสามารถซ้ือคืนสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ตํ่ากว่าราคาขายด้ังเดิมของ

สนิทรัพย์ หรือ 

ข66.2 บันทกึเป็นสัญญาการจัดหาเงินตามย่อหน้าที่ ข68 ถ้ากิจการสามารถหรือต้องซ้ือคืน

สนิทรัพย์ด้วยมูลค่าที่มากกว่า หรือเทา่กบัราคาขายด้ังเดิมของสนิทรัพย์ 

ข67 ในการเปรียบเทยีบราคาซ้ือคืนกบัราคาขาย กจิการต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข68 ถ้าสัญญาการซ้ือคืนเป็นสัญญาการจัดหาเงิน กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์เดิมน้ันต่อไป และต้อง

รับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเป็นหน้ีสนิทางการเงิน กจิการจะรับรู้ส่วนต่างระหว่างจาํนวนสิ่ง

ตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าและจาํนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายไปให้ลูกค้าเป็นดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่าย

อื่นที่เป็นไปได้ เช่นค่าดาํเนินการ หรือค่าการถือสนิทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น การประกนั)  

ข69 ถ้าสิทธิในการเลือกไม่ได้รับการใช้และหมดอายุลง กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินออกไปและ

รับรู้เป็นรายได้ 

 

สญัญาที่ใหสิ้ทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถ้ือในการขายสินทรพัย  ์

 

ข70 หากกิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามคาํขอจากลูกค้า (สัญญาที่ให้สิทธิในการ

เลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการขายสินทรัพย์) ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาขายเดิมของสินทรัพย์ 

กิจการต้องพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นสัญญาว่าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการ

ใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ การใช้สิทธิของลูกค้าส่งผลให้จาํนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายชาํระมาเป็นการ

จ่ายสิ่งตอบแทนให้กับกิจการสาํหรับสิทธิในการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวสาํหรับระยะเวลาหน่ึง 

ดังน้ัน ถ้าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิดังกล่าว ให้กิจการบันทึก

สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สัญญาเช่า 

ข71 เพ่ือประเมินว่าลูกค้ามีแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิหรือไม่ กิจการต้อง

พิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของราคาซ้ือคืนและราคาตลาดที่คาดไว้ของ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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สินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือคืนสินทรัพย์ และระยะเวลาจนกระทั่งสิทธิหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ถ้า

ราคาซ้ือคืนคาดว่าจะเกินกว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสาํคัญ ซ่ึงอาจจะบ่งช้ีว่าลูกค้า

มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการใช้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการขายสินทรัพย์ 

ข72    หากกิจการไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิ ณ ราคาที่ตํ่ากว่าราคาขาย

เดิมของสินทรัพย์ กิจการจะถือเป็นสัญญาที่เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิในการคืนได้ ตาม

ย่อหน้าที่ ข20 ถึง ข27 

ข73 หากราคาซ้ือคืนของสนิทรัพย์เทา่กบัหรือมากกว่าราคาขายเดิม และมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาดที่

คาดไว้ของสินทรัพย์ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจัดหาเงิน ดังน้ัน กิจการต้องบันทึกสัญญา

ดังกล่าวตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข68 

ข74 หากราคาซ้ือคืนสินทรัพย์มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่า

ตลาดที่คาดไว้ของสินทรัพย์ และลูกค้าไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญที่จะใช้สิทธิน้ัน 

กิจการต้องบันทกึสัญญาน้ันประหน่ึงว่ากิจการได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิในการคืนตามที่อธิบาย

ไว้ในย่อหน้าที่ ข20 ถึง ข27 

ข75 ในการเปรียบเทยีบราคาซ้ือคืนกบัราคาขาย กจิการต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข76 ถ้าสทิธใินการเลือกไม่ได้รับการใช้และหมดอายุลง กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินออกไปและรับรู้

เป็นรายได้ 

 

สญัญาฝากขาย 

 

ข77  เมื่อกิจการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น (เช่นผู้แทนจาํหน่ายหรือผู้จัดจําหน่าย) เพ่ือขาย

ให้กับผู้บริโภค กิจการต้องพิจารณาว่าบุคคลอื่นดังกล่าวได้ควบคุมผลิตภัณฑ์ ณ จุดที่มีการส่ง

มอบหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไปยังบุคคลอื่นถือว่าได้รับการถือไว้ตามสัญญาฝากขายถ้าหาก

บุคคลอื่นไม่มีสิทธิในการควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน ดังน้ัน กิจการต้องไม่รับรู้รายได้ ณ จุดการส่ง

มอบผลิตภัณฑไ์ปยังบุคคลอื่น ถ้าผลิตภัณฑน้ั์นได้รับการถือไว้ตามการฝากขาย 

ข78 ข้อบ่งช้ีว่ารายการใดเป็นรายการฝากขาย  รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงรายการดังต่อไปนี้   

ข78.1 ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ จนกระทั่งเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึน เช่น 

การขายผลิตภัณฑไ์ปยังลูกค้าของผู้แทนจาํหน่าย หรือจนครบตามกาํหนดระยะเวลา 

ข78.2 กจิการสามารถร้องขอผลิตภัณฑ์คืนหรือกาํหนดให้ส่งมอบต่อไปยังบุคคลที่สาม (อาท ิ

ผู้แทนจาํหน่ายรายอื่น) และ 

ข78.3 ผู้แทนจําหน่ายไม่มีภาระผูกพันที่ปราศจากเง่ือนไขให้จ่ายชําระสําหรับผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว (แม้ว่าอาจมีการกาํหนดให้จ่ายเงินมัดจาํกต็าม) 

 

การขายทีแ่จง้หนี้ แลว้แต่ยงัไม่ส่งมอบสินคา้ 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

  63 

ข79 การขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า คือสัญญาที่กาํหนดให้กิจการออกใบแจ้งหน้ีแก่

ลูกค้าสาํหรับผลิตภัณฑท์ี่กจิการจะยังถือครองผลิตภัณฑท์างกายภาพไปจนกว่าจะมีการโอนไปยัง

ลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าอาจมีคาํขอให้กิจการตกลงทาํ

สญัญาลักษณะน้ี เน่ืองจากลูกค้าอาจขาดพ้ืนที่ในการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ์หรือการเกิดความล่าช้า

ของกาํหนดการการผลิตของลูกค้า 

ข80  กจิการจะต้องกาํหนดว่าเม่ือใดที่กจิการได้ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฎิบัติในการโอนผลิตภัณฑ์แล้ว

เสรจ็ โดยกิจการต้องประเมินว่าลูกค้าได้ควบคุมผลิตภัณฑ์เมื่อใด (ดูย่อหน้าที่ 38) สาํหรับบาง

สญัญาการควบคุมจะโอนเม่ือผลิตภัณฑส่์งไปถึงสถานที่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของสัญญา (รวมถึงเง่ือนไขของการส่งมอบและจัดส่ง) อย่างไรกต็าม ในบาง

สัญญาลูกค้าอาจได้การควบคุมในตัวผลิตภัณฑ์ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ทางกายภาพยังอยู่ในการ

ครอบครองของกจิการ ซ่ึงในกรณีน้ัน ลูกค้าจะสามารถกาํหนดทศิทางในใช้ประโยชน์ และได้รับ

ผลประโยชน์ที่มีนัยสาํคัญที่คงเหลือจากผลิตภัณฑน้ั์น แม้ว่าลูกค้าได้ตัดสินใจที่จะยังไม่ใช้สิทธิใน

การครอบครองผลิตภัณฑท์างกายภาพ ดังน้ัน กจิการไม่ได้ควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน โดยมีหน้าที่แต่

เพียงให้บริการการดูแลสนิทรัพย์ของลูกค้า 

ข81  นอกจากข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 38 กรณีที่ถือว่าลูกค้าได้ควบคุมผลิตภัณฑ์ตามข้อตกลงการขาย

ที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสนิค้า จะต้องเป็นกรณีที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

ข81.1 เหตุผลในการทาํข้อตกลงการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า จะต้องมีเน้ือหา 

ตัวอย่างเช่นลูกค้ามีการร้องขอให้ทาํสญัญา 

ข81.2 ผลิตภัณฑจ์ะต้องระบุแยกออกมาว่าเป็นของลูกค้า 

ข81.3 ผลิตภัณฑจ์ะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ 

ข81.4 กิจการต้องไม่สามารถใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์น้ันหรือให้ลูกค้ าอื่นใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑน้ั์นได้ 

B82   หากกิจการรับรู้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ตามข้อตกลงการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่ง

มอบสนิค้า กิจการจะต้องพิจารณาว่ายังมีภาระที่ต้องปฏิบัติคงเหลืออีกหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น 

การให้บริการดูแลผลิตภัณฑ์) ตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ซ่ึงจะทาํให้กิจการต้องปันส่วน

ราคาของรายการตามย่อหน้าที่ 73 ถึง 86   

 

การยอมรบัของลูกคา้ 

 

ข83 ตามที่ได้กล่าวในย่อหน้าที่ 38.5 การที่ลูกค้ายอมรับสินทรัพย์อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าลูกค้าได้รับ

การควบคุมเหนือสินทรัพย์น้ัน เง่ือนไขในสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับของลูกค้ากาํหนดให้

ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาหรือกาํหนดให้กิจการต้องดาํเนินการบางอย่างหากสินค้าหรือ

บริการไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขดังกล่าวในการ

ประเมินว่าลูกค้าได้รับการควบคุมสินค้าหรือบริการเมื่อใด 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข84  หากกิจการสามารถกาํหนดได้ชัดเจนว่า การควบคุมสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้าโดย

เป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามสัญญา การยอมรับของลูกค้าดังกล่าวจึง

เกิดขึ้ นอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีผลกระทบต่อการกาํหนดของกิจการเกี่ยวกับการได้รับการ

ควบคุมสินค้าหรือบริการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขในสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับของ

ลูกค้าขึ้ นอยู่กับการกาํหนดขนาดหรือนํา้หนักเฉพาะ กิจการสามารถกาํหนดได้ว่าเม่ือใดที่จะ

ยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวก่อนการได้รับเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการได้รับการควบคุมสินค้าหรือ

บริการของลูกค้า ประสบการณ์ของกิจการเกี่ยวกับสัญญาในสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ

คล้ายกันอาจนาํมาซ่ึงหลักฐานที่สินค้าหรือบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลง

กันตามสัญญา หากการรับรู้รายได้เกิดก่อนการยอมรับของลูกค้า กิจการจะต้องพิจารณาว่า

กิจการมีภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังคงเหลือ (ตัวอย่างเช่น การติดตั้งอุปกรณ์) และทาํการ

ประเมินถึงการรับรู้รายการแยกจากกัน 

ข85     อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการไม่สามารถกาํหนดได้ชัดเจนว่าสินค้าหรือบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นไป

ตามคุณลักษณะที่ตกลงกนัไว้แล้วหรือไม่  กิจการจะไม่สามารถสรุปได้ว่าลูกค้าได้รับการควบคุม

จนกว่ากิจการจะได้รับการยอมรับของลูกค้า เน่ืองจากในสถานการณ์ดังกล่าวน้ี กิจการไม่

สามารถระบุได้ว่าลูกค้าสามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมด

ของสนิค้าหรือบริการ 

ข86 ถ้ากิจการส่งผลิตภัณฑ์ไปให้กับลูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้หรือเพ่ือประเมิน

ผลิตภัณฑ ์และลูกค้าไม่ได้มีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทนใดๆ จนกว่าจะพ้นช่วงเวลาทดลองใช้ 

การควบคุมผลิตภัณฑจ์ะไม่โอนไปยังลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะยอมรับผลิตภัณฑ์หรือผ่านพ้นช่วงเวลา

ทดลองใช้ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลการจ าแนกรายได ้

 

ข87      ย่อหน้าที่ 114 กาํหนดให้กจิการต้องจาํแนกรายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้าเป็นหมวดหมู่ที่แสดง

ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ จาํนวน ระยะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงิน

สดที่มีผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายปัจจัย ดังน้ัน ระดับในการจําแนกรายได้ของ

กจิการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ซ่ึงเกี่ยวข้อง

กบัสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า กจิการบางรายอาจจาํเป็นต้องมีหมวดหมู่มากกว่าหน่ึงประเภทเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจําแนกรายได้ตามย่อหน้าที่  114 ในขณะที่กิจการอื่นอาจจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้โดยจาํแนกรายได้เป็นหมวดหมู่เพียงหน่ึงประเภท 

ข88 ในการเลือกประเภทหมวดหมู่เพียงหมวดหมู่เดียว (หรือหลายหมวดหมู่) เพ่ือการจาํแนกรายได้ 

กจิการต้องพิจารณาว่าข้อมูลเกี่ยวกบัรายได้ของกจิการได้นาํเสนออย่างไรในการแสดงข้อมูลเพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้ : 

ข88.1 การเปิดเผยข้อมูลนอกงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น รายงานกาํไร รายงานประจาํปี  หรือ

 รายงานที่นาํเสนอต่อนักลงทุน) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข88.2 ข้อมูลได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

 ดาํเนินงานเพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงินของส่วนงานดาํเนินงาน และ 

ข88.3 ข้อมูลอื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกับประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข88.1 และ  

 ข88.2 และข้อมูลที่ใช้โดยกิจการหรือผู้ใช้งบการเงินของกิจการเพ่ือประเมินผลการ

 ดาํเนินงานทางการเงินของกจิการหรือการตัดสนิใจในการจัดสรรทรัพยากร 

ข89  ตัวอย่างของหมวดหมู่ที่อาจเหมาะสมเพ่ือใช้จําแนกประเภทรายได้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

รายการทั้งหมด ดังต่อไปนี้   

ข89.1 ประเภทของสนิค้าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น สายการผลิตภัณฑห์ลัก) 

ข89.2 เขตทางภมูิศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น ประเทศ หรือ ภมูิภาค) 

ข89.3 ตลาดหรือประเภทของลูกค้า (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือลูกค้าที่

ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐบาล) 

ข89.4 ประเภทของสัญญา (ตัวอย่างเช่น สัญญาที่ราคาคงที่ หรือสัญญาที่กาํหนดราคาจาก

จาํนวนช่ัวโมงแรงงานและต้นทุนวัสดุ) 

ข89.5 ระยะเวลาของสัญญา (ตัวอย่างเช่น สัญญาระยะสั้น หรือสัญญาระยะยาว) 

ข89.6 จังหวะเวลาการโอนสินค้าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น รายได้จากการโอนสินค้าหรือ

บริการให้ลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รายได้จากการโอนสินค้าหรือบริการในตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง) 

ข89.7 ช่องทางการขาย (ตัวอย่างเช่น ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และสินค้าที่ขาย

ผ่านคนกลาง) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ภาคผนวก ค 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบตืัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีผลบงัคับเช่นเดียวกบัส่วนอื่น ๆ ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

ค1 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิม ในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้นํามาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ โดย

หากกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ค1ข [ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง] 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

ค2 เพ่ือประโยชน์ในการอ่านย่อหน้าที่ ค3 ถึง ค8ก  

ค2.1 วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน คือ วันเร่ิมต้นของระยะเวลารายงานซ่ึงกจิการเร่ิมใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีคร้ังแรก และ 

ค2.2 สัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คือ สัญญาที่กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการทั้งหมดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค3 กจิการต้องปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงดังต่อไปนี้  

ค3.1 ปรับปรุงโดยการแสดงรายการย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

โดยมีข้ออนุโลมตามย่อหน้าที่ ค5 หรือ 

ค3.2 ปรับปรุงโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี ณ วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตามย่อ

หน้าที่ ค7 ถึง ค8 

ค4 เมื่อกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้คร้ังแรก กิจการไม่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้น กิจการต้องนาํเสนอ

ข้อมูลเชิงปริมาณที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว สาํหรับงวด

ปีล่าสุดก่อนงวดปีแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (“งวดก่อน

หน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก”) และเฉพาะในกรณีที่กิจการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินฉบับน้ีย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.1 ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกนาํเสนอข้อมูลน้ีสาํหรับงวด

บัญชีปัจจุบันหรืองวดเปรียบเทียบก่อนหน้าถ้ามีการแสดงเปรียบเทียบกไ็ด้แต่ไม่ได้เป็นการ

บังคับ 

ค5 กิจการอาจใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนข้อหน่ึงข้อใดหรือหลายข้อต่อไปน้ีในการใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.1  

 ค5.1  สาํหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว กิจการไม่จําเป็นต้องปรับปรุงย้อนหลังการแสดง

 รายการของสญัญาที่ 

 ค5.1.1 เร่ิมต้นและเสรจ็สมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกนั หรือ 

 ค5.1.2 เสรจ็สมบูรณ์ ณ ต้นงวดของงวดแรกสดุที่มีการนาํเสนอ 

 ค5.2 สาํหรับสญัญาที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วที่มีสิ่งตอบแทนผันแปร กจิการอาจใช้ราคาของ 

  รายการ ณ วันที่สัญญาเสร็จสิ้ นลงแทนการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรในรอบ

  ระยะเวลารายงานที่นาํมาเปรียบเทยีบ 

ค5.3   สาํหรับสญัญาที่มีการเปล่ียนแปลงก่อนต้นงวดของงวดแรกสุดที่มีการนาํเสนอ กิจการ

 ไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงการเปล่ียนแปลงสัญญาดังกล่าวย้อนหลังตามย่อหน้าที่ 20 ถึง 

 21 แต่กิจการต้องสะท้อนผลกระทบรวมของการเปล่ียนแปลงทั้งหมดซ่ึงเกิดข้ึนก่อน

 ต้นงวดของงวดแรกสดุที่นาํเสนอ เม่ือ 

  ค5.3.1 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติที่สาํเร็จไปแล้วหรือที่ยังไม่สาํเร็จ 

  ค5.3.2 กาํหนดราคาของรายการ และ 

  ค5.3.3 ปันส่วนของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่สาํเร็จไปแล้วหรือ

  ที่ยังไม่สาํเร็จ 

 ค5.4  สาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่นาํเสนอก่อนวันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทาง

 การเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยจาํนวนของราคาของรายการที่

 ปันส่วนให้ภาระที่ต้องปฏบัิติที่เหลือ รวมทั้ง คาํอธิบายว่ากิจการคาดว่าจะรับรู้จาํนวน

 เงินเป็นรายได้เม่ือใด (ดูย่อหน้าที่ 120) 

ค6 สาํหรับวิธปีฏบัิติที่ผ่อนปรนในย่อหน้าที่ ค5 ที่กจิการใช้ กิจการต้องใช้อย่างสมํ่าเสมอกับสัญญา

ทั้งหมดในทุกๆ รอบระยะเวลารายงานที่นาํเสนอ นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี  

ค6.1  วิธปีฏบัิติที่ผ่อนปรนที่นาํไปใช้ และ  

ค6.2  ข้อมูลการประเมินเชิงคุณภาพของประมาณการผลกระทบจากวิธีปฏบัิติที่ผ่อนปรนแต่

 ละข้อในระดับเทา่ที่เป็นไปได้ตามสมควร 

ค7 หากกิจการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการแสดงรายการ

ย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.2 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการปรับปรุงกับกาํไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ นของส่วน

ของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม) ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานซ่ึงรวมถึง วันที่

เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ในการปรับใช้มาตรฐานด้วยวิธีน้ี กิจการอาจ

เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังกับสัญญาที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่
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เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (ตัวอย่างเช่น 1 มกราคม 2562 สาํหรับ

กิจการที่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานคือวันที่ 31 ธันวาคม) 

ค7ก กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงย้อนหลังตามย่อ

หน้าที่ ค3.2 กิจการอาจใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ค5.3 วิธีใดวิธีหน่ึง

ดังน้ี 

ค7ก.1 สาํหรับสัญญาที่มีการเปล่ียนแปลงทุกสัญญาซ่ึงเกิดข้ึนก่อนต้นงวดของงวดแรกที่มี

การนาํเสนอ หรือ 

ค7ก.2 สาํหรับสัญญาที่มีการเปล่ียนแปลงทุกสัญญาซ่ึงเกิดข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 หากกิจการใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนดังกล่าว กิจการต้องใช้การผ่อนปรนอย่างสมํ่าเสมอกับ

สัญญาทั้งหมด และเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ ค6 

ค8 สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงวันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี หากกิจการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการแสดง

รายการย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.2 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไปน้ี  

ค8.1  จํานวนผลกระทบของรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินในงวดปัจจุบันจากการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยเทียบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่มี

ผลบังคับใช้ก่อนการเปล่ียนแปลง; และ 

ค8.2  คาํอธบิายเกี่ยวกบัสาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ค8.1 

ค8ก [ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง] 

 

การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

ค9 ในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ถ้ากิจการยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ส่วนที่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวให้อ่านอ้างอิงถึง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่ 
 

ค10    ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี  

ค10.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง 
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ค10.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

ค10.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

ค10.4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย์ 

ค10.5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

โอนสินทรพัยจ์ากลกูคา้ 

ค10.6 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายการ

แลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา 
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ภาคผนวก ง 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่ 

 

ภาคผนวกน้ีไม่เกี่ยวข้อง 
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นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 
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ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 
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(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 
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ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

 

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

บัญชีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเหน็ เป็นร่างแรกเทา่นั้นและอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจ

มีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแสดง

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 

21(อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท ์02-685-2562 หรือ 02-685-

2570 หรืออเีมล์ academic-fap@fap.or.th 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

โทร.02-685-2562 

Email: academic-fap@fap.or.th 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 103 และ

ภาคผนวก ก ถึง ง ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการ

ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็น

ตัวอักษรเอน ค าจ ากัดความอื่นๆ ของค านิยามศัพทอ์ยู่ในภาคค าศัพทอ์ธิบายของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน (the Glossory for International Financial Reporting Standards) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือ

ปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

บทน า 

 

ภาพรวม  

บทน า 1     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ก าหนดหลักการส าหรับ 

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า โดย 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ในลักษณะการน าเสนอรายการที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลน้ีให้เกณฑ์แก่ผู้ใช้ 

งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน

ทางการเงิน และกระแสเงินสดของกจิการ  

บทน า 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ให้ถือปฏิบัติส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้

กจิการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ณ หรือ

ก่อนวันที่เร่ิมน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาใช้คร้ังแรก  

บทน า 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ใช้แทน: 

(ก) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า  

(ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

(ค) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า

  ด าเนินงาน-ส่ิงจงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า และ 
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(ง) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมิน

  เน้ือหาสญัญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

บทน า 4 การเช่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของหลายๆ กิจการ ซ่ึงการเช่าเป็นวิธีในการให้ได้รับสิทธิใน

การเข้าถึงสนิทรัพย์ การจัดหาเงินทุน และการลดสถานะความเสี่ยงของความเป็นเจ้าของ

สินทรัพย์ของกิจการ เน่ืองจากความแพร่หลายของการเช่า ดังน้ันจึงมีความส าคัญที่ผู้ใช้

งบการเงินต้องมีภาพเกี่ยวกบักจิกรรมการเช่าของกจิการที่สมบูรณ์และสามารถเข้าใจได้ 

บทน า 5 วิธีการบัญชีเดิมส าหรับสัญญาเช่าก าหนดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่า เป็น

สญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสญัญาเช่าด าเนินงานและบันทกึบัญชีส าหรับสัญญา

เช่าทั้งสองประเภทน้ีอย่างแตกต่างกนั ซ่ึงวิธกีารบัญชีดังกล่าวถูกวิจารณ์ในแง่ที่ไม่สามารถ

สนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้เน่ืองจากวิธีการบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทน

อันเที่ยงธรรมของรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกดิข้ึนจากสญัญาเช่าด าเนินงาน  

บทน า 6  ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (the International 

Accounting Standards Board: IASB) และคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (the Financial Accounting Standards Board: 

FASB) ได้ริเร่ิมโครงการร่วมกันเพ่ือพัฒนาแนวปฏบัิติทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ใหม่ ซ่ึงก าหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดข้ึน

จากสญัญาเช่า แนวปฏบัิติทางการบัญชีน้ีจะส่งผลให้การน าเสนอสินทรัพย์และหน้ีสินของ

ผู้เช่าเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมมากขึ้ น และรวมทั้งยังเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงจะเพ่ิม

ความโปร่งใสของสภาพเสี่ยงทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่า 

บทน า 7 คณะกรรมการทั้งสองคณะตัดสนิใจว่าผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่า

ทุกรายการ (ด้วยข้อยกเว้นที่จ ากัด) และคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ให้ค านิยามสัญญา

เช่าในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการมีข้อสรุปที่คล้ายกันเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของ

หน้ีสินจากสัญญาเช่า และวิธีการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน นอกจากน้ีคณะกรรมการทั้งสองคณะยังได้ตัดสินใจที่จะไม่

เปล่ียนแปลงการบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าอย่างมีสาระส าคัญ 

บทน า 8  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการมีข้อสรุปที่แตกต่างกนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าน้ีได้เคย

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ในส่วนการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าและการ

รายงานกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
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ระหว่างประเทศตัดสนิใจเลือกใช้วิธกีารบัญชีเดียวส าหรับผู้เช่า (single lessee accounting 

model) โดยผู้เช่าบันทกึสญัญาเช่าทุกรายการในแนวทางเดียวกนั ในขณะที่คณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือก วิธีการบัญชี

ส าหรับผู้เช่า 2 แบบโดยมีการจัดประเภทสัญญาเช่าในลักษณะเดียวกับข้อก าหนดเดิมใน 

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) เพ่ือจ าแนกระหว่างสัญญา

เช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าเพ่ือการจัดหาแหล่งเงินทุน และมีการบันทึกสัญญาเช่าทั้ง

สองประเภทอย่างแตกต่างกนั 

บทน า 9  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เ ร่ือง สัญญาเช่า  ท าให้แผนของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในการพัฒนาการรายงานทางการเงินใน

เร่ืองสญัญาเช่าสมบูรณ์ 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

การบญัชีส าหรบัผูเ้ช่า 

 

บทน า 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า เร่ิมใช้วิธีการบัญชีเดียว

ส าหรับผู้เช่า (single lessee accounting model) และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่

สินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าต ่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ที่แสดงถึงสิทธิใน

การใช้สินทรัพย์อ้างอิงที่เช่า และหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ต้องจ่าย

ช าระตามสญัญาเช่า 

บทน า 11 ผู้เช่าวัดมูลค่าสทิธิการใช้สินทรัพย์คล้ายกับสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เช่น  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าคล้ายกบัหน้ีสนิทางการเงินอื่น ดังน้ัน 

ผู้เช่ารับรู้ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้สินทรัพย์และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

และจัดประเภทการจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นส่วนของเงินต้นและส่วนของดอกเบ้ีย 

และน าเสนอในงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบกระแสเงินสด 

บทน า 12  สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยเกณฑ์ของมูลค่า

ปัจจุบัน การวัดมูลค่าประกอบด้วยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้

(รวมถึงค่าเช่าที่แปรผันตามเงินเฟ้อ) และยังรวมถึงจ านวนเงินที่จะจ่ายในช่วงเวลาใช้สิทธิ
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ถ้าผู้เช่ามีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้

สทิธเิลือกยกเลิกสญัญาเช่า 

บทน า 13  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ได้รวมข้อก าหนดในการ

เปิดเผยข้อมูลส าหรับผู้เช่า ผู้เช่าต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลที่ เป็นเกณฑ์แก่ผู้ใช้งบการเงินใช้

ประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและ

กระแสเงินสดของผู้เช่า 

 

การบญัชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่า 

 

บทน า 14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า น าข้อก าหนดส่วนใหญ่ของ

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญา

เช่า มาใช้ ดังน้ันผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือ

สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนและบันทกึสัญญาเช่าทั้งสองประเภทน้ันอย่างแตกต่าง

กนั 

บทน า 15  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ยังก าหนดให้ผู้ให้เช่า

เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับสถานะความเสี่ยง

ของผู้ให้เช่าโดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 

เรือ่ง สัญญาเช่า 

 

วตัถุประสงค ์

1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ก าหนดหลกัการส าหรบัการรบัรูร้ายการ การวดั

มูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหม้ัน่ใจว่า

ทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าไดใ้หข้อ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจที่เป็นตวัแทนอนัเที่ยง

ธรรมของรายการ ขอ้มูลนี้ เป็นเกณฑที์่ผูใ้ชง้บการเงินใชป้ระเมินผลกระทบของสญัญาเช่าที่

มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนนิงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ  

2 กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาและข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้ง

สถานการณ์เมื่อใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีอย่างสม ่าเสมอกบัทุกสญัญาที่มีลักษณะและสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั 

 

ขอบเขต 

 

3 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญาเช่าทุกรายการ รวมถึงสทิธกิารใช้

สนิทรัพย์จากสญัญาเช่าช่วง ยกเว้นรายการต่อไปนี้  

3.1 สญัญาเช่าเพ่ือการส ารวจหรือการใช้ทรัพยากรแร่ น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากร

ที่ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั 

3.2 สญัญาเช่าสนิทรัพย์ชีวภาพที่ผู้เช่าถือครองภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม  

3.3 ข้อตกลงสัมปทานบริการภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  

3.4 ใบอนุญาตของทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยผู้ให้เช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และ 

3.5 สทิธทิี่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้ข้อตกลงในการให้ใช้สทิธิ ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของรายการ

ประเภทฟิล์มภาพยนตร์ การบันทกึวีดีทศัน์ ละคร บทประพันธ ์สทิธบัิตร และลิขสทิธิ์ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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4 ผู้เช่าอาจ (แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ) ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาเช่า

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกเหนือจากที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 3.5                               

ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการ (ย่อหนา้ที ่ข3 ถงึ ข8) 

5 ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 49 กบัรายการต่อไปนี้  

5.1 สญัญาเช่าระยะสัน้ และ 

5.2 สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8) 

6 หากผู้เช่าเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 49 กับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ

สญัญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า ผู้เช่าจะต้องรับรู้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า

ที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าน้ันเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าหรือตามเกณฑ์อื่นที่

เป็นระบบ หากเกณฑด์ังกล่าวสะท้อนถึงรูปแบบที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ได้ดีกว่า 

7 หากผู้เช่าบันทกึบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นตามย่อหน้าที่ 6 ผู้เช่าจะต้องพิจารณาสัญญาเช่า

เสมือนเป็นสัญญาเช่าฉบับใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีหาก 

 7.1 กรณีมีการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า หรือ 

7.2 กรณีมีการเปล่ียนแปลงในอายุสัญญาเช่า (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่ไม่ได้รวม

 ในการก าหนดอายุสญัญาเช่าที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้า) 

8 การเลือกส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นจะท าโดยจัดตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงสิทธิการใช้

สนิทรัพย์น้ันเกี่ยวข้อง ประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ คือ กลุ่มของสนิทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะและ

ประโยชน์การใช้งานที่คล้ายคลึงกันต่อการด าเนินงานของกิจการ การเลือกส าหรับสัญญาเช่าซ่ึง

สนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่าสามารถเลือกได้แต่ละสญัญา 

 

การระบุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข9 ถงึ ข33)                                                      

9 ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญา กิจการตอ้งประเมินว่าสญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานั้น

เป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรพัยที์่ระบุไวส้ าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพือ่แลกเปลีย่น

กบัสิ่งตอบแทน ซ่ึงย่อหนา้ที่ ข9 ถึง ข31 ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรบัการ

ประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

10 ช่วงเวลาอาจถูกก าหนดในรูปของจ านวนการใช้ของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ (ตัวอย่างเช่น ตามจ านวน

หน่วยผลิตซ่ึงอุปกรณ์จะถูกใช้ในการผลิต) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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11 กิจการต้องท าการประเมินใหม่ว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ใน

กรณีที่เง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญามีการเปล่ียนแปลง 

 

การแยกองคป์ระกอบของสญัญา 

 

12 ส าหรับสัญญาที่เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า กิจการต้องแยกแต่ละส่วนประกอบ

ของสญัญาเช่าในสญัญาออกเป็นสญัญาเช่าแยกต่างหากจากส่วนประกอบที่ไม่เป็นสัญญาเช่า เว้น

แต่กิจการเลือกปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ 15 ย่อหน้าที่ ข32 ถึง ข33 

ได้ก าหนดแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการแยกส่วนประกอบของสญัญา 

  

ผูเ้ช่า 

 

13 ส าหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาเช่าและมีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า

หรือไม่เป็นสญัญาเช่าหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงส่วน ผู้เช่าต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาให้แต่ละ

ส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑค์วามสมัพันธ์ของราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบของ

สญัญาเช่าและผลรวมราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบที่ไม่เป็นสญัญาเช่า 

14 ความสัมพันธ์ของราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบของสัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็น

สัญญาเช่าจะถูกก าหนดตามเกณฑ์ราคาของผู้ให้เช่าหรือผู้ขายที่คล้ายคลึงกันที่จะเรียกเกบ็แยก

ต่างหากจากกิจการส าหรับส่วนประกอบน้ันหรือส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกัน ในกรณีที่ไม่

สามารถสังเกตราคาแบบเอกเทศได้ ผู้เช่าต้องประมาณการราคาแบบเอกเทศโดยใช้ข้อมูลที่

สามารถสงัเกตได้ให้มากที่สดุ 

15 เพ่ือการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผู้เช่าอาจเลือกไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นสัญญาเช่าจาก

ส่วนประกอบที่เป็นสญัญาเช่าตามประเภทของสนิทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ส่วนประกอบของสัญญา

เช่าแต่ละสญัญาและส่วนประกอบที่ไม่เป็นสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบสัญญาเช่าเดียว 

ผู้เช่าต้องไม่ใช้การผ่อนปรนในทางปฏบัิติน้ีกับอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่เป็นไปตามเง่ือนไขใน

ย่อหน้าที่ 4.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

16 ผู้เช่าต้องรับรู้ส่วนประกอบที่ไม่เป็นสัญญาเช่า โดยปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่

การผ่อนปรนในทางปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 15 

 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ผูใ้หเ้ช่า 

 

17 ส าหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาเช่าและมีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า

หรือไม่เป็นสัญญาเช่าหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงส่วน ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาโดย

ปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 73 ถึง 90 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

อายุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข34 ถงึ ข41) 

18 กจิการต้องก าหนดอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาของสญัญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ รวมถึง 

18.1 ระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าออกไปอีกหากผู้เช่ามีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลือกน้ัน และ 

18.2 ระยะเวลาที่ ผู้ เ ช่ามีสิทธิเ ลือกยกเลิกสัญญาเช่าหากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สทิธเิลือกน้ัน 

19 ในการประเมินว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกขยายอายุ

สัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า กิจการต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ท  าให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับผู้เช่าในการใช้สิทธิ

เลือกขยายอายุสญัญาเช่า หรือไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ ข37 

ถึง ข40 

20 ผู้เช่าต้องประเมินใหม่ว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกขยาย

อายุสัญญาหรือไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญหรือการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยส าคัญซ่ึง 

 20.1 อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เช่า และ 

20.2 กระทบว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกที่ไม่ได้ถูก

รวมในการก าหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้า หรือไม่ใช้สิทธิเลือกที่ได้ถูกรวมไว้แล้วใน

การก าหนดอายุสญัญาเช่าก่อนหน้า (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข41) 

21 กิจการต้องปรับปรุงอายุสัญญาเช่า ถ้ามีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลาของสัญญาเช่าที่บอกเลิก

ไม่ได้ ระยะเวลาของสญัญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้จะเปล่ียนแปลง ดังกรณีตัวอย่างต่อไปน้ี 

 21.1 ผู้เช่าใช้สิทธิ เลือกที่ ไม่ได้ถูกรวมมาก่อนหน้าในการก าหนดอายุสัญญาเช่าของ

 กจิการ 

21.2 ผู้เช่าไม่ใช้สิทธิเลือกที่ได้ถูกรวมไว้แล้วก่อนหน้าในการก าหนดอายุสัญญาเช่าของ

กจิการ 
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21.3 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นการผูกพันโดยสัญญาให้ผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่ไม่ได้ถูกรวมมา

ก่อนหน้าในการก าหนดอายุสญัญาเช่าของกจิการ หรือ 

21.4 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซ่ึงโดยสัญญาห้ามผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่ได้ถูกรวมไว้แล้วก่อนหน้าใน

การก าหนดอายุสญัญาเช่าของกจิการ 

 

ผูเ้ช่า 

 

การรบัรูร้ายการ 

 

22 ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งรบัรูสิ้ทธิการใชสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สินตามสญัญาเช่า 

 

การวดัมูลค่า 

 

การวดัมูลค่าเริม่แรก 

 

การวดัมลูค่าเร่ิมแรกของสิทธิการใชสิ้นทรพัย์ 

 

23 ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสิทธิการใชสิ้นทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

24 ราคาทุนของสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้  

24.1 มูลค่าที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 26 

24.2 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าซ่ึงจ่ายช าระ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ

ก่อนวันที่สญัญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจงูใจในสญัญาเช่าที่ได้รับ 

24.3 ตน้ทนุทางตรงเร่ิมแรกที่เกดิจากผู้เช่า และ 

24.4 ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดข้ึนกับผู้เช่าในการร้ือถอน การขนย้าย และการบูรณะ

สนิทรัพย์อ้างองิหรือสถานที่ต้ังของสินทรัพย์อ้างอิงให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไข

ที่ก  าหนดของสญัญาเช่า เว้นแต่ต้นทุนเหล่านั้นเกดิขึ้นเพ่ือการผลิตสนิค้าคงเหลือ ผู้เช่า

มีภาระผูกพันส าหรับต้นทุนดังกล่าว ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือเป็นผลจากการใช้

สนิทรัพย์อ้างองิน้ันในระหว่างช่วงระยะเวลาหน่ึง 

25 ผู้เช่าต้องรับรู้ต้นทุนตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 24.4 เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสิทธิการใช้

สินทรัพย์เมื่อผู้เช่ามีภาระผูกพันส าหรับต้นทุนดังกล่าว ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ ส าหรับต้นทุนที่เกดิขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลา
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หน่ึงซ่ึงเป็นผลจากการใช้สิทธิการใช้สินทรัพย์เพ่ือผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลา

น้ัน ภาระผูกพันส าหรับต้นทุนดังกล่าวรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หรือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัย์

ทีอ่าจเกิดขึ้น 

 

การวัดมลูค่าเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

26 ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น จ านวนเงินที่ตอ้งจ่าย

ช าระตามสญัญาเช่าตอ้งคิดลดดว้ยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า หากอตัรานั้น

สามารถก าหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดใ้ห ้ผูเ้ช่าใชอั้ตราดอกเบี้ ยเงินกูย้มื

ส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า 

27 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย การจ่ายช าระดังต่อไปน้ีส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิง

ระหว่างอายุสญัญาเช่าที่ยังไม่จ่ายช าระ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

27.1 ค่าเช่าคงที ่(รวมถึง การจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ตามที่ได้อธิบายในย่อ

หน้าที่ ข42) หักสิ่งจูงใจในสญัญาเช่าใดๆ ที่จะได้รับ 

27.2 การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร ที่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนี

หรืออตัรา ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 28) 

27.3 จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระโดยผู้เช่าภายใต้มลูค่าคงเหลือทีร่บัประกนั 

27.4 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ

เลือกน้ัน (ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมิน อธิบายในย่อหน้าที่ ข37 ถึง ข40) 

และ 

27.5 ค่าปรับที่จ่ายส าหรับการยกเลิกสัญญาเช่า หากอายุสัญญาเช่าสะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ

เลือกยกเลิกสญัญาเช่า 

28 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร ที่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 27.2 รวมถึง 

ตัวอย่างเช่น การจ่ายช าระที่เช่ือมโยงกับดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายช าระที่เช่ือมโยงกับอัตรา

ดอกเบ้ียอ้างอิง (เช่น อัตราดอกเบ้ียระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)) หรือ การ

จ่ายช าระที่ผันแปรเพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าเช่าในตลาด 
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 การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก 

 

การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ร่ิมแรกของสิทธิการใชสิ้นทรพัย ์

 

29 หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสิทธิการใชสิ้นทรพัยโ์ดยใชวิ้ธีราคาทุน 

เวน้แต่ผูเ้ช่าจะใชวิ้ธีการวดัมูลค่าวิธีอื่นตามทีไ่ดอ้ธิบายในย่อหนา้ที ่34 และ 35 

 

วิธีราคาทุน 

 

30 ในการใช้วิธรีาคาทุน ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ด้วยราคาทุน 

30.1 หักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ  

30.2 ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 36.3 

31 ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามการคิดค่าเสื่ อมราคาที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ในการคิดค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้

สนิทรัพย์ภายใต้ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 32 

32 หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิง ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือ

หากราคาทุนของสิทธิการใช้สินทรัพย์ สะท้อนให้เหน็ว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ ผู้เช่า

ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สินทรัพย์จากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช ้

ประโยชนข์องสนิทรัพย์อ้างองิ ในกรณีอื่นๆ ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาสทิธกิารใช้สินทรัพย์ตั้งแต่

วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการใชป้ระโยชน์ของสิทธิการใช้สินทรัพย์หรือวัน

สิ้นสดุอายุสญัญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

33 ผู้เช่าต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย์ เพ่ือพิจารณาว่า สิทธิการใช้สินทรัพย์ด้อยค่าหรือไม่และบันทึกบัญชีเมื่อมีผลขาดทุน

จากการด้อยค่าเกดิขึ้น 

 

วิธีการวดัมูลค่าอื่น  

 

34 ถ้าผู้เช่าใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน กับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของผู้เช่า ผู้เช่าต้องใช้วิธีมูลค่า

ยุติธรรมส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ที่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ด้วย 
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35 หากสิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นรายการประเภทเดียวกันกับประเภทของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ซ่ึงผู้เช่าใช้วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ผู้เช่าอาจจะเลือกใช้วิธกีารตีราคาใหม่กบัสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ทุกรายการที่จัด

อยู่ในประเภทเดียวกนักบัประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์น้ัน 

 

 การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ร่ิมแรกของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

36 หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าของหนี้ สินตามสญัญาเช่า โดย  

36.1 การเพิม่มูลค่าตามบญัชีเพือ่สะทอ้นดอกเบี้ ยของหนี้ สินตามสญัญาเช่า 

36.2 การลดมูลค่าตามบญัชีเพือ่สะทอ้นการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า และ 

36.3 การวัดมูลค่าตามบญัชีใหม่เพื่อสะทอ้นการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง

สญัญาเช่าตามทีร่ะบุในย่อหนา้ที่ 39 ถึง 46 หรือเพือ่สะทอ้นการปรบัปรุงการจ่าย

ช าระค่าเช่าทีโ่ดยเนื้ อหาเป็นค่าเช่าคงที่ (ดูย่อหนา้ที ่ข42) 

37 ดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าแต่ละงวดในระหว่างอายุสัญญาเช่าต้องเป็นจ านวนที่ท  าให้

อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ 

อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวด คือ อัตราคิดลดตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 26 หรืออัตราคิดลดที่

ปรับปรุงใหม่ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 41, 43 หรือ 45.3 (ถ้ามี) 

38 หลังจากวันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้รายการต่อไปน้ีในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นต้นทุน

ดังกล่าวถูกรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์อื่นที่ปฏบัิติตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 38.1  ดอกเบี้ ยของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า และ 

38.2 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน

งวดที่เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ท  าให้ค่าเช่าเหล่านั้นเกดิขึ้น 

 

การประเมินหนี้ สินตามสญัญาเช่าใหม่ 

 

39 หลังจากวันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ในการวัดมูลค่าหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ผู้

เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินของการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการปรับปรุงสิทธิการ

ใช้สนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์

แล้ว และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนที่

เหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 
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40 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่าที่ปรับปรุงใหม่ โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ หากเป็นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

40.1 มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 20 ถึง 21 ผู้เช่าต้อง

ก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่ตามเกณฑ์ของอายุ

สญัญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่ หรือ 

40.2 มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิ โดยพิจารณาเหตุการณ์

และสถานการณ์ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 20 ถึง 21 ในบริบทของสิทธิเลือกซ้ือ

สินทรัพย์ ผู้เช่าต้องก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่

เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระภายใต้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ที่

เช่า  

41 ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 40 ผู้เช่าต้องก าหนดอัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่เป็นอัตราดอกเบ้ีย

ตามนัยของสัญญาเช่าส าหรับอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ ถ้าอัตราดังกล่าวสามารถก าหนดได้ หาก

อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถก าหนดได้ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม

ของผู้เช่า ณ วันที่มีการประเมินใหม่  

42 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่าที่ปรับปรุงใหม่ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

42.1 มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้การประกันมูลค่าคงเหลือ ผู้

เช่าต้องก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สะท้อน

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้การประกนัมูลค่าคงเหลือ 

42.2 มีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคตที่เป็นผลมาจาก

การเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออตัราที่ใช้ก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ รวมถึงกรณีเช่น

การเปล่ียนแปลงเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงอัตราค่าเช่าในตลาดเพ่ือให้เป็นไปตาม

อัตราค่าเช่าปัจจุบันในตลาด ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ให้สะท้อน

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่เฉพาะในกรณีที่กระแสเงินสด

มีการเปล่ียนแปลง (เช่น เมื่อการปรับปรุงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่ามี

ผลบังคับ) ผู้เช่าต้องก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับอายุ

สญัญาเช่าที่เหลืออยู่ อ้างองิจากค่าเช่าตามสญัญาที่ปรับปรุงใหม่ 

43 ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 42 ผู้เช่าต้องไม่เปล่ียนแปลงอัตราคิดลด เว้นแต่การเปล่ียนแปลง

ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย
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ลอยตัว ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าต้องใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ซ่ึงสะท้อนการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบี้ ย 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

44 ผู้เช่าต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหากจากสัญญาเดิม หากเป็นไป

 ตามเง่ือนไขทั้งสองข้อน้ี 

44.1 การเปล่ียนแปลงเป็นการเพ่ิมขอบเขตของสัญญาเช่าโดยเพ่ิมสิทธิการใช้สินทรัพย์

 อ้างองิรายการเดียวหรือหลายรายการ และ 

44.2 สิ่งตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นโดยจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้ นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับ

ราคาแบบเอกเทศ ส าหรับการเพ่ิมขอบเขตและการปรับปรุงอย่างเหมาะสมของราคา

แบบเอกเทศน้ันเพ่ือสะท้อนสถานการณ์ของสญัญาน้ัน  

45 ส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก ณ วันที่การ

เปลีย่นแปลงสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้อง  

  45.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญาเช่าที่เปล่ียนแปลงโดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 13 ถึง 16  

  45.2 ก าหนดอายุสญัญาเช่าที่เปล่ียนแปลงโดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 18 ถึง 19  และ 

 45.3 วัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า

ด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ถือเป็นอัตราดอกเบ้ียตาม

นัยของสัญญาเช่าส าหรับอายุที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าหากอัตราดอกเบ้ียน้ันสามารถ

ก าหนดได้ หรือหากอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถก าหนดได้ ให้ใช้

อตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่การเปล่ียนแปลงสญัญาเร่ิมมีผล 

46 ส าหรับการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก ผู้เช่าต้องรับรู้การวัด

มูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่โดย  

46.1 ลดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์ให้สะท้อนการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วน

หรือทั้งหมดส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าที่ลดขอบเขตของสัญญา ผู้เช่าต้องรับรู้

ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดในก าไร

หรือขาดทุน  

46.2 ปรับปรุงสิทธิการใช้สินทรัพย์ให้ตรงกันส าหรับการเปล่ียนแปลงอื่นทุกรายการของ

 สญัญาเช่า  
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การน าเสนอรายการ  

 

47 ผู้เช่าต้องน าเสนอรายการต่อไปน้ีในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน  

47.1 น าเสนอรายการสิทธิการใช้สินทรัพย์แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นแต่หากผู้เช่าไม่

แสดงสทิธกิารใช้สนิทรัพย์แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้อง  

47.1.1 รวมสิทธิการใช้สินทรัพย์ในรายการรายบรรทดัเดียวกับสินทรัพย์อ้างอิงที่จะ

ถูกน าเสนอ หากสนิทรัพย์น้ันถูกครอบครอง และ  

47.1.2 เปิดเผยข้อมูลว่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ถูกรวมไว้ในรายบรรทดัใดในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

47.2 น าเสนอรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกจากหน้ีสินอื่นแต่หากผู้เช่าไม่แสดงหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลว่าหน้ีสิน

ตามสญัญาเช่าถูกรวมไว้ในรายบรรทดัใดในงบแสดงฐานะการเงิน  

48 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 47.1 ไม่น ามาใช้ปฏบัิติกบัสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ที่เป็นไปตามค านิยามของ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงต้องน าเสนอเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

49 ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผู้เช่าต้องแสดงดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าแยกต่างหากจากค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงินซ่ึงตามย่อหน้าที่ 82.2 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้แสดงแยกในงบก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

50 ในงบกระแสเงินสด ผู้เช่าต้องจัดประเภทรายการดังน้ี  

50.1 เงินสดจ่ายส าหรับส่วนของเงินต้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจัดประเภทภายใต้กิจกรรม

จัดหาเงิน  

50.2 เงินสดจ่ายส าหรับส่วนของดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าให้ปฏบัิติตามข้อก าหนด

ส าหรับดอกเบ้ียจ่ายในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบ

กระแสเงินสด และ 

50.3 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าระยะสั้น เงินสดจ่ายส าหรับสัญญาเช่าของ

สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่า และการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าจัดประเภทภายใต้กจิกรรมด าเนินงาน 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

 

51 วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลคือให้ผูเ้ช่าเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินและขอ้มูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

เพื่อใหเ้กณฑ์ส าหรบัผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบของสญัญาเช่าที่มีต่อฐานะ

การเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของผูเ้ช่า ย่อหนา้ที่ 52 ถึง 60 

ระบุขอ้ก าหนดเพือ่บรรลุวตัถุประสงคน์ี้  

52 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าในด้านของผู้เช่าเป็นหน่ึงข้อในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน หรือเป็นส่วนแยกในงบการเงิน อย่างไรกต็าม ผู้เช่าไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลซ า้หาก

ได้มีการน าเสนอข้อมูลน้ันแล้วที่ใดที่หน่ึงในงบการเงิน โดยให้อ้างอิงโยงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินหรือส่วนแยกที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

53 ผู้เช่าต้องเปิดเผยจ านวนเงินรายการต่อไปน้ีส าหรับรอบระยะเวลารายงาน 

 53.1 ค่าเสื่อมราคาส าหรับสทิธกิารใช้สนิทรัพย์จ าแนกตามประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ 

 53.2  ดอกเบี้ ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

53.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 6 ซ่ึงค่าใช้จ่ายน้ีไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่า 1 เดือนหรือน้อยกว่า  

53.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่าที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 6 ซ่ึงค่าใช้จ่าย

น้ีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นของสนิทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่าตามย่อหน้าที่ 

53.3 

53.5 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมในการวัดมูลค่าหน้ีสนิตาม  

  สญัญาเช่า 

53.6 รายได้จากการให้เช่าช่วงสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ 

53.7 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่า 

53.8 การเพ่ิมขึ้นของสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ 

53.9 ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกดิข้ึนจากรายการขายและเช่ากลับคืน และ 

53.10 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงานจ าแนกตาม

ประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ 

54 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 53 ในรูปแบบตาราง เว้นแต่รูปแบบอื่นจะ

เหมาะสมกว่า จ านวนเงินที่เปิดเผยต้องรวมต้นทุนที่ ผู้เช่าได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์อื่นระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 
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55 ผู้เช่าต้องเปิดเผยจ านวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้ตาม

ย่อหน้าที่ 6 หากกลุ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงผู้เช่ามีภาระผูกพัน ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

แตกต่างจากกลุ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงเปิดเผยไว้

ตามย่อหน้าที่ 53.3  

56 ถ้าสิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ผู้เช่าต้องปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 53.1 

53.6 53.8 หรือ 53.10 ส าหรับสทิธกิารใช้สนิทรัพย์เหล่านั้น 

57 ถ้าผู้เช่าวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ตีใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 77 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับสิทธิ

การใช้สนิทรัพย์น้ัน 

58 ผู้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตามย่อหน้าที่ 39 และ    

ข11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครือ่งมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) แยกต่างหากจากการวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสิน

ทางการเงินอื่น 

59 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 53 ถึง 58 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าที่จ าเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51 (ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ ข48) ซ่ึงข้อมูลที่เปิดเผย

เพ่ิมเติมน้ีอาจรวม (แต่ไม่จ ากดัเพียงแต่) ข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  

 59.1 ลักษณะกจิกรรมการเช่าของผู้เช่า 

59.2 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่ผู้เช่าอาจมีสถานะความเสี่ยง ซ่ึงไม่ได้ถูกสะท้อนในการ

วัดมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ซ่ึงรวมถึงสถานะความเสี่ยงที่เกดิจาก 

59.2.1 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข49) 

59.2.2 สทิธเิลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า และ สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

(ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข50) 

59.2.3 การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข51) และ 

59.2.4 สญัญาเช่าที่ยังไม่เร่ิมมีผลซ่ึงผู้เช่าถูกผูกมัดแล้ว 

 59.3 ข้อจ ากดัหรือข้อตกลงร่วมกนัที่ก  าหนดในสญัญาเช่า และ 

 59.4 รายการขายและเช่ากลับคืน (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข52) 
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60 ผู้เช่าที่รับรู้สัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต ่า โดยปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 

ต้องมีการเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

60 A lessee that accounts for short-term leases or leases of low-value assets applying 

paragraph 6 shall disclose that fact. 

 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

การจดัประเภทสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข53-ข58) 

 

61 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าแต่ละสญัญาเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิด

จัดหาแหล่งเงินทุน 

62 สญัญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หากสญัญานั้นโอนความ

เสีย่งและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง

ไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า และจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนนิงานหากสญัญาเช่านั้นไม่ไดโ้อนความ

เสีย่งและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง

ไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

63 ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กิจการต้องพิจารณาถึงเน้ือหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตัวอย่างของสถานการณ์

ดังต่อไปน้ีซ่ึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันโดยปกติอาจท าให้

สญัญาเช่าถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน  

63.1 สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์อ้างองิให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่า 

63.2 ผู้เช่ามีสทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิด้วยราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือก

ซ้ือสามารถใช้สทิธไิด้ โดยราคาตามสิทธิเลือกซ้ือน้ันมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงมากเพียงพอที่จะท าให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วัน

เร่ิมตน้ของสญัญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์อ้างอิงน้ัน 

63.3 อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์

อ้างองิ แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสทิธิ์เกดิขึ้น 

63.4 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบัน ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่ามีจ านวนเทา่กบัหรือเกอืบเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิ และ 

63.5 สนิทรัพย์อ้างองิมีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์น้ัน 

โดยไม่จ าเป็นต้องน าสนิทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงที่ส าคัญ 
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64 ข้อบ่งช้ีถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่อาจท าให้สามารถจัด

สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนได้ มีดังต่อไปนี้  

64.1 หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ ซ่ึงผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับ

ผู้ให้เช่าเน่ืองจากการยกเลิกน้ัน 

64.2 ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า

คงเหลือ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าเท่ากับส่วนใหญ่

ของจ านวนเงินที่ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้ นสุด

สญัญาเช่า) และ 

64.3 ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่มีจ านวนต ่ากว่าค่าเช่าใน

ตลาดอย่างเป็นนัยส าคัญ 

65 ตัวอย่างและข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 63 ถึง 64 ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้เป็น

สญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หากเป็นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้เหน็ว่ามิได้มีการ

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาเช่าน้ันต้อง

จัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

ในสินทรัพย์อ้างอิงโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ผันแปรซ่ึงมีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิง หรือมีการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรอันเป็นผลให้ผู้ให้เช่าไม่ได้มีการโอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์อ้างองิ 

66 การจัดประเภทสัญญาเช่าต้องท า ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าและจะต้องมีการประเมินใหม่

เฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือการเปล่ียนแปลง

ประมาณการของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิง) หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 

(ตัวอย่างเช่น ผู้เ ช่าผิดสัญญา) ไม่ท าให้ต้องมีการจัดประเภทของสัญญาเช่าใหม่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางการบัญชี 

 

สญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

67 ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูแ้ละน าเสนอสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าชนิด

จัดหาแหล่งเงินทุนเป็นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยจ านวนที่เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ

ตามสัญญาเช่า 
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก 

 

68 ผู้ให้เช่าต้องใช้อตัราดอกเบี้ ยตามนัยของสญัญาเช่าเพ่ือวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ใน

กรณีที่เป็นการเช่าช่วง ถ้าหากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสญัญาเช่าช่วงไม่สามารถก าหนดได้ ผู้ให้

เช่าช่วง (intermediate lessor) อาจใช้อัตราดอกเบ้ียคิดลดส าหรับสัญญาเช่าหลัก (ปรับปรุงด้วย

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าช่วง) ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา

เช่าช่วง 

69 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกนอกเหนือจากต้นทุนที่เกดิข้ึนโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย

จะถูกรวมในการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าและจะเป็นส่วนหักจากก าไร

ตลอดอายุสัญญาเช่า อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าเป็นอัตราที่ก  าหนดข้ึนโดยได้ค านึงถึง

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก ซ่ึงรวมอยู่ในยอดเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ดังน้ันจึงไม่มีความ

จ าเป็นต้องรวมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก 

 

การวดัมูลค่าเริ่มแรกของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึงรวมอยู่ในเงินลงทุน

สุทธิตามสญัญาเช่า 

 

70 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึงรวมอยู่ในการวัดมูลค่าเงิน

ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายช าระต่อไปน้ีส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิง

ตลอดอายุสญัญาเช่าที่ยังไม่ได้รับ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

70.1 ค่าเช่าคงที่ (รวมถึง การจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ตามที่ได้อธิบายในย่อ

หน้าที่ ข42) หักสิ่งจูงใจในสญัญาเช่าใดๆ ที่ต้องช าระ 

70.2 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ข้ึนอยู่กบัดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนี

หรืออตัรา ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

70.3 การประกันมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่าประกันให้แก่ผู้ให้เช่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าหรือ

บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าที่มีความสามารถทางการเงินในการช าระภาระ

ผูกพันที่รับประกนัไว้ 

70.4 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ

เลือกนั้น (ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมิน อธบิายในย่อหน้าที่ ข37) และ 

70.5 ค่าปรับที่จ่ายส าหรับการยกเลิกสัญญาเช่า หากอายุสัญญาเช่าสะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ

เลือกยกเลิกสญัญาเช่า 
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ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่าย 

 

71 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายต้องรับรู้รายการดังต่อไปน้ี

ส าหรับสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนแต่ละสญัญา 

71.1 รายได้จากการขายซ่ึงบันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงหรือมูลค่าปัจจุบัน

ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า คิดลดด้วย

อตัราดอกเบี้ ยในท้องตลาด แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

71.2 ต้นทุนขายบันทกึด้วยต้นทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง (หากมูลค่าตาม

บัญชีแตกต่างจากต้นทุนของสนิทรัพย์อ้างองิ) หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือ

ทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั และ 

71.3 ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย (ผลต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุน) ซ่ึงรับรู้

ตามนโยบายการบัญชีส าหรับการขายเสร็จเด็ดขาดตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ผู้ให้

เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขายจากสัญญาเช่า

ชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยไม่ค านึงว่าผู้ให้เช่าจะโอน

สนิทรัพย์อ้างองิหรือไม่ตามที่ได้อธบิายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

72 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายมักเสนอทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซ้ือหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าชนิด

จัดหาแหล่งเงินทุนของสนิทรัพย์โดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย ท าให้เกิดก าไรหรือ

ขาดทุนที่เทยีบเท่ากับก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเดด็ขาดของสินทรัพย์อ้างอิงด้วย

ราคาขายปกติ ทั้งน้ีจะค านึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้าด้วย 

73 เพ่ือเป็นการจูงใจลูกค้าผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายบางคร้ังจะเสนออัตราดอกเบ้ียที่

ต ่ากว่าความเป็นจริงมากซ่ึงท าให้รายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลมีจ านวนสูงเกินไป 

หากผู้ให้เช่าเสนออตัราดอกเบ้ียที่ต ่าเกนิจริง ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะถูกจ ากัด

ก าไรจากการขายเป็นจ านวนที่ค านวณข้ึนจากอตัราดอกเบ้ียในท้องตลาด 

74 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้ นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ

สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลเป็นค่าใช้จ่าย เน่ืองจากต้นทุน

ดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับก าไรจากการขายของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย ต้นทุนที่

เกิดขึ้นโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายที่เกี่ยวกับการได้มาของสัญญาเช่าชนิดจัดหา

แหล่งเงินทุนจะไม่รวมในค านิยามของต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก และดังน้ันจึงไม่รวมในเงินลงทุน

สทุธติามสญัญาเช่าด้วย 
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การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ร่ิมแรก 

 

75 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูร้ายไดท้างการเงินตลอดอายุสญัญาเช่าโดยข้ึนอยู่กบัรูปแบบที่สะทอ้นถึง

อตัราผลตอบแทนคงทีใ่นแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าของผูใ้หเ้ช่า  

76 ผู้ให้เช่าปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับงวดบัญชี ต้องน ามาหักกับเงินลงทุน

ขัน้ตน้ตามสญัญาเช่าเพ่ือลดเงินต้นและรายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้

77 ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในเร่ืองการตัดรายการและการด้อยค่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับเงิน

ลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่

ใช้ในการค านวณเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสม ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือ

ที่ไม่ได้รับการประกนัมีจ านวนลดลง ผู้ให้เช่าต้องปรับปรุงการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า 

และรับรู้การลดลงของจ านวนที่ต้ังค้างรับไว้ทนัท ี

78 ผู้ให้เช่าที่จัดประเภทสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขาย (หรือได้รวมอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ที่เลิกใช้และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) 

ต้องบันทึกบัญชีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก เมื่อสินทรัพย์

น้ันเป็นไปตาม ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

79 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก 

ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้  

79.1 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพ่ิมขอบเขตของสัญญาเช่าโดยการเพ่ิมสิทธิการใช้สินทรัพย์

อ้างองิหน่ึงรายการหรือหลายรายการ และ 

79.2 สิ่งตอบแทนสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้ นในจ านวนเทียบเท่ากับราคาแบบเอกเทศส าหรับการ

เพ่ิมข้ึนของขอบเขตและการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อราคาแบบเอกเทศเพ่ือสะท้อน

สถานการณ์ของสญัญาน้ัน 

80 การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนที่ไม่รับรู้เป็นสญัญาเช่าที่แยกต่างหาก ผู้ให้เช่า

ต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังน้ี 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
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80.1 หากสัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

ของสญัญามีผลตั้งแต่วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าต้อง 

80.1.1 รับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าใหม่นับต้ังแต่วันที่การ

เปล่ียนแปลงสญัญาเร่ิมมีผล และ 

80.1.2  วัดมูลค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงเป็นเงินลงทุนสุทธิตาม

สญัญาเช่าทนัทกี่อนวันที่การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

80.2 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

81 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูจ้ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็น

รายไดโ้ดยใชวิ้ธีเสน้ตรงหรือวิธีอื่นทีเ่ป็นระบบ ผูใ้หเ้ช่าจะใชวิ้ธีอื่นที่เป็นระบบก็ต่อเมือ่วิธีนั้น

สะทอ้นถงึรูปแบบทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัประโยชนที์ล่ดลงจากสินทรพัยอ์า้งอิงทีด่ีกว่า 

82 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ต้นทุนซ่ึงรวมถึงค่าเสื่อมราคา ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการได้รับรายได้จากสัญญาเช่า

เป็นค่าใช้จ่าย 

83 ผู้ให้เช่าต้องรวมต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนจากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมใน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใช้เกณฑเ์ดียวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า 

84 นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานต้องใช้เกณฑ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผู้ให้เช่า ผู้ให้

เช่าต้องค านวณค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

85 ผู้ให้เช่าต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ เพ่ือก าหนดว่าสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานด้อยค่าหรือไม่และรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกดิข้ึน 

86 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะไม่รับรู้ก าไรจากการขายในการเข้าท าสัญญาเช่า

ด าเนินงานเน่ืองจากรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการขาย 
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การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

87 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าด าเนินงานโดยถือเป็นสัญญาเช่าใหม่นับตั้งแต่วันที่

การเปล่ียนแปลงสัญญาเร่ิมมีผล โดยให้พิจารณาจ านวนเงินที่ จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าเดิมเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับสญัญาเช่าใหม่  

 

การน าเสนอรายการ  

 

88 ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม

ลักษณะของสนิทรัพย์อ้างองิน้ันๆ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

89 วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลคือเพือ่ใหผู้ใ้หเ้ช่าเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินพรอ้มกบัขอ้มูลที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด เพือ่เป็นเกณฑส์ าหรบัผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบที่สญัญาเช่ามีต่อฐานะ

การเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของผูใ้หเ้ช่า ย่อหนา้ที่ 90 ถึง 97 

ระบุขอ้ก าหนดเพือ่บรรลุวตัถุประสงคน์ี้  

90 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยจ านวนเงินรายการต่อไปน้ี ส าหรับรอบระยะเวลารายงาน 

90.1 ส าหรับสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน 

90.1.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 

90.1.2 รายได้ทางการเงินของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า และ 

90.1.3 รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า

ของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า 

90.2 ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน รายได้จากสัญญาเช่าให้เปิดเผยแยกต่างหากกับรายได้ที่

เกี่ยวข้องกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัดัชนีหรืออตัรา 

91 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 90 ในรูปแบบตารางเว้นแต่จะมีรูปแบบอื่นที่

เหมาะสมกว่า 

92 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าที่จ าเป็น

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 89 ข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวรวมถึง 

(แต่ไม่จ ากดัเพียงแต่) ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเร่ืองดังต่อไปนี้  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
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 92.1 ลักษณะของกจิกรรมการเช่าของผู้ให้เช่า และ  

92.2 วิธีการที่ ผู้ให้เช่าบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ที่ผู้ให้เช่ายังคงมีอยู่ใน

สินทรัพย์อ้างอิง โดยเฉพาะผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงส าหรับ

สทิธทิี่ผู้ให้เช่ายังคงมีในสนิทรัพย์อ้างองิ รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าท าเพ่ือลดความ

เสี่ยงน้ัน วิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงข้อตกลงรับซ้ือคืน การรับประกันมูลค่าคงเหลือ 

หรือการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรส าหรับการใช้เกนิที่ก  าหนด 

 

สญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

 

93 ผู้ให้เช่าต้องให้ค าอธิบายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในมูลค่าตาม

บัญชีของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน 

94 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินที่ลูกหน้ีต้องจ่ายช าระตาม

สญัญาเช่า ซ่ึงต้องเปิดเผยข้อมูลจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับโดยไม่คิดลด

โดยแสดงเป็นจ านวนรายปีของแต่ละปีส าหรับห้าปีแรก และจ านวนผลรวมส าหรับปีที่เหลือเป็น

อย่างน้อย ผู้ให้เช่าต้องกระทบยอดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลดกับ

ยอดเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า การกระทบยอดต้องระบุรายได้ทางการเงินรอการรับรู้ที่

เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินที่ลูกหน้ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า และมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการ

ประกนัที่คิดลด 

 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

95 ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูล

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

ผู้ให้เช่าต้องแยกแต่ละประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงาน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญญาเช่าด าเนินงาน ดังน้ัน ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับ

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (ตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง) แยกต่างหากจาก

สนิทรัพย์ที่ถือครองและใช้งานโดยผู้ให้เช่า 

96 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์
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ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม ส าหรับ

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

97 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึง

ต้องเปิดเผยข้อมูลจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่จะได้รับโดยไม่คิดลดโดยแสดงเป็น

จ านวนรายปีของแต่ละปีส าหรับห้าปีแรกและจ านวนผลรวมส าหรับปีที่เหลือเป็นอย่างน้อย 

 

การขายและเช่ากลบัคืน 

 

98 หากกจิการ (ผู้ขาย-ผู้เช่า) โอนสินทรัพย์ให้แก่กิจการอื่น (ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า) และเช่าสินทรัพย์น้ัน

กลับคืนจากผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า ทั้งผู้ขาย-ผู้เช่าและผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สัญญาการโอนและสัญญา

เช่าโดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 99 ถึง 103  

 

การประเมินว่าการโอนสินทรพัยน์ ั้นเป็นการขายหรือไม่ 

 

99 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการพิจารณาว่าเมื่อใดที่ภาระที่ต้องปฏิบัติเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากับลูกค้า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ือก าหนดว่าการโอนสนิทรัพย์น้ันรับรู้เป็นการขายหรือไม่ 

 

การโอนสินทรพัยที์เ่ป็นการขาย 

 

100 การโอนสนิทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่า ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่รับรู้เป็นการขาย

สนิทรัพย์ 

100.1 ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องวัดมูลค่าสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ที่เกดิจากสัญญาเช่ากลับคืนตามสัดส่วน

ของมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการใช้สินทรัพย์ที่ยังคงอยู่ที่

ผู้ขาย-ผู้เช่า ดังน้ันผู้ขาย-ผู้เช่าต้องรับรู้เฉพาะจ านวนก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ

สทิธทิี่ถูกโอนไปยังผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า 

100.2 ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องรับรู้การซ้ือสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ

ส าหรับสัญญาเช่าจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทางการบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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101 หากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนส าหรับการขายสินทรัพย์ไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ หรือหากการจ่ายช าระส าหรับสัญญาเช่า ไม่ใช่อัตราในท้องตลาด กิจการต้องปรับปรุง

รายการต่อไปนี้ เพ่ือวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

101.1 อัตราที่ต ่ากว่าท้องตลาดต้องรับรู้เป็นการจ่ายล่วงหน้าของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ

ตามสญัญาเช่า และ 

101.2 อตัราที่สงูกว่าท้องตลาดต้องรับรู้เป็นการจัดหาเงินส่วนเพ่ิมที่ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าให้กับผู้ขาย-ผู้

เช่า 

102 กจิการต้องวัดมูลค่าการปรับปรุงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 101 โดยใช้เกณฑ์

ของข้อก าหนดที่ก  าหนดได้ง่ายกว่าระหว่าง 

102.1 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนส าหรับการขายและมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ และ 

102.2 ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินส าหรับสญัญาเช่าตามอัตราในสัญญา และ

มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินส าหรับสญัญาเช่าตามอตัราในตลาด 

 

 การโอนสินทรพัยที์่มิใช่การขาย 

   

103 การโอนสินทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่าที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่จะรับรู้เป็น

การขายสนิทรัพย์ 

103.1 ผู้ขาย-ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอนไปและรับรู้หน้ีสินทางการเงินเท่ากับเงินรับจาก

การโอนสินทรัพย์ โดยกิจการต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงินโดยปฏบัิติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

103.2 ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่โอนและต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเท่ากับเงิน

รับจากการโอนสินทรัพย์ โดยกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินโดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 
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ภาคผนวก ก 

 

ค านยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐาน 

 

วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล วันที่ผูใ้หเ้ช่าท าให้สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้านโดยผูเ้ช่า 

  

อายุการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

-  ระยะเวลาที่คาดว่าสนิทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

กบัผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย หรือ 

- จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่ นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงผู้ใช้รายเดียวหรือหลายรายคาดว่าจะ

ได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ 

  

วนัทีก่ารเปลีย่นแปลงสญัญาเริม่มีผล วันที่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

  

มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามข้อก าหนดของการ

บัญชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี มูลค่ายุติธรรม คือ จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีกันในขณะที่ทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ

สามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่

ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

  

สญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

 

 

สญัญาเช่าที่ท  าให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจาก

สินทรพัยอ์า้งอิง 

  

ค่าเช่าคงที ่

 

 

การจ่ายช าระที่ผูเ้ช่าช าระให้กับผูใ้หเ้ช่าส าหรับสิทธิการใช้

สินทรพัยอ์า้งอิง ระหว่างอายุสญัญาเช่า โดยไม่รวมการ

จ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร 
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เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า 

 

 

 

ผลรวมของ 

(ก) จ านวนเงินที่ลูกหนี้ ตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

ให้กับผูใ้ห้เช่าตามสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่ง

เงินทุน และ 

(ข) มูลค่าคงเหลือทีไ่ม่ไดร้บัการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

  

วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า 

 

 

วันที่ท  าสญัญาเช่าหรือวันที่คู่สัญญาได้ก่อให้เกิดผลผูกพัน

ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดหลักของสัญญาเช่าแล้วแต่วันใด

จะเกดิขึ้นก่อน 

  

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 

 

 

 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาของสญัญาเช่าซ่ึงจะไม่เกิดขึ้ น

หากไม่ได้มาซ่ึงสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวน้ีไม่รวมถึงต้นทุน

ที่ เกิด ข้ึนในส่วนของผู ้ให้เ ช่าที่ เ ป็น ผู้ผลิตหรือผู้แทน

จ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

  

อตัราดอกเบี้ ยตามนยัของสญัญาเช่า 

 

 

 

 

อัตราดอกเบ้ียที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบันของ (ก) จ านวนเงินที่

ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าและ (ข) มูลค่าคงเหลือที่

ไม่ไดร้ับการประกัน มีจ านวนเท่ากับผลรวมของ (1) 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง และ (2) ต้นทุน

ทางตรงเริม่แรกของผู้ให้เช่า 

  

สญัญาเช่า 

 

 

สัญญาหรือส่วนของสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการ

ใช้สินทรัพย์ (สินทรพัยอ์า้งอิง) ส าหรับช่วงระยะเวลาที่ตก

ลงกนัเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

สิง่จูงใจในสญัญาเช่า 

 

 

จ านวนเงินซ่ึงผูใ้หเ้ช่าจ่ายช าระให้กับผูเ้ช่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

สญัญาเช่า หรือการชดเชย หรือการยอมรับต้นทุนของผู้เช่า

โดยผู้ให้เช่า 

  

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

 

การเปล่ียนแปลงขอบเขตของสญัญาเช่าหรือสิ่งตอบแทน

ส าหรับสัญญาเช่าที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขและ

ข้อก าหนดเดิมในสัญญาเช่า (ยกตัวอย่างเช่น การเพ่ิมหรือ
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ยกเลิกสิทธิการใช้สินทรพัยอ์า้งอิงรายการเดียวหรือหลาย

รายการ หรือการขยายหรือลดอายุสญัญาเช่าตามสญัญา) 

  

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงินที่ผูเ้ช่าจ่ายให้กับผูใ้ห้เช่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับสิทธิ

การใช้ สินทรัพย์อ้างอิง  ระหว่างอายุสัญญาเช่า  ซ่ึง

ประกอบด้วย 

(ก) ค่าเช่าคงที ่(รวมถึงการจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่า

เช่าคงที่ (in-substance fixed payments)) หัก

สิง่จูงใจในสญัญาเช่า  

(ข)   การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรที่ ข้ึนอยู่กับดัชนีหรือ

อตัรา 

(ค) ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากผู้เช่ามีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลือกน้ัน และ  

(ง)  ค่าปรับที่จ่ายส าหรับการยกเลิกสญัญาเช่า หากอายุ

สัญญาเช่าสะท้อนว่า ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกยกเลิก

สญัญาเช่า  

ส าหรับผู้เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายัง

รวมถึงจ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระโดยผู้เช่าภายใต้

มูลค่าคงเหลือที่ไดร้บัการประกนั จ านวนเงินที่ต้องจ่าย

ช าระตามสัญญาเช่าจะไม่รวมถึงจ านวนเงินที่ปันส่วนไปให้

ส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาเช่า เว้นแต่ผู้เช่า

เ ลือกที่ จะรวมส่วนประกอบที่ ไ ม่ เ ป็นสัญญา เ ช่ ากับ

ส่วนประกอบที่ เ ป็นสัญญาเ ช่ าและ รับ รู้ โดยถือ เ ป็น

ส่วนประกอบของสญัญาเช่าเดียว 

ส าหรับผู้ให้เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าจะ

รวมถึงการประกันมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่าประกันให้แก่ผู้ให้

เช่า บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผู้เ ช่าหรือบุคคลที่ สามที่ ไ ม่

เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าที่มีความสามารถทางการเงินในการ

ช าระภาระผูกพันที่รับประกัน จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ

ตามสัญญาเ ช่า จะไม่รวมจ านวนเ งินที่ ปัน ส่วนไปให้

ส่วนประกอบที่ไม่เป็นสญัญาเช่า 
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อายุของสญัญาเช่า 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาซ่ึงบอกเลิกไม่ได้ที่ผูเ้ช่ามีสิทธิการใช้สินทรพัย์

อา้งอิง ทั้งน้ีให้รวมถึง 

(ก)  ระยะเวลาที่ ผู้เช่ามีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า

ออก ไปอี ก  ห าก ผู้ เ ช่ า มี ค ว าม แ น่ นอนอ ย่ า ง

สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลือกน้ัน และ 

(ข) ระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้

เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ

เลือกน้ัน 

  

ผูเ้ช่า 

 

กิจการที่ได้มาซ่ึงสิทธิการใช้สินทรพัยอ์า้งอิงส าหรับช่วง

ระยะเวลาหน่ึงโดยแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

อตัราดอกเบี้ ยเงินกูย้ืมส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า 

 

 

 

อัตราดอกเบ้ียที่ผู ้เ ช่าจะต้องจ่ายในการ กู้ ยืมเ งินที่ มี

ระยะเวลาและการค า้ประกนัคล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ในสัญญา

เช่าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิทธิการ

ใชสิ้นทรพัยใ์นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนั 

  

ผูใ้หเ้ช่า 

 

กิจการที่มอบสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงส าหรับช่วง

ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

 

เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ย

ตามนยัของสญัญาเช่า 

  

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

 

สัญญาเ ช่ าที่ ไ ม่ท า ใ ห้ เกิ ดก าร โอนความ เสี่ ย งและ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึง

ได้รับจากสินทรพัยอ์า้งอิง 

  

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า

ซ่ึงเป็นทางเลือก 

 

 

จ านวนเงินที่ผูเ้ช่าจ่ายให้กับผูใ้ห้เช่าส าหรับสิทธิการใช้

สินทรพัยอ์า้งอิงในระหว่างระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกที่

จะขยายระยะเวลาหรือยกเลิกสัญญาเช่า ซ่ึงระยะเวลา

ดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในอายุสญัญาเช่า 

  

ระยะเวลาการใช ้ ระยะเวลาทั้งหมดที่สนิทรัพย์ถูกใช้เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญา
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ที่ท  ากับลูกค้า  (รวมถึงระยะเวลาที่ ไม่ได้ใช้งานอย่าง

ต่อเน่ืองกนั) 

  

มูลค่าคงเหลือทีไ่ดร้บัการประกนั 

 

 

 

การรับประกันที่ผูใ้หเ้ช่าได้รับจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ให้เช่าซ่ึงรับประกันว่ามูลค่า (หรือส่วนหน่ึงของมูลค่า) 

ของสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วันสิ้ นสุดสญัญาเช่าจะไม่ต ่ากว่า

มูลค่าที่ระบุไว้ 

  

สิทธิการใชสิ้นทรพัย ์

 

สินทรัพย์ที่แสดงสิทธิของผูเ้ช่าในการใช้สินทรพัยอ์า้งอิง

ส าหรับช่วงอายุสญัญาเช่า 

  

สญัญาเช่าระยะสั้น 

 

 

สัญญาเช่าที่ มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า 

นับตั้งแต่วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล สัญญาเช่าที่ผู้เช่ามีสิทธิ

เลือกซ้ือสนิทรัพย์ไม่จัดเป็นสญัญาเช่าระยะสั้น 

  

การเช่าช่วง  

 

 

 

รายการที่ผูเ้ช่า (ผู้ให้เช่าช่วง - “intermediate lessor”) ได้

น าสินทรพัยอ์า้งอิงไปให้บุคคลที่สามเช่าอีกทอดหน่ึงและ

สญัญาเช่า (สัญญาเช่าหลัก – “head lease”) ระหว่างผู้ให้

เช่าและผู้เช่าหลักยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ 

  

สินทรพัยอ์า้งอิง 

 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า ซ่ึงผูใ้ห้เช่าให้สิทธิในการใช้

สนิทรัพย์ น้ันต่อผูเ้ช่า 

  

รายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้

 

 

ผลต่างระหว่าง 

(ก) เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า ; และ 

(ข) เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

  

มูลค่าคงเหลือทีไ่ม่ไดร้บัการรบัประกนั 

 

 

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยอ์า้งอิง ซ่ึงผูใ้หเ้ช่าอาจ

ไม่ได้รับคืนหรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิง

ซ่ึงได้รับการประกนัจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้ให้เช่าเทา่น้ัน 

  

การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร 

 

ส่วนของจ านวนเงินที่ผูเ้ช่าจ่ายให้แก่ผูใ้หเ้ช่าส าหรับสิทธิ

การใช้สินทรพัยอ์า้งอิงในระหว่างอายุสญัญาเช่าที่ผันแปร
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เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ที่

เกดิขึ้นภายหลังวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล 

  

ค านยิามในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นและการใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ ในความหมายเดียวกนั 

 

สญัญา  

 

ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้ นไป ซ่ึงท าให้เกิดสิทธิและภาระ

ผูกพันที่ใช้บังคับได้  

  

อายุการใชป้ระโยชน ์

 

 

ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรือ จ านวน

ผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึง

กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

  

   



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 

                                                                                                          37 

 

ภาคผนวก ข 

 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐาน ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบติัของย่อหนา้ที ่1 ถึง 103 และมีผลบงัคับ

เช่นเดียวกบัส่วนอื่นๆ ของมาตรฐาน 

 

วิธีปฏิบติัส าหรบักลุ่มสญัญาเช่า 

 

ข1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุการบัญชีส าหรับสัญญาเช่าแต่ละสัญญา อย่างไรก็

ตาม เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กิจการอาจใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หากกิจการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

ผลกระทบต่องบการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับกลุ่ม

สัญญาเช่าจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีกบัสญัญาเช่าแต่ละสญัญาในกลุ่มสญัญาเช่านั้น หากกจิการรับรู้รายการเป็นกลุ่มสญัญาเช่า 

กจิการต้องใช้ประมาณการและข้อสมมตทิี่สะท้อนต่อขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มสญัญาเช่า 

  

การรวมสญัญา 

 

ข2  ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการจะต้องรวมสัญญาตั้งแต่ 2 

สญัญาขึ้นไปที่กจิการเข้าท าสัญญา ณ เวลาเดียวกันหรือในเวลาใกล้เคียงกันกับคู่สัญญาเดียวกัน 

(หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาน้ัน) และรับรู้สัญญาเหล่าน้ันโดยถือเป็นสัญญาเดียวกันหาก

เป็นไปตามเกณฑอ์ย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้   

ข2.1 สัญญาเหล่าน้ันถูกต่อรองเป็นชุดเดียวกัน (package) ด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

โดยรวมที่ไม่สามารถเข้าใจได้หากไม่พิจารณาสญัญาเหล่าน้ันรวมกนั  

ข2.2 จ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายในหน่ึงสัญญาขึ้ นอยู่กับราคาหรือผลงานของ

อกีสญัญา หรือ 

ข2.3 สทิธกิารใช้สนิทรัพย์อ้างองิที่แสดงอยู่ในสญัญา (หรือสทิธบิางอย่างในการใช้สนิทรัพย ์

อ้างอิงที่แสดงอยู่ในสัญญาแต่ละสัญญา) ท าให้เกิดองค์ประกอบของสัญญาเช่า

เดียวกนัตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข32 
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ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการ - สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต า่ (ย่อหนา้ที ่5 ถงึ 8) 

 

ข3  ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้เช่า

สามารถปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 6 ในการรับรู้สัญญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ซ่ึงผู้เช่าต้อง

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงโดยอ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์

ใหม่ โดยไม่ต้องค านึงถึงอายุของสนิทรัพย์ที่ให้เช่า 

ข4 การประเมินว่าสนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่าหรือไม่จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ absolute basis  สัญญา

เช่าซ่ึงสนิทรัพย์มีมูลค่าต ่าเข้าเงื่อนไขในการใช้วิธปีฏบัิติทางบัญชีในย่อหน้าที่ 6 โดยไม่ต้องค านึง

ว่าสญัญาเช่าเหล่านั้นมีสาระส าคัญต่อผู้เช่าหรือไม่ การประเมินดังกล่าวจะไม่ถูกกระทบโดยขนาด 

ลักษณะ หรือสถานการณ์ของผู้เช่า ดังน้ัน แม้ผู้เช่าจะแตกต่างกันแต่คาดว่าจะได้ข้อสรุป

เหมือนกนัว่าสนิทรัพย์อ้างองิน้ันๆ เป็นสนิทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่าหรือไม่ 

ข5  สนิทรัพย์อ้างองิเป็นสนิทรัพย์มีมูลค่าต ่ากต่็อเมื่อ 

ข5.1  ผู้เช่าสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์อ้างอิง น้ันโดยตัวมันเองหรือใช้

ร่วมกบัทรัพยากรอื่นๆ ที่มีพร้อมส าหรับผู้เช่าอยู่แล้ว และ 

ข5.2  สนิทรัพย์อ้างองิไม่ได้ข้ึนอยู่กบัสนิทรัพย์อื่นหรือเกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์อื่นอย่างมาก 

ข6 สัญญาเช่าของสินทรัพย์อ้างอิงไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต ่าหากลักษณะ

ของสนิทรัพย์น้ันโดยทั่วไปไม่ใช่สนิทรัพย์มีมูลค่าต ่าเมื่ออยู่ในสภาพใหม่ ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่า

รถยนต์ จะไม่เข้าเงื่อนไขเป็นสญัญาเช่าของสนิทรัพย์มีมูลค่าต ่า เน่ืองจากโดยทั่วไปรถยนต์สภาพ

ใหม่จะไม่ใช่สนิทรัพย์มีมูลค่าต ่า 

ข7 หากผู้เช่าให้เช่าช่วงสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะให้เช่าช่วงสินทรัพย์ สัญญาเช่าหลักจะไม่เข้าเง่ือนไข

เป็นสญัญาเช่าสนิทรัพย์มีมูลค่าต ่า 

ข8 ตัวอย่างของสนิทรัพย์อ้างอิงซ่ึงมีมูลค่าต ่าอาจรวมถึง แทบเลต็ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการ

เลก็ๆ น้อยๆ ของอุปกรณ์ส านักงาน และโทรศัพท ์

 

การระบุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่9 ถงึ 11) 

 

ข9 ในการประเมินว่าสญัญาแสดงถึงการให้สิทธิการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ (ดูย่อหน้าที่ ข13 

ถึง ข20) ส าหรับช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือไม่ กจิการต้องประเมินตลอดระยะเวลาการใชว่้าลูกค้ามี

ลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข9.1 สิทธิที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใช้สินทรัพย์ที่

ระบุน้ัน (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข21 ถึง ข23) และ 
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ข9.2 สทิธใินการสั่งการการใช้งานสนิทรัพย์ที่ระบุ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข24 ถึง ข30) 

ข10 หากลูกค้ามีสทิธกิารควบคุมการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุเพียงช่วงหน่ึงของระยะเวลาของสัญญา สัญญา

ถือว่าประกอบด้วยสญัญาเช่าส าหรับส่วนของระยะเวลาน้ัน 

ข11 สัญญาในการรับสินค้าหรือบริการอาจท าโดยการร่วมการงานหรือในนามของการร่วมการงาน

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วม

การงาน ในกรณีน้ีการร่วมการงานถือเป็นลูกค้าในสัญญา ดังน้ันในการประเมินว่าสัญญา

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กิจการต้องประเมินว่าการร่วมการงานน้ันมีสิทธิการควบคุมการ

ใช้สนิทรัพย์ที่ระบุตลอดระยะเวลาการใช้หรือไม่ 

ข12 กจิการต้องประเมินว่าสญัญาประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ส าหรับส่วนประกอบสัญญาเช่าที่อาจ

แยกได้แต่ละส่วนประกอบโดยอ้างอิงย่อหน้าที่ ข32 ส าหรับแนวทางปฏบัิติส่วนประกอบสัญญา

เช่าที่แยกได้ 

 

 สินทรพัยที์ร่ะบุ 

 

ข13 โดยปกติ สินทรัพย์จะถูกระบุอย่างชัดเจนในสัญญา อย่างไรกต็าม สินทรัพย์อาจถูกระบุโดยนัย 

ณ เวลาที่สนิทรัพย์น้ันพร้อมใช้โดยลูกค้า 

 

สิทธิในการทดแทนทีส่ าคญั 

 

ข14 แม้สินทรัพย์จะถูกระบุ แต่ลูกค้าไม่มีสิทธิการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหากผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิที่

ส าคัญที่จะทดแทนสินทรัพย์น้ันตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิของผู้จัดหาสินทรัพย์ในการทดแทน

สนิทรัพย์จะมีสาระส าคัญกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

ข14.1 ผู้จัดหาสินทรัพย์มีความสามารถในทางปฏบัิติที่จะทดแทนด้วยสินทรัพย์ทางเลือกได้

ตลอดระยะเวลาการใช้น้ัน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไม่สามารถกีดกันผู้จัดหาสินทรัพย์จาก

การทดแทนสินทรัพย์ และผู้จัดหาสินทรัพย์มีสินทรัพย์ทางเลือกพร้อมหรือสามารถ

จัดหาได้ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล) และ 

ข14.2 ผู้จัดหาสินทรัพย์สามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สิทธิในการทดแทน

สินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนสินทรัพย์

คาดว่าจะสงูกว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการทดแทนสนิทรัพย์) 

ข15 หากผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิหรือภาระผูกพันในการทดแทนสินทรัพย์เฉพาะในหรือหลังวันที่ใด

วันที่หน่ึงหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ระบุไว้ สิทธิของผู้จัดหาสินทรัพย์ที่จะทดแทนสินทรัพย์
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จะไม่มีสาระส าคัญ หากผู้จัดหาสินทรัพย์ไม่มีความสามารถในทางปฏบัิติที่จะทดแทนสินทรัพย์

ทางเลือกได้ตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์  

ข16 การประเมินของกิจการว่า สิทธิการทดแทนสินทรัพย์ของผู้จัดหาสินทรัพย์มีสาระส าคัญหรือไม่

ขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาโดยไม่ค านึงถึงสิ่งตอบแทนจาก

เหตุการณ์ในอนาคตซ่ึง ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาไม่ถูกพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง

ของเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึง ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาไม่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้ นและต้องไม่

รวมในการประเมิน ได้แก่ 

ข16.1  ข้อตกลงของลูกค้าในอนาคตว่าจะจ่ายเงินส าหรับการใช้สินทรัพย์มากกว่าอัตราใน

ท้องตลาด 

ข16.2 การแนะน าเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่ถูกพัฒนาอย่างเป็นสาระส าคัญ ณ วันเร่ิมต้นของ

 สญัญา 

ข16.3 ความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญระหว่างการใช้สินทรัพย์โดยลูกค้าหรือผล

ด าเนินงานของสนิทรัพย์กับการใช้หรือผลด าเนินงานของสินทรัพย์ที่ควรจะเป็น ณ วัน

เร่ิมต้นของสญัญา และ 

ข16.4 ความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญระหว่างราคาตลาดของสินทรัพย์ในระหว่าง

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์และราคาตลาดที่ควรจะเป็น ณ วันเร่ิมต้นของสญัญา 

ข17 หากสินทรัพย์ตั้งอยู่ ณ สถานที่ของลูกค้าหรือที่อื่น ต้นทุนที่เกี่ยวกับการทดแทนโดยทั่วไปจะสูง

กว่าในกรณีที่สินทรัพย์ตั้งอยู่ในสถานที่ของผู้จัดหาสินทรัพย์ จึงมีแนวโน้มที่ต้นทุนดังกล่าวจะสูง

กว่าประโยชน์ที่เกี่ยวกบัการทดแทนสนิทรัพย์ 

ข18 สิทธิหรือภาระผูกพันของผู้จัดหาสินทรัพย์ในการทดแทนสินทรัพย์เพ่ือการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาหากสินทรัพย์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือหากการยกระดับทางเทคนิค 

(technical upgrade) เกดิขึ้น ไม่เป็นการกดีกนัลูกค้าจากการมีสทิธใิช้สนิทรัพย์ที่ระบุ 

ข19 ถ้าลูกค้ายังไม่สามารถก าหนดได้ว่า ผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิที่ มีสาระส าคัญในการทดแทน

สนิทรัพย์หรือไม่ ลูกค้าต้องสนันิษฐานว่าสทิธใินการทดแทนไม่มสีาระส าคัญ 

 

ส่วนของสินทรพัย ์

 

ข20 ส่วนของความสามารถท างาน (capacity portion) ของสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ระบุได้หากส่วน

ของความสามารถท างานมีความแตกต่างชัดเจนเชิงกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ช้ันของอาคาร) ส่วน

ของความสามารถท างานหรือส่วนอื่นของสินทรัพย์ซ่ึงไม่มีความแตกต่างชัดเจนเชิงกายภาพ 

(ตัวอย่างเช่น ส่วนของความสามารถท างานของเคเบิลไฟเบอร์ออปติค) ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ระบุได้ 
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เว้นแต่ส่วนของความสามารถท างานหรือส่วนอื่นของสินทรัพย์น้ันเป็นตัวแทนของความสามารถ

ท างานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ซ่ึงท าให้ลูกค้ามีสิทธิการได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดจากการใช้สนิทรัพย์ 

 

สิทธิการไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใช ้

 

ข21 ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ ลูกค้าต้องมีสิทธิการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดจากการใช้สินทรัพย์ตลอดระยะเวลาการใช้ (ตัวอย่างเช่น การมีสิทธิแต่เพียง

กิจการเดียวในการใช้สินทรัพย์ตลอดระยะเวลาน้ัน) ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จากการใช้สินทรัพย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในหลายลักษณะ เช่น โดยการใช้ การครอบครอง

หรือการให้เช่าช่วงสินทรัพย์ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์รวมถึงผลได้หลักของ

สินทรัพย์น้ันและผลพลอยได้ (รวมทั้งกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ซ่ึงได้มาจากรายการเหล่าน้ัน) 

และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นจากการใช้สินทรัพย์ที่สามารถเกิดข้ึนจากรายการเชิงพาณิชย์กับ

บุคคลที่สาม 

ข22 เมื่อกิจการประเมินสิทธิการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใช้

สนิทรัพย์ กิจการต้องพิจารณาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เป็นผลจากการใช้สินทรัพย์ในขอบเขตที่

ก าหนดของสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ของลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ ข30) ตัวอย่างเช่น  

ข22.1 หากสัญญาจ ากัดการใช้ยานพาหนะเฉพาะพ้ืนที่ที่ก  าหนดในระหว่างระยะเวลาการใช้ 

กจิการต้องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ยานพาหนะภายในพ้ืนที่ที่

ก  าหนดเทา่นั้นและไม่รวมนอกพ้ืนที่  

ข22.2 หากสัญญาระบุว่าลูกค้าสามารถขับข่ียานพาหนะตามจ านวนไมล์ที่ระบุในระหว่าง

ระยะเวลาการใช้ กิจการต้องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้

ยานพาหนะตามจ านวนไมล์ที่อนุญาตและไม่เกนิกว่าจ านวนไมล์น้ัน 

ข23 หากสญัญาก าหนดให้ลูกค้าต้องจ่ายส่วนหน่ึงของกระแสเงินสดที่ได้มาจากการใช้สินทรัพย์เป็นสิ่ง

ตอบแทนให้กับผู้จัดหาสินทรัพย์หรือบุคคลอื่น กระแสเงินสดที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนน้ันถือเป็น

ส่วนหน่ึงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้า

ต้องจ่ายเงินตามร้อยละของยอดขายเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับการใช้พ้ืนที่ค้าปลีกให้ผู้จัดหา

สินทรัพย์ โดยข้อก าหนดน้ันไม่เป็นการกีดกันลูกค้าจากการมีสิทธิการได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใช้พ้ืนที่ค้าปลีกน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากกระแสเงินสดที่

เกดิข้ึนจากการขายน้ันถือเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้พ้ืนที่ค้าปลีกน้ัน ซ่ึง
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ส่วนหน่ึงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจน้ันถูกจ่ายให้แก่ผู้จัดหาเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสิทธิการใช้

พ้ืนที่น้ัน 

 

สิทธิในการสัง่การการใชสิ้นทรพัย ์  

 

ข24 ลูกค้ามีสิทธิในการสั่งการการใช้สินทรัพย์ที่ระบุตลอดระยะเวลาการใช้กต่็อเมื่อเป็นไปตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

ข24.1 ลูกค้ามีสิทธิในการสั่งการว่าสินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใดตลอด

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข30) หรือ 

ข24.2 การตัดสนิใจที่เกี่ยวข้องว่าสนิทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใดถูกก าหนด

ไว้ล่วงหน้า และ 

ข24.2.1 ลูกค้ามีสิทธิในการจัดการสินทรัพย์ (หรือสั่งการผู้อื่นให้จัดการสินทรัพย์ใน

ลักษณะที่ลูกค้าก าหนด)ตลอดระยะเวลาการใช้โดยผู้จัดหาสินทรัพย์ไม่มี

สทิธเิปล่ียนแปลงค าสั่งด าเนินการน้ัน หรือ 

ข24.2.2 ลูกค้าออกแบบสินทรัพย์ (หรือก าหนดลักษณะของสินทรัพย์) ในลักษณะที่

ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้สนิทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรตลอด

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ 

 

การใชสิ้นทรพัยอ์ย่างไรและเพือ่วตัถปุระสงค์อะไร  

 

ข25 ลูกค้ามีสทิธใินการสั่งการว่าจะใช้สนิทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรหากในขอบเขตของ

สทิธกิารใช้ที่ระบุในสญัญา ลูกค้าสามารถเปล่ียนแปลงวิธกีารใช้สนิทรัพย์และวัตถุประสงค์ในการ

ใช้ตลอดระยะเวลาการใช้  ในการประเมินน้ี กิจการต้องพิจารณาสิทธิในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

มากที่สดุในการเปล่ียนแปลงวิธกีารใช้สนิทรัพย์และวัตถุประสงค์ในการใช้ตลอดระยะเวลาการใช้ 

สิทธิในการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องเม่ือสิทธิดังกล่าวกระทบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจาก

การใช้สินทรัพย์ สิทธิในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมีความเป็นไปได้ที่จะแตกต่างกัน

ส าหรับสัญญาที่แตกต่างกันซ่ึงขึ้ นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และเง่ือนไขและข้อก าหนดของ

สญัญา 

ข26 ตัวอย่างของสิทธิในการตัดสินใจที่ ให้สิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการใช้สินทรัพย์และ

วัตถุประสงค์ในการใช้สินทรัพย์ภายใต้ขอบเขตที่ก  าหนดของสิทธิการใช้ของลูกค้า (ซ่ึงขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์) ซ่ึงรวมถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้   
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ข26.1 สิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทของผลผลิตที่ผลิตโดยสินทรัพย์น้ัน (เช่น การ

ตัดสินใจว่าจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้าหรือใช้ในการเกบ็รักษาสินค้าหรือ

ตัดสนิใจส่วนผสมผลิตภัณฑท์ี่จะขายในพ้ืนที่ค้าปลีก) 

ข26.2 สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าผลผลิตจะถูกผลิตเมื่อใด (เช่น การตัดสินใจว่าเคร่ืองจักร

หรือโรงงานไฟฟ้าจะถูกใช้เมื่อใด)  

ข26.3 สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าผลผลิตจะถูกผลิตที่ใด (เช่น การตัดสินใจจุดหมายของ

รถบรรทุก หรือเรือ หรือการตัดสนิใจสถานที่ที่อุปกรณ์จะถูกใช้) และ  

ข26.4    สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าจะผลิตผลผลิตหรือไม่และปริมาณของผลผลิตน้ัน (เช่น 

การตัดสินใจว่าจะผลิตพลังงานจากโรงงานไฟฟ้าหรือไม่และจะผลิตพลังงานจาก

โรงงานไฟฟ้านั้นเทา่ใด) 

ข27 ตัวอย่างของสิทธิในการตัดสินใจที่ไม่ให้สิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการใช้สินทรัพย์และ

วัตถุประสงค์ในการใช้สนิทรัพย์ รวมถึงสิทธิที่จ ากัดเพียงการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 

ซ่ึงสิทธิดังกล่าวสามารถถือครองโดยลูกค้าหรือผู้จัดหาสินทรัพย์ แม้ว่าสิทธิ เช่น สทิธิการใช้งาน

หรือการบ ารุงรักษาสินทรัพย์มักจ าเป็นต่อการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิทธิดังกล่าว

ไม่ใช่สิทธิในการสั่งการว่าจะใช้สินทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใดและมักขึ้ นอยู่กับการ

ตัดสินใจว่าจะใช้สินทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใด อย่างไรกต็าม สิทธิในการใช้งาน

สนิทรัพย์อาจถูกก าหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะใช้สนิทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใด (ดูย่อ

หน้าที่ ข24.2.1) 

 

การตดัสินใจทีก่ าหนดข้ึนในระหว่างและก่อนระยะเวลาการใชสิ้นทรพัย ์

 

ข28 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิธีและวัตถุประสงค์ในการใช้สินทรัพย์ สามารถก าหนดไว้ก่อนได้ใน

หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดไว้ก่อนได้โดยการออกแบบของ

สนิทรัพย์ หรือโดยข้อจ ากดัตามสญัญาเกี่ยวกบัการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

ข29 ในการประเมินว่าลูกค้ามีสทิธิในการสั่งการการใช้สนิทรัพย์หรือไม่น้ัน กจิการต้องพิจารณาเฉพาะ

สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาการใช้เท่าน้ัน เว้นแต่ลูกค้า

ออกแบบสินทรัพย์ (หรือลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์) ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข24.2.2 

เพราะฉะน้ันหากเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข24.2.2 ไม่มีอยู่ กิจการไม่ต้องพิจารณาการตัดสินใจที่

ก  าหนดไว้ก่อนระยะเวลาการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสามารถระบุได้เพียงผลผลิต

ของสินทรัพย์ก่อนระยะเวลาการใช้ ลูกค้าไม่ถือว่ามีสิทธิในการสั่งการการใช้สินทรัพย์น้ัน 

ความสามารถในการระบุผลผลิตในสัญญาก่อนระยะเวลาการใช้สินทรัพย์ โดยปราศจากสิทธิใน
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การตัดสินใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินทรัพย์ถือเป็นการให้สิทธิลูกค้าเช่นเดียวกันกับกรณีที่

ลูกค้าซ้ือสนิค้าหรือบริการ 

 

สิทธิในการป้องกนั 

 

ข30 สัญญาอาจรวมเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ออกแบบเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ในสินทรัพย์น้ันๆ 

หรือสินทรัพย์อื่นของผู้จัดหาสินทรัพย์ เพ่ือคุ้มครองบุคลากรของผู้จัดหาสินทรัพย์ หรือเพ่ือให้

แน่ใจว่าผู้จัดหาสินทรัพย์ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ตัวอย่างของสิทธิในการป้องกัน 

ยกตัวอย่างเช่น สัญญาซ่ึงอาจจะ (1) ก าหนดจ านวนสูงสุดที่ให้ใช้สินทรัพย์หรือจ ากัดเวลาหรือ

สถานที่ที่ลูกค้าสามารถใช้สินทรัพย์ (2) ก าหนดให้ลูกค้าต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ

ด าเนินงานโดยเฉพาะ หรือ (3) ก าหนดให้ลูกค้าแจ้งผู้จัดหาสินทรัพย์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

วิธกีารใช้สนิทรัพย์ โดยทั่วไปสทิธิในการป้องกันจะก าหนดขอบเขตของสิทธิการใช้ของลูกค้า แต่

จะไม่เป็นการงดเว้นสทิธขิองลูกค้าในการสั่งการการใช้สนิทรัพย์  

ข31 แผนผังต่อไปน้ีอาจช่วยกิจการในการประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญา

เช่าหรือไม่ 
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ไม่ใช่ มีสนิทรัพย์ที่ระบุหรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข20 

ลูกค้ามีสทิธไิด้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

ทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดจากการใช้สนิทรัพย์

ตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์หรือไม่                        

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข21 ถึง ข23 

 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ลูกค้าออกแบบสนิทรัพย์ในลักษณะที่มีการ

ก าหนดวิธกีารใช้สนิทรัพย์และวัตถุประสงค์

การใช้ตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ไว้

ล่วงหน้าหรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข24.2.2 

 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่

         

ลูกค้า 

ผู้จัดหา

สนิทรัพย์ 

ลูกค้าหรือผู้จดัหาสนิทรัพย์หรือไม่ใช่ทั้ง 2 

ฝ่าย มีสทิธใินการสั่งการวิธกีารใช้และ

วัตถุประสงค์ในการใช้สนิทรัพย์ตลอด

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์หรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข30 

 
ไม่ใช่ทั้งสองฝ่าย ; วิธกีารใช้และวัตถุประสงค์ 

ที่สนิทรัพย์จะถูกใช้ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า 

ใช่ 

ลูกค้ามีสทิธใินการจัดการสนิทรัพย์ตลอด

ระยะเวลาการใช้โดยผู้จัดหาสนิทรัพย์ไม่มีสทิธิ

เปล่ียนแปลงค าสัง่ด าเนินงานนั้นหรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข24.2.1 

สญัญาประกอบด้วย

สญัญาเช่า 

 

สญัญาไม่ได้ประกอบด้วย

สญัญาเช่า 
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การแยกองคป์ระกอบของสญัญา (ย่อหนา้ที ่12-17) 

  

ข32 สทิธกิารใช้สนิทรัพย์อ้างองิถือเป็นส่วนประกอบของสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก หากเข้าเง่ือนไขทุก

ข้อต่อไปนี้  

ข32.1 ผู้เช่าสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์อ้างอิงน้ันไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จาก

การใช้สินทรัพย์น้ันๆ เองหรือจากการใช้ควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่ ผู้เช่ามีพร้อม 

ทรัพยากรที่มีพร้อมคือสินค้าหรือบริการที่ขายหรือให้เช่าอย่างแยกออกจากกัน (โดย

ผู้ให้เช่าหรือผู้จัดหาสินทรัพย์อื่น) หรือทรัพยากรที่ผู้เช่าได้รับมาแล้ว (จากผู้ให้เช่า

หรือจากรายการหรือเหตุการณ์อื่น) และ 

ข32.2 สินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้ข้ึนอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกันอย่างมากกับสินทรัพย์อ้างอิงอื่นใน

สัญญา ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงว่าผู้เช่าสามารถตัดสินใจจะไม่เช่าสินทรัพย์อ้างอิงโดย

ไม่กระทบสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงอื่นในสัญญาอาจบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อ้างอิงน้ันไม่ได้

ขึ้นอยู่กบัหรือเกี่ยวข้องกนัอย่างมากกบัสนิทรัพย์อ้างองิอื่น 

ข33 สัญญาอาจรวมจ านวนที่ผู้เช่าจะมีการจ่ายเงินส าหรับกิจกรรมและต้นทุนซ่ึงไม่ใช่การส่งมอบ

สินค้าหรือบริการแก่ผู้เช่า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้เช่าอาจจะรวมการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน

การจัดการหรือต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ซ่ึงไม่ใช่การส่งมอบสินค้าหรือ

บริการแก่ผู้เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกดิส่วนประกอบแยกของสญัญาเช่า แต่ถือ

เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จะถูกปันส่วนไปยังส่วนประกอบที่ระบุแยกเป็นเอกเทศ

ได้ของสญัญา 

 

 อายุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่18 ถงึ 21) 

 

ข34 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่าและการประเมินระยะเวลาของช่วงเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญา

เช่า กิจการต้องปฏบัิติตามค านิยามของสัญญาและก าหนดระยะเวลาที่สัญญาน้ันสามารถบังคับ

ใช้ได้ สัญญาเช่าไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้อีกต่อไปหากผู้เช่าและผู้ให้เช่าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิการ

ยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายและค่าปรับในการยกเลิกสัญญาไม่มี

นัยส าคัญ 

ข35 หากเฉพาะผู้เช่าเทา่นั้นที่มีสทิธกิารยกเลิกสัญญาเช่า สิทธิน้ันถือเป็นสิทธิเลือกที่มีอยู่ของผู้เช่าใน

การยกเลิกสัญญาเช่า ซ่ึงกิจการต้องพิจารณาเมื่อก าหนดอายุสัญญาเช่า หากเฉพาะผู้ให้เช่า

เทา่นั้นที่มีสทิธกิารยกเลิกสัญญาเช่า ดังน้ันระยะเวลาที่บอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้ให้รวมระยะเวลา

ที่ครอบคลุมโดยสทิธเิลือกการยกเลิกสญัญานั้นด้วย 

ข36 อายุสัญญาเช่าเร่ิม ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลและรวมถึงระยะเวลาปลอดค่าเช่า (rent-free 

period) ใดๆ ซ่ึงผู้ให้เช่าให้แก่ผู้เช่า 
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ข37 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กิจการต้องประเมินว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนที่สมเหตุสมผลว่าจะใช้

สทิธเิลือกขยายอายุสญัญาเช่าหรือเลือกซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิ หรือไม่ใช้สทิธิเลือกการยกเลิกสัญญา

เช่าหรือไม่ กจิการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท  าให้เกิดสิ่งจูงใจ

ทางเศรษฐกิจที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิเลือกน้ัน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่

คาดไว้เกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต้ังแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันที่ใช้สิทธิเลือก

น้ัน ตัวอย่างของปัจจัยในการพิจารณา (แต่ไม่จ ากดัเพียงแต่)  

ข37.1 เง่ือนไขและข้อก าหนดตามสัญญาส าหรับระยะเวลาที่เป็นทางเลือกเปรียบเทียบกับ

อตัราในตลาด เช่น 

ข37.1.1 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายส าหรับสญัญาเช่าในระยะเวลาที่เป็นทางเลือก 

ข37.1.2 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรหรือค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนอื่นส าหรับสัญญาเช่า เช่น 

ค่าปรับจากการยกเลิกสญัญา และการรับประกนัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

และ 

ข37.1.3 เง่ือนไขและข้อก าหนดของสิทธิเลือกต่างๆ ที่สามารถใช้ได้หลังจากวัน

เร่ิมต้นของระยะเวลาที่เป็นทางเลือก (เช่น สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ในอัตราที่

ต ่ากว่าอัตราตลาดในปัจจุบันที่สามารถใช้สิทธิได้ ณ วันสิ้ นสุดของช่วงการ

ขยายระยะเวลาของสญัญา) 

ข37.2 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าที่ส าคัญที่ต้องรับผิดชอบ (หรือคาดว่าจะต้องรับผิดชอบ) 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่คาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้

เช่าเมื่อสทิธเิลือกขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า หรือสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์

อ้างองิสามารถใช้ได้ 

ข37.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาเช่า เช่น ต้นทุนในการเจรจาต่อรอง ต้นทุนใน

การย้ายสถานที่ ต้นทุนในการระบุสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่เหมาะสมส าหรับความต้องการ

ของผู้เช่า ต้นทุนในการน าสินทรัพย์ใหม่ไปเช่ือมโยงกับการด าเนินงานของผู้เช่า หรือ

ค่าปรับในการยกเลิกสัญญาและต้นทุนอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ

การคืนสนิทรัพย์อ้างองิในสภาพหรือสถานที่ที่ก  าหนดตามสญัญา 

ข37.4 ความส าคัญของสินทรัพย์อ้างอิงต่อการด าเนินงานของผู้เช่า เมื่อพิจารณาถึงในด้าน 

เช่น สินทรัพย์อ้างอิงเป็นสินทรัพย์เฉพาะหรือไม่ ท าเลที่ต้ังของสินทรัพย์อ้างอิงและ

ทางเลือกที่เหมาะสมที่มีอยู่ และ 

ข37.5 ลักษณะที่มีเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สทิธเิลือก (เช่น สิทธิเลือกจะสามารถใช้ได้เมื่อ

ได้บรรลุเง่ือนไขหน่ึงเง่ือนไขหรือหลายเง่ือนไข) และมีความเป็นไปได้ว่าเง่ือนไข

เหล่านั้นจะคงอยู่ 

ข38 สทิธเิลือกขยายหรือยกเลิกสญัญาเช่าซ่ึงอาจรวมกบัลักษณะตามสญัญาอื่นหน่ึงลักษณะหรือหลาย

ลักษณะ (เช่น การรับประกันมูลค่าคงเหลือ) ซ่ึงผู้เช่ารับประกันผู้ให้เช่าด้วยเงินคืนขั้นต ่าหรือ

เงินคืนคงที่ซ่ึงเกือบเท่ากัน โดยไม่ค านึงว่าสิทธิเลือกจะถูกใช้หรือไม่ ในกรณีดังกล่าว โดยไม่
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ค านึงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ ตามย่อหน้าที่ ข42 

กิจการต้องอนุมานว่าผู้เช่ามีความแน่นอนที่สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า

หรือไม่ใช้สทิธเิลือกยกเลิกสญัญาเช่า 

ข39 โอกาสที่ ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าจะมี

แนวโน้มมากข้ึนหากระยะเวลาของสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้สั้นลง เน่ืองจากต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

กบัการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ทดแทนมีแนวโน้มสงูขึ้นอย่างเป็นสดัส่วนกบัระยะเวลาของสัญญาที่บอก

เลิกไม่ได้ที่มีระยะเวลาสั้นลง 

ข40 วิธปีฏบัิติในอดีตของผู้เช่าเกี่ยวกบัระยะเวลาที่โดยทั่วไปผู้เช่าใช้สินทรัพย์ประเภทน้ันๆ (ไม่ว่าจะ

เป็นการเช่าหรือเป็นเจ้าของเอง) และเหตุผลเชิงเศรษฐกิจของกิจการในการปฏบัิติเช่นน้ัน ซ่ึงวิธี

ปฏิบัติในอดีตดังกล่าวอาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการประเมินว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิเลือกหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากปกติผู้เช่าใช้

สินทรัพย์ประเภทน้ันๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงซ่ึงเฉพาะเจาะจงหรือหากผู้เช่ามีวิธีปฏิบัติที่มักใช้

สิทธิเลือกส าหรับการเช่าของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใดประเภทหน่ึง ผู้เช่าต้องพิจารณาเหตุผล

เชิงเศรษฐกิจส าหรับวิธีปฏิบัติในอดีตน้ันในการประเมินว่ากิจการมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลในการใช้สทิธติามสญัญาเช่าของสนิทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ 

ข41 ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงระบุว่าหลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าจะต้องประเมินอายุสัญญาเช่า

ใหม่เมื่อมีการเกดิขึ้นของเหตุการณ์ที่ส าคัญหรือเกดิการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในสถานการณ์ที่อยู่

ในการควบคุมของผู้เช่าและกระทบต่อผู้เช่าว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้

สทิธเิลือกที่ไม่ได้รวมในการก าหนดอายุสัญญาเช่าที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้า หรือไม่ใช้สิทธิเลือกที่ได้

รวมไว้ในการก าหนดอายุสัญญาเช่าที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้าหรือไม่ ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ส าคัญ

หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์  

ข41.1 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าที่ส าคัญ ซ่ึงคาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อผู้

เช่าเมื่อสทิธเิลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิงสามารถ

ใช้สทิธไิด้ซ่ึงไม่ได้คาดการณ์ไว้ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

ข41.2 การดัดแปลงหรือการปรับปรุงสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยส าคัญที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ณ 

วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

ข41.3 การเร่ิมต้นของสญัญาเช่าช่วงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกินระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้า

ของอายุสญัญาเช่า และ 

ข41.4 การตัดสินใจทางธุรกิจของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิ

เลือก (ตัวอย่างเช่น การตัดสนิใจขยายสญัญาเช่าของสินทรัพย์ที่เสริมกัน การตัดสินใจ

จ าหน่ายสนิทรัพย์ทางเลือกหรือหน่วยธุรกจิที่ใช้สทิธกิารใช้สนิทรัพย์) 
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การจ่ายช าระทีโ่ดยเนื้ อหาเป็นค่าเช่าคงที ่(ย่อหนา้ที่ 27.1 36.3 และ 70.1) 

 

ข42 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่ารวมถึงการจ่ายช าระใดๆ ที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ การ

จ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ คือ การจ่ายช าระที่โดยรูปแบบอาจประกอบด้วยส่วนที่ผัน

แปรแต่โดยเน้ือหาไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ การจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ถือว่ามีอยู่ 

หากมีกรณีตัวอย่างต่อไปนี้  

ข42.1 การจ่ายช าระที่มีโครงสร้างเป็นการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร แต่การจ่ายเงินน้ันไม่มีความ

ผันแปรที่แท้จริง การจ่ายเงินน้ันประกอบด้วยข้อความที่ผันแปรแต่ไม่มีเน้ือหาที่เป็น

จริงเชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างของประเภทของการจ่ายช าระดังกล่าว รวมถึงกรณี

ดังต่อไปนี้  

ข42.1.1 การจ่ายช าระน้ันจะเกิดขึ้ นกต่็อเมื่อสินทรัพย์ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถ

ด าเนินงานได้ระหว่างการเช่าหรือการจ่ายช าระจะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อมีการ

เกดิข้ึนของเหตุการณ์ซ่ึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะไม่เกิดข้ึน หรือ 

ข42.1.2 การจ่ายเงินที่จัดโครงสร้างเร่ิมแรกเป็นการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรซ่ึงสัมพันธ์

กบัการใช้สนิทรัพย์อ้างองิ แต่ความผันแปรน้ันจะถูกท าให้หมดไป ณ บางจุด

หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ท าให้การจ่ายช าระกลายเป็นคงที่ส าหรับ

อายุที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่า การจ่ายช าระน้ันกลายเป็นการจ่ายช าระที่โดย

เน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่เม่ือความผันแปรได้ถูกท าให้หมดไปแล้ว 

ข42.2 รูปแบบการจ่ายเงินมีมากกว่าหน่ึงรูปแบบซ่ึงผู้เช่าสามารถท าได้ แต่มีเพียงรูปแบบ

เดียวที่ปฏบัิติได้จริง ในกรณีน้ี กจิการต้องพิจารณารูปแบบของการจ่ายเงินที่ปฏบัิติได้

จริงเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

ข42.3 รูปแบบการจ่ายเงินที่ปฏบัิติได้จริงมีมากกว่าหน่ึงรูปแบบที่ผู้เช่าสามารถท าได้ แต่ผู้เช่า

ต้องปฏิบัติอย่างน้อยหน่ึงรูปแบบการจ่ายเงินน้ัน ในกรณีน้ี กิจการต้องพิจารณา

รูปแบบการจ่ายเงินที่รวมเป็นจ านวนที่ต ่าที่สุด (โดยใช้เกณฑ์คิดลด) เป็นจ านวนเงินที่

ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

 

 ความเกีย่วขอ้งของผูเ้ช่ากบัสินทรพัยอ์า้งอิงก่อนวนัที่สญัญาเช่าเริม่มีผล 

  

 ตน้ทุนของผูเ้ช่าทีเ่กีย่วกบัการสรา้งหรือการออกแบบสินทรพัยอ์า้งอิง 

  

ข43 กจิการอาจเจรจาต่อรองการเช่าก่อนที่สนิทรัพย์อ้างอิงจะพร้อมใช้ส าหรับผู้เช่า ส าหรับสัญญาเช่า

บางสัญญา สินทรัพย์อ้างอิงอาจจ าเป็นต้องสร้างหรือออกแบบใหม่ส าหรับการใช้ของผู้เช่า ซ่ึงผู้

เช่าอาจจ าเป็นต้องจ่ายช าระส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างหรือการออกแบบสินทรัพย์น้ันโดยขึ้นอยู่

กบัเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญา 
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ข44 หากผู้เช่ามีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการออกแบบสินทรัพย์อ้างอิง ผู้เช่าต้องรับรู้

ต้นทุนเหล่าน้ันตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการออกแบบ

สินทรัพย์อ้างอิงจะไม่รวมการจ่ายช าระที่ผู้เช่าช าระส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิง การจ่าย

ช าระส าหรับสทิธกิารใช้สนิทรัพย์อ้างองิเป็นการจ่ายช าระส าหรับสัญญาเช่าโดยไม่ค านึงถึงจังหวะ

เวลาของการจ่ายช าระน้ัน 

 

 กรรมสิทธ์ิตามกฎหมายต่อสินทรพัยอ์า้งอิง 

 

ข45 ผู้เช่าอาจได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายน้ันจะ

ถูกโอนไปยังผู้ให้เช่าและสินทรัพย์จะให้เช่าแก่ผู้เช่า การได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายน้ันไม่ได้

เป็นตัวก าหนดว่าจะรับรู้รายการอย่างไร 

ข46 หากผู้เช่าควบคุม (หรือได้มาซ่ึงการควบคุม) สินทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่สินทรัพย์น้ันจะถูกโอนไป

ยังผู้ให้เช่า รายการน้ันถือเป็นรายการขายและเช่ากลับคืนซ่ึงรับรู้โดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 98 ถึง 

103  

ข47 อย่างไรกด็ี หากผู้เช่าไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่สินทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยัง

ผู้ให้เช่า รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการขายและเช่ากลับคืน ตัวอย่างเช่น ซ่ึงอาจเป็นในกรณีที่

ผู้ผลิต ผู้ให้เช่าและผู้เช่าเจรจาต่อรอง รายการที่ผู้ให้เช่าจะซ้ือสินทรัพย์จากผู้ผลิตเพ่ือให้เช่าแก่ผู้

เช่า ผู้เช่าอาจได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจะ

โอนไปยังผู้ให้เช่า ในกรณีน้ี หากผู้เช่าได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงแต่ไม่

ได้มาซ่ึงการควบคุมสนิทรัพย์น้ันก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยังผู้ให้เช่า รายการน้ีไม่รับรู้เป็น

รายการขายและเช่ากลับคืนแต่ถือเป็นการเช่า 

 

การเปิดเผยขอ้มูลดา้นผูเ้ช่า (ย่อหนา้ที ่59) 

 

ข48 ในการก าหนดว่า ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักจิกรรมการเช่าจ าเป็นหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ผู้เช่าต้องพิจารณาดังต่อไปนี้   

ข48.1 ข้อมูลน้ันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงินหรือไม่ ผู้เช่าต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ระบุใน

ย่อหน้าที่ 59 กต่็อเมื่อข้อมูลน้ันคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงิน ซ่ึงในกรณีน้ี

หมายถึงหากข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองต่อไปน้ี  

ข48.1.1 ความยืดหยุ่นของสญัญาเช่า สญัญาเช่าอาจมีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น หาก

ผู้เช่าสามารถลดสถานะความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าหรือ

ต่อสญัญาเช่าใหม่ด้วยเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ข48.1.2 ข้อจ ากัดต่างๆ ที่ก  าหนดในสัญญาเช่า ในสัญญาเช่าอาจมีข้อจ ากัดต่างๆ 

ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้ผู้เช่าต้องรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินบาง

อตัราส่วน 

ข48.1.3 ความอ่อนไหวของข้อมูลที่รายงานต่อปัจจัยผันแปรที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น 

ข้อมูลที่รายงานอาจมีความอ่อนไหวต่อการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรในอนาคต 

ข48.1.4 สถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกดิข้ึนจากสญัญาเช่า 

ข48.1.5 การเบ่ียงเบนจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม ตัวอย่างการเบ่ียงเบนน้ัน 

ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ไม่ปกติหรือมีลักษณะ

เฉพาะที่กระทบต่อกลุ่มสญัญาเช่าของผู้เช่า 

ข48.2 ข้อมูลน้ันเหน็ได้ชัดจากข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินหลักหรือข้อมูลที่เปิดเผยในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ ผู้เช่าไม่จ าเป็นต้องน าเสนอข้อมูลน้ันซ ้าหากข้อมูล

ดังกล่าวได้ถูกน าเสนอไปแล้วที่ใดกต็ามในงบการเงิน 

ข49 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร (ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์) อาจจ าเป็นเพ่ือท า

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบ

การเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  

ข49.1 เหตุผลของผู้เช่าในการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรและความแพร่หลายของการจ่ายช าระ

เหล่านั้น 

ข49.2 ขนาดโดยเปรียบเทยีบของการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรต่อค่าเช่าคงที่ 

ข49.3 ตัวแปรที่ส าคัญซ่ึงการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรอ้างอิงอยู่และค่าเช่าผันแปรคาดว่าจะผัน

แปรอย่างไรเพ่ือตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่ส าคัญเหล่าน้ัน และ 

ข49.4 ผลกระทบทางการเงินและการด าเนินงานอื่นๆ ของการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรน้ัน 

ข50 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่า (ซ่ึงขึ้ นอยู่กับสถานการณ์) 

อาจจ าเป็นเพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึง

ข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  

ข50.1 เหตุผลของผู้เช่าในการใช้สิทธิเลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่าและความแพร่หลาย

ของสทิธเิลือกเหล่าน้ัน 

ข50.2 ขนาดโดยเปรียบเทยีบของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึงเป็นทางเลือกต่อ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

ข50.3 ความแพร่หลายของการใช้สิทธิเลือก ซ่ึงไม่รวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่า และ 

ข50.4 ผลกระทบทางการเงินและการด าเนินงานอื่นๆ ของสทิธเิลือกน้ัน 

ข51 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการประกันมูลค่าคงเหลือ (ซ่ึงขึ้ นอยู่กับสถานการณ์) อาจจ าเป็น

เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ช่วย

ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  
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ข51.1 เหตุผลของผู้เช่าในการรับประกนัมูลค่าคงเหลือและความแพร่หลายของการรับประกัน

เหล่าน้ัน 

ข51.2 ขนาดโดยเปรียบเทยีบของสถานะความเสี่ยงของผู้เช่าต่อความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ

น้ัน 

ข51.3 ลักษณะของสนิทรัพย์อ้างองิซ่ึงมกีารให้การรับประกนั และ 

ข51.4 ผลกระทบทางการเงินและการด าเนินงานอื่นๆ ของการรับประกนัเหล่านั้น 

ข52 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับรายการขายและเช่ากลับคืน (ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์) อาจจ าเป็น

เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่  51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ช่วย

ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  

ข52.1 เหตุผลของผู้เช่าส าหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และความแพร่หลายของรายการ

เหล่านั้น 

ข52.2 เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของรายการขายและเช่ากลับคืนแต่ละรายการ 

ข52.3 การจ่ายช าระซ่ึงไม่รวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า และ 

ข52.4 ผลกระทบที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของรายการขายและเช่ากลับคืนในรอบระยะเวลา

การรายงาน 

 

การจดัประเภทสญัญาเช่าส าหรบัผูใ้หเ้ช่า (ย่อหนา้ที ่61ถงึ 66) 

 

53 การจัดประเภทสัญญาเช่าส าหรับผู้ให้เช่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอ้างอิงจาก

ขอบเขตซ่ึงสัญญาเช่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของได้รับจากสินทรัพย์

อ้างอิง ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากก าลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ หรือ

จากการล้าสมัยของเทคโนโลยี และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจถูกแสดงโดยการคาดการณ์ว่าการด าเนินงาน

จะมีก าไรตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์อ้างอิงน้ัน และผลก าไรจากราคา

ที่เพ่ิมข้ึนหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ 

ข54 สญัญาเช่าอาจรวมเง่ือนไขและข้อก าหนดเพ่ือที่จะปรับปรุงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่าส าหรับการเปล่ียนแปลงที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงเกิดขึ้ นระหว่างวันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าและวันที่

สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (เช่น การเปล่ียนแปลงของต้นทุนสินทรัพย์อ้างอิงของผู้ให้เช่า หรือการ

เปล่ียนแปลงของต้นทุนการจัดหาเงินของสัญญาเช่าของผู้ให้เ ช่า) ในกรณีดังกล่าว เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะถือว่าได้

เกดิขึ้น ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า 

ข55 ในกรณีที่สญัญาเช่าได้รวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าต้องประเมินการจัดประเภท

ของแต่ละองค์ประกอบเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงานแยกจาก

กันตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในการก าหนดว่า องค์ประกอบที่



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
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เป็นที่ดินเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือไม่ ข้อพิจารณาที่

ส าคัญคือโดยปกติแล้วที่ดินจะมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิไม่จ ากดั 

ข56 ในการจัดประเภทและรับรู้สัญญาเช่าของที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนจ านวนเงินที่ต้อง

จ่ายช าระตามสัญญาเช่า (รวมไปถึงการจ่ายช าระเงินล่วงหน้าใดๆ ที่จ่ายในลักษณะเป็นก้อนทั้ง

จ านวน) ระหว่างส่วนประกอบที่เป็นที่ดินและอาคารตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของ

สิทธิการเช่าขององค์ประกอบที่เป็นที่ดินและอาคารของสัญญาเช่า ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า 

หากจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าน้ันไม่สามารถปันส่วนระหว่างองค์ประกอบทั้งสอง

ได้อย่างน่าเช่ือถือ สญัญาเช่าทั้งฉบับจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน เว้น

แต่องค์ประกอบทั้งสองเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานอย่างชัดเจน ซ่ึงในกรณีน้ีสัญญาเช่าทั้งฉบับจะ

ถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

ข57 ส าหรับสัญญาเช่าของที่ดินและอาคารซ่ึงมูลค่าของส่วนประกอบที่เป็นที่ดินไม่มีสาระส าคัญต่อ

สญัญาเช่า ผู้ให้เช่าอาจรับรู้ที่ดินและอาคารโดยถือเป็นหน่วยเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัด

ประเภทสัญญาเช่าและจัดประเภทสัญญาเช่าน้ันเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือ

สญัญาเช่าด าเนินงานตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในกรณีเช่นน้ีผู้ให้

เช่าต้องพิจารณาอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของอาคารโดยถือเป็นอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิของสนิทรัพย์อ้างองิทั้งหมด  

 

การจดัประเภทสญัญาเช่าช่วง 

 

ข58 ในการจัดประเภทสัญญาเช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้องจัดประเภทสัญญาเช่า

ช่วงเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสญัญาเช่าด าเนินงานโดยพิจารณาข้อต่อไปนี้  

ข58.1 หากสัญญาเช่าหลัก (head lease) เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้

โดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 6 สญัญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

ข58.2 หากมิได้เป็นไปตามย่อหน้าที่ ข58.1 สัญญาเช่าช่วงต้องถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึง

สิทธิการใช้สินทรัพย์อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก แทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง 

(ตัวอย่างเช่น รายการของที่ดิน อาคารหรืออุปกรณ์ ที่เป็นสินทรัพย์หลักของสัญญา

เช่า) 
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ภาคผนวก ค 

 

วนัถอืปฏิบติัและการเปลีย่นแปลง  

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานและมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบัส่วนอื่นๆ ของมาตรฐาน 

 

วนัถอืปฏิบติั  

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้หากกิจการถือปฏิบัติตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ณ วันที่หรือก่อนวันที่

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก หากกิจการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ค2 เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ค1 ถึง ค19 วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก คือวันที่

เร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปีซ่ึงมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมา

ปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

ค านยิามของสญัญาเช่า 

 

ค3 ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กจิการไม่จ าเป็นต้องประเมิน

ใหม่ว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ แต่กิจการสามารถปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้  

ค3.1 ให้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบัิติกับสัญญาที่ก่อนหน้าระบุไว้

ให้เป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญา

เช่า และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ กิจการต้องปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ ค5 ถึง ค18 ส าหรับสัญญาเช่า

เหล่าน้ัน 
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ค3.2 ไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบัิติกับสัญญาที่ก่อนหน้าน้ีไม่ได้

ถูกระบุว่าประกอบด้วยสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สัญญาเช่า และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ค4 หากกิจการเลือกการผ่อนปรนในทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ ค3 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวและถือปฏบัิติวิธีการผ่อนปรนในทางปฏิบัติกับสัญญาทั้งหมดของกิจการ ดังน้ันกิจการ

ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  9 ถึง 11 เฉพาะสัญญาที่ เข้าท าสัญญา (หรือ

เปล่ียนแปลง) ในหรือหลังวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

 ผูเ้ช่า 

 

ค5 ผู้เช่าต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับสัญญาเช่าของกิจการ 

ตามวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปนี้  

ค5.1 ปรับปรุงย้อนหลังส าหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนที่น าเสนอตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด หรือ 

ค5.2 ปรับปรุงย้อนหลังโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกตามย่อหน้าที่ ค7 

ถึง ค13  

ค6 ผู้เช่าต้องถือปฏบัิติตามวิธีที่เลือกไว้ซ่ึงอธิบายในย่อหน้าที่ ค5 อย่างสม ่าเสมอส าหรับสัญญาเช่า

ทั้งหมดซ่ึงกจิการเป็นผู้เช่า 

ค7 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ไม่ต้องปรับข้อมูลเปรียบเทยีบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (หรือ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

 สญัญาเช่าทีก่่อนหนา้จัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

ค8 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ต้องปฏบัิติดังต่อไปนี้  

ค8.1 รับรู้หน้ีสนิตามสัญญาเช่า ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรกส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้า

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบัน
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ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงิน

กู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค8.2 รับรู้สทิธกิารใช้สินทรัพย์ ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้า

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นรายสัญญาเช่าโดย

เลือกวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปนี้  

ค8.2.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เสมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีได้ถือปฏบัิติมาตั้งแต่วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก หรือ 

ค8.2.2 จ านวนเท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ

ตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ใน

งบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค8.3 ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย์ กับสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก เว้นแต่ผู้เช่าถือ

ปฏบัิติตามวิธกีารผ่อนปรนในทางปฏบัิติตามย่อหน้าที่ ค10.2 

ค9  ส าหรับสญัญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี โดยไม่ต้องค านึงถึง

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ค8 

ค9.1 ผู้เช่าไม่ต้องท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับ

สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า (ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8) 

ซ่ึงรับรู้โดยปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าเหล่าน้ันโดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค9.2 ผู้เช่าไม่ต้องท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับ

สญัญาเช่าที่ก่อนหน้ารับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงเกิดขึ้ นจากสัญญาเช่า

เหล่าน้ันโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่

น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค9.3 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ัง

แรกส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า และจะรับรู้เป็น

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้
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คร้ังแรก ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงเกิดขึ้ นจาก

สัญญาเช่าเหล่าน้ัน โดยปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค10 ผู้เช่าอาจใช้หน่ึงวิธีหรือหลายวิธีของวิธีผ่อนปรนในทางปฏบัิติต่อไปน้ี เมื่อปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยปรับปรุงย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค5.2 ส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อน

หน้าจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าสามารถปฏบัิติตามวิธผ่ีอนปรนในทางปฏบัิติดังต่อไปนี้ เป็นรายสญัญา  

ค10.1 ผู้เช่าอาจใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่าง

สมเหตุสมผล (เช่น สญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าที่เหลืออยู่ใกล้เคียงกันส าหรับประเภท

ของสนิทรัพย์อ้างองิที่คล้ายคลึงกนัซ่ึงมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิคล้ายคลึงกนั) 

ค10.2 ผู้เช่าอาจเช่ือมั่นในการประเมินว่าสัญญาเช่า เป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่

อาจเกิดขึ้นและสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น ซ่ึงประเมินก่อนวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรกเป็น

ทางเลือกในการทบทวนการด้อยค่า หากผู้เช่าเลือกวิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติน้ี ผู้เช่า

ต้องปรับปรุงสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกด้วยจ านวนของ

ประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าที่สร้างภาระซ่ึงรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อน

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก   

ค10.3  ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ค8 ส าหรับสัญญาเช่าทอิายุ

สญัญาเช่าสิ้นสดุภายใน 12 เดือน นับจากวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ในกรณีน้ี ผู้เช่า

ต้องปฏบัิติดังต่อไปนี้   

ค10.3.1 รับรู้สญัญาเช่าเหล่าน้ันในลักษณะเดียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นตามที่อธิบายไว้

ในย่อหน้าที่ 6 และ 

ค10.3.2 รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเหล่าน้ันในการเปิดเผยค่าใช้จ่ายของ

สญัญาเช่าระยะสั้นในรอบระยะเวลาการรายงานประจ าปีของปีที่น ามาตรฐาน

มาใช้คร้ังแรก 

ค10.4 ผู้เช่าอาจไม่รวมต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่

น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก  

ค10.5 ผู้เช่าอาจใช้ข้อเทจ็จริงที่ทราบภายหลัง เช่น การก าหนดอายุสัญญาเช่า หากสัญญา

ประกอบด้วยสทิธิเลือกขยายหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

 

 สญัญาเช่าทีก่่อนหนา้จัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน 
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ค11 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏบัิติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ส าหรับ

สญัญาเช่าที่จัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์และหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ต้องเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า

และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทนัทกี่อนวันที่ใช้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สญัญาเช่า ส าหรับสญัญาเช่าเหล่าน้ัน ผู้เช่าต้องรับรู้สทิธกิารใช้สินทรัพย์และหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าโดยปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้

คร้ังแรก 

 

 การเปิดเผยขอ้มูล 

 

ค12 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการน ามาตรฐานมาปฏบัิติใช้คร้ังแรกตามที่ก าหนดในย่อหน้า 28 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้นข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับดังกล่าว ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีแทนข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ค12.1 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่น ามาใช้กับหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก และ 

ค12.2 ค าอธบิายของความแตกต่างระหว่าง 

ค12.2.1 ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

ประจ าปีก่อนรอบระยะเวลารายงานที่น ามาตรฐานมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก คิด

ลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรกตามที่

ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ค8.1 และ 

ค12.2.2 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้

คร้ังแรก 

ค13 หากผู้เช่าใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติวิธีเดียวหรือหลายวิธีตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ ค10 ผู้เช่า

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

 ผูใ้หเ้ช่า 
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ค14 นอกจากที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ค15 ผู้ให้เช่าไม่ต้องท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับการ

ปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงกิจการเป็นผู้ให้เช่าและต้องรับรู้สัญญาเช่า

เหล่าน้ันโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ัง

แรก 

ค15 ผู้ให้เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค15.1 สัญญาเช่าช่วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงน้ันยังมีผลอยู่ ณ 

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ต้องมีการประเมินใหม่เพ่ือก าหนดว่าสัญญาเช่าช่วงแต่ละ

สญัญาต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผู้ให้เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้อง

ท าการประเมินเร่ืองดังกล่าว ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยอ้างอิงจากระยะเวลา

ตามสญัญาที่เหลืออยู่และข้อก าหนดของสญัญาเช่าหลักและสญัญาเช่าช่วง ณ วันนั้น 

ค15.2 ส าหรับสัญญาเช่าช่วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า แต่ถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้รับรู้สัญญาเช่า

ช่วงดังกล่าวโดยถือเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนฉบับใหม่ซ่ึงเข้าท าสัญญา ณ 

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

รายการขายและเช่ากลบัคืนก่อนวนัทีน่ ามาปฏิบติัใชค้รั้งแรก 

 

ค16 กิจการไม่ต้องท าการประเมินใหม่ส าหรับรายการขายและเช่ากลับคืนที่กิจการเข้าท าสัญญาก่อน

วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกในการก าหนดว่าการโอนสินทรัพย์อ้างอิงเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ที่จะรับรู้เป็นการขายหรือไม่ 

ค17 หากรายการขายและเช่ากลับคืนรับรู้เป็นการขายและสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค17.1 รับรู้การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

อื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก และ 

ค17.2 ตัดจ าหน่ายก าไรจากการขายอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุสญัญาเช่า 

ค18 หากรายการขายและเช่ากลับคืนรับรู้เป็นการขายและสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค18.1 รับรู้การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกนักบัการรับรู้สญัญาเช่าด าเนินงานอื่นๆ ที่มีอยู่ ณ 

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก และ 
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ค18.2 ปรับปรุงสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ของการเช่ากลับคืนส าหรับผลก าไรหรือผลขาดทุนรอการ

ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเง่ือนไขนอกตลาด (off-market terms) ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงินก่อนวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

จ านวนทีร่บัรูไ้วก่้อนหนา้จากการรวมธุรกิจ 

 

ค19 หากผู้เช่าเคยรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเกี่ยวกับเง่ือนไขที่ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์ของ

สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงผู้เช่าได้มาโดยถือ เป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ ผู้เช่าต้องตัด

รายการสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ันและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์ด้วยจ านวน

ที่เทา่กนั ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

 การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่

มีการประกาศใช)้ 

 

ค20 หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

การอ้างอิงใดๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปยังมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องอ่านโดยอ้างอิงตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานฉบบัอืน่ 

ค21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้  

ค21.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า 

ค21.2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การ

ประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ค21.3 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า

ด าเนินงาน – ส่ิงจงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า และ 

ค21.4 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหา

สญัญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
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ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต  วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสมศักดิ์    อนันทวัฒน์)  ที่ปรึกษา 

(นางสาวรักขวัญ    สวุรรณรัมภา)  ที่ปรึกษา 

(นายวัชรินทร์     วงศ์ตระกูลชัย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหนึ่งฤทยั   เฮ้งบริบูรณพ์งศ์  ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม   ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.นิ่มนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณฐัเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ     ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์    เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 

 

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

  (นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวศรพนา    สนีวลข า)  อนุกรรมการ 

นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   สภุัทรกุล  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ   ทุมมานนท ์  ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  นาคทบัท ี  กรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   กรรมการ 

ดร.สนัสกฤต    วิจิตรเลขการ  กรรมการ 

นางสาวรสา    กาญจนสาย  กรรมการ 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

นางสาวรุ้งนภา    เลิศสวุรรณกุล  กรรมการ 

นางสวิุมล    กฤตยาเกยีรณ์  กรรมการ 

นางอุณากร    พฤฒิธาดา  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาววราภรณ์   วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา    ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสมศักด์ิ     อนันทวัฒน์)   กรรมการ 

(นางสาวขวัญรัก    สวุรรณรัมภา)   กรรมการ 

(นายวัชรินทร์    วงศ์ตระกูลชัย)  กรรมการ   

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นายประวิทย์    ตันตราจินต์)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 



 

 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563(ต่อ) 

นางณัฐสรัคร์  สโรชนันทจี์น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายเทวา ด าแดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

ดร.ศุภมิตร     เตชะมนตรีกุล  ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสมศักด์ิ    อนันทวัฒน์)  ที่ปรึกษา 

(นางสาวขวัญรัก    สวุรรณรัมภา)  ที่ปรึกษา 

(นายวัชรินทร์     วงศ์ตระกูลชัย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายนางสายชล    เพียรวิริยะ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา    เจริญศิลป์)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาววิระยา     เจริญกลัป์)  ที่ปรึกษา 

(นางสาวลลิดา     ภัทรแสงไทย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางวิเรขา    สนัตะพันธุ)์  ที่ปรึกษา 

(นางสนัุนท ์    อุปรมัย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 

(นางสาวรุ่งรัตน์     รัตนราชชาติกุล  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสมาคมประกนัชีวิตไทย 

(นางสริิลักษณ์     รัตนไชย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

(นางพรรณี      วรวุฒิจงสถิต)  ที่ปรึกษา 

(นางสาวพรทพิย์    ดาวสง่า)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวนิดาพร    อศัวธรีะเกยีรต์ิ)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศิลปพร    ศรีจ่ันเพชร  อนุกรรมการ 

นางสาวกมลทพิย์    เกตุทตั   อนุกรรมการ 

 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563(ต่อ) 

 

นางสาวชวนา     วิวัฒน์พนชาติ  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายธนฑติ    เจริญจันทร์  อนุกรรมการ 

นายธนากร    ฝักใฝ่ผล  อนุกรรมการ 

นางปราณ ี    ภาษีผล   อนุกรรมการ 

นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์  อนุกรรมการ 

นางสายฝน    อนิทร์แก้ว  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา     เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ 

(นางสภุาพร      บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

นายมงคล    สมพล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

 

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

นางสาววราพร     ประภาศิริกุล   ประธานอนุกรรมการ 

นางสาวกฤตยาภร    อารีโสภณพิเชฐ  อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ   กาญจนกนัต ิ  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวถนอมทรัพย์     โสภณศิริกุล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวทศวรรณ     บุษปะเกษ)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์     ภานุเดชทพิย์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

นายภาณพุงศ์     ศิริอคัรกรกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

นายอุดม    ธนูรัตน์พงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวีระเดช    เตชะวรินทร์เลิศ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 

 

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2563 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี  พงศ์สพัุฒน์  อนุกรรมการ 

นางสาวธญัลักษณ์   เกตุแก้ว   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวพิมลวรรณ   ชยพรกุล  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ใจเก่งกจิ  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา   จันทะเดช  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเฉลิมพงศ์     ตั้งบริบูรณ์รัตน์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

  (นางสาวแวววไล    มณีไพโรจน์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

นางสาวสนิุตา    เจริญศิลป์  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี     วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร.ธนาดล    รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวสธุรีา    หงษ์มณี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 


