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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
สัญญาเช่า

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่
สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 (IAS 17: Leases (Bound volume 2017 Consolidated without early
application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุงจากฉบั บ ปี 2559 โดยตัด บทน าทั้งหมดออก และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การจาแนกประเภทของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ ช่า

1
2
4
7
20

สัญญาเช่าการเงิน

20

สัญญาเช่าดาเนินงาน

33

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูใ้ ห้เช่า

36

สัญญาเช่าการเงิน

36

สัญญาเช่าดาเนินงาน

49

การขายและเช่ากลับคืน
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

58
67
69
70
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญ ญาเช่า ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 70
ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามส าคั ญ เท่ า กัน และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ควรอ่ า นโดยค านึ งถึ งข้ อ ก าหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อผิ ด พลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง สัญญาเช่า
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อกาหนดนโยบายการบัญ ชีและการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ที่เหมาะสมทั้งทางด้ านผู้ เช่ าและผู้ ให้ เช่ า เพื่ อนาไปปฏิบัติกับสัญญาเช่ าการเงินและสัญญาเช่ า
ดาเนินงาน

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการ ยกเว้นรายการ
ต่อไปนี้
2.1) สัญ ญาเช่ าเพื่อ การส ารวจหรื อ การใช้ท รัพ ยากรแร่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
ทรัพยากรทีไ่ ม่สามารถสร้างขึ้ นใหม่ได้ ซึ่งคล้ายคลึงกัน และ
2.2) ข้อตกลงในการให้ใช้สิ ทธิ ของรายการประเภทฟิ ล์มภาพยนตร์ การบันทึ กวี ดี ท ัศน์
ละคร บทประพันธ์ สิทธิบตั ร และลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ใช้กบั การวัดมูลค่าของรายการต่อไปนี้
1)
อสังหาริมทรัพย์ที่ผูเ้ ช่ าถือครองอยู่ และบันทึ กเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น
(ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุ น
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
2)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ผูใ้ ห้เช่ าบันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงาน (ดู มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น (เมื่อ มี
การประกาศใช้))
3)
สินทรัพย์ชีวภาพที่ผูเ้ ช่ าถือครองภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงิน (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เกษตรกรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)) หรือ
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4)
3

สินทรัพย์ชีวภาพที่ผูใ้ ห้เช่าบันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เกษตรกรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ ข้ อ ตกลงที่ มี ก ารโอนสิท ธิก ารใช้ สิน ทรั พ ย์ แม้ ว่ า
ผู้ให้ เช่ายังคงให้ บริการส่วนใหญ่ในการดาเนินงานหรือซ่อมบารุงสินทรัพย์เหล่านั้น ในทางกลับกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่นามาถือปฏิบัติกับข้ อตกลงในการให้ บริการที่ไม่ได้ โอนสิทธิการใช้
สินทรัพย์จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

คานิยาม
4

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญาเช่า

หมายถึง

สัญญาหรือข้อตกลงที่ผูใ้ ห้เช่าให้สิทธิแก่ผูเ้ ช่าในการใช้
สินทรัพย์สาหรับช่ วงเวลาที่ตกลงกันเพือ่ แลกเปลีย่ นกับ
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รบั ชาระในงวดเดียวหรือหลายงวด

สัญญาเช่าการเงิน

หมายถึง

สัญญาเช่ าที่ทาให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึง ได้รบั จาก
สินทรัพย์ให้แก่ผูเ้ ช่ า ไม่ ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิ ท ธิ์
จะเกิดขึ้ นหรือไม่

สัญญาเช่า
ดาเนินงาน

หมายถึง

สัญญาเช่าทีม่ ิใช่สญ
ั ญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทีบ่ อกเลิก หมายถึง
ไม่ได้

สัญญาเช่าที่จะบอกเลิกได้ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) เมือ่ เกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้ น
น้อยมาก
2) เมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
3) เมือ่ ผูเ้ ช่าทาสัญญาเช่าใหม่กบั ผูใ้ ห้เช่ารายเดิม
เพือ่ เช่ าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ที่เทียบเท่า
ของเดิม หรือ
4) เมื่อผูเ้ ช่ าจ่ ายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเริ่มต้นของ
สัญญาเช่ าเป็ นที่เชื่อถือได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าสัญญาเช่าจะดาเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
วันเริ่มต้นของ
สัญญาเช่า

หมายถึง

วัน ที่ ท าสัญ ญาเช่ า หรื อ วัน ที่ คู่ ส ัญ ญาได้ก่ อ ให้เ กิ ด
ผลผู ก พัน ตามเงื่อ นไขหลัก ของสัญ ญาเช่ า แล้ว แต่
วันใดจะเกิดขึ้ นก่อน ซึ่ง ณ วันนี้
1) สัญ ญาเช่ า จะถู ก จั ด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน และ
2) ในกรณี ของสัญญาเช่ าการเงิน กิจการกาหนด
จานวนเงินทีจ่ ะรับรู ้ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล

วันทีส่ ัญญาเช่าเริ่ม
มีผล

หมายถึง

วันที่ผู เ้ ช่ าสามารถใช้สิ ทธิ ตามสัญญาเช่ าในสิ นทรัพย์
ที่ เช่ า ซึ่ งคื อ วัน รับ รู ้รายการเริ่ ม แรกตามสัญ ญาเช่ า
(กล่าวคือ การรับรูส้ ินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้หรือค่าใช้จ่าย
อันเป็ นผลมาจากสัญญาเช่า)

อายุสัญญาเช่า

หมายถึง

ระยะเวลาเช่ า สิ น ทรัพ ย์ที่ ผู เ้ ช่ า ท าสัญ ญาที่ บ อกเลิ ก
ไม่ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงระยะเวลาที่ผูเ้ ช่ ามีสิทธิที่จะเลือก
ต่ อ อายุ ส ัญ ญาเช่ า สิ นทรัพ ย์น้ นั ออกไปอี ก ไม่ ว่ าจะมี
การจ่ ายเงิ น เพิ่ ม อี ก หรื อ ไม่ หาก ณ วัน เริ่ ม ต้น ของ
สัญญาเช่าสามารถเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผูเ้ ช่าจะ
เลือกใช้สิทธิเพือ่ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

จ านวนเงิ น ขั้ น ต ่ า ที่ หมายถึง
ต้องจ่าย

จานวนเงินที่ผูเ้ ช่ าต้อ งจ่ ายตลอดอายุส ญ
ั ญาเช่ า โดย
ไม่ รวมค่ าเช่ าที่อาจเกิดขึ้ น ต้นทุ นการให้บ ริการ และ
ภาษีที่ผูใ้ ห้เช่ าจ่ ายและจ่ ายคื นให้กบั ผูใ้ ห้เช่ า แต่ รวม
รายการต่อไปนี้
1) ทางด้า นผู เ้ ช่ า – จานวนเงิน ใดๆ ที่ผู เ้ ช่ าหรือ
บุ ค คลที่เกีย่ วข้องกับผูเ้ ช่าประกันว่าต้องจ่ ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่าตามทีป่ ระกัน หรือ
2) ทางด้า นผู ้ใ ห้ เ ช่ า – มู ลค่ าคงเหลื อ ที่ ไ ด้ร ับ
ประกันจาก
2.1) ผูเ้ ช่า
2.2) บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ ช่า หรือ
2.3) บุ คคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้เช่ าและ
มีฐานะการเงินที่สามารถให้การประกันแก่
ผูใ้ ห้เช่าได้
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อย่ างไรก็ ตาม ณ วันเริ่ ม ต้นของสัญ ญาเช่ า ถ้าผู เ้ ช่ า
มีสิทธิที่จะเลือกซื้ อสินทรัพย์ดว้ ยราคาที่คาดว่าจะตา่ กว่า
มู ลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ ณ วันที่สามารถใช้
สิทธิเลือกดังกล่าวและเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ผูเ้ ช่า
จะใช้สิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้จานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ าย
ประกอบด้วยจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายตลอดอายุของ
สั ญ ญาเช่ าจนถึ งวั นที่ ค าดว่ าจะใช้ สิ ท ธิ เลื อกซื้ อและ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายเมื่อใช้สิทธิ เลือกซื้ อสินทรัพย์ที่เช่ า
ด้วย
มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

จานวนเงินที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์
หรือจ่ ายชาระหนี้ กันในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย น และสามารถต่ อ รอง
ราคากัน ได้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระในลัก ษณะของผู ้ที่ ไ ม่ มี
ความเกีย่ วข้องกัน

อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง
เชิงเศรษฐกิจ

ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่ ค าดว่ า สิ น ทรัพ ย์จ ะให้ป ระโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จ กับ ผู ใ้ ช้ร ายเดี ย วหรื อ หลายราย
หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่นที่
คล้ายคลึงกันซึ่งผูใ้ ช้รายเดียวหรือหลายรายคาดว่า
จะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์

อายุการใช้ประโยชน์ หมายถึง

ระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่โดยประมาณนับจากวันที่สญ
ั ญาเช่า
เริ่มมี ผล ซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้ร ับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จากสินทรัพย์ โดยไม่คานึงถึงอายุสญ
ั ญาเช่า
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มูลค่าคงเหลือที่
ได้รับการประกัน

หมายถึง

1) ทางด้านผูเ้ ช่ า – ส่วนของมู ลค่าคงเหลือที่ผูเ้ ช่ า
หรื อ บุ ค คลที่เกี่ยวข้อ งกับ ผู เ้ ช่ ารับ ประกัน ที่จ ะ
จ่ ายให้ แ ก่ ผู ้ใ ห้ เ ช่ า (จ านวนที่ ร ับ ประกัน คื อ
จ านวนเงิ นสู งสุ ดที่ จะต้ องจ่ ายไม่ ว่ าในกรณี ใด
ก็ตาม) และ
2) ทางด้านผู ้ให้ เช่ า – ส่ วนของมู ล ค่ าคงเหลื อ ที่
ผู เ้ ช่ าหรื อบุ คคลที่ สามรับประกันที่ จะจ่ ายให้แก่
ผู ้ ใ ห้ เช่ า บุ คคลที่ ส ามที่ ร ั บ ประกั น นี้ ต้ อ งไม่
เกี่ ยวข้องกับผู ใ้ ห้เช่ าและบุ คคลดังกล่ าวต้องมี
ความสามารถทางการเงิ น ที่ จะรับ ผิ ด ชอบต่ อ
ภาระผูกพันทีร่ บั ประกันไว้

มูลค่าคงเหลือที่
ไม่ได้รับการประกัน

หมายถึง

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่า ซึ่งผูใ้ ห้เช่า
อาจไม่ ไ ด้ร ับ คื น หรื อ ส่ ว นของมู ลค่ า คงเหลื อ ของ
สิ น ทรัพ ย์ที่ ให้เช่ า ซึ่ งได้ร ับ การประกัน จากบุ ค คลที่
เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้เช่าเท่านั้น

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง

ต้นทุ นส่ วนเพิ่มที่เกิดขึ้ นโดยตรงจากการต่ อ รองและ
การทาสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงต้นทุนใน
ส่วนของผูใ้ ห้เช่าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจาหน่าย

เงินลงทุนขั้นต้นตาม หมายถึง
สัญญาเช่า

ผลรวมของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่ า
ตามสัญ ญาเช่ าการเงิน กับ มู ล ค่ าคงเหลื อ ที่ ไ ม่ ได้ร ับ
การประกันให้กบั ผูใ้ ห้เช่า

เงินลงทุนสุทธิใน
สัญญาเช่า

หมายถึง

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ย
ตามนัยของสัญญาเช่า

รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู้

หมายถึง

ผลต่ า งระหว่ า งเงิ น ลงทุ น ขั้น ต้น ตามสัญ ญาเช่ า กับ
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
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อัตราดอกเบี้ ยตาม
นัยของสัญญาเช่า

หมายถึง

อัตราคิดลด ณ วันเริม่ ต้นสัญญาเช่าทีท่ าให้ผลรวมของ
มูลค่าปัจจุบนั ของ
1) จานวนเงินขั้นตา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย และ
2) มู ลค่ าคงเหลือ ที่ไม่ ได้รบั การประกัน มี จานวน
เท่ากับผลรวมของ
2.1) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่า และ
2.2) ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกของผูใ้ ห้เช่า

อัตราดอกเบี้ ยเงิน
กูย้ มื ส่วนเพิ่มของ
ผูเ้ ช่า

หมายถึง

อัต ราดอกเบี้ ยที่ ผู ้เ ช่ า จะต้อ งจ่ า ยตามสัญ ญาเช่ า ที่
คล้ายคลึงกัน หรือ ถ้าไม่ ส ามารถกาหนดอัตรานั้นได้
ให้ใ ช้อ ัต ราดอกเบี้ ยที่ผูเ้ ช่ าจะต้อ งจ่ าย ณ วัน เริ่ม ต้น
ของสัญ ญาเช่ า ในการกู ้ยื ม เงิ น ที่ มี ร ะยะเวลาและ
การค้ าประกัน คล้า ยคลึ ง กับ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาเช่ า
เพือ่ ซื้ อสินทรัพย์น้นั

ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น

หมายถึง

ส่วนของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าซึ่งไม่ได้
กาหนดไว้อย่างคงที่แต่กาหนดให้ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยอื่นใน
อนาคตซึ่ งเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง
ตามระยะเวลาที่ ผ่ านไป (เช่ น อัตราร้อยละของยอดขาย
ในอนาคต ปริ ม าณการใช้ใ นอนาคต ดัช นี ร าคาใน
อนาคต หรืออัตราดอกเบี้ ยตลาดในอนาคต)

ในช่ วงระยะเวลานั บ จากวั น เริ่ ม ต้ น ท าสั ญ ญาเช่ า ถึ งวั น ที่สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล สัญ ญาเช่ า หรื อ
ข้ อผูกพั นตามสัญญาเช่าอาจมีข้อกาหนดให้ มีการปรั บปรุงจานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าได้
เช่ น ในกรณี ของการเปลี่ ยนแปลงต้ นทุ นการก่ อสร้ างหรื อต้ นทุ นการได้ มาของสิ นทรั พย์ ท่ี เช่ า
การปรั บ ราคาตามระดั บ ดั ชนี ราคาที่ เปลี่ ยนไป หรื อต้ นทุ นทางการเงิ นของผู้ ให้ เช่ าที่ เปลี่ ยนไป
ในกรณี เช่ นนี้ มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ จ านวนเงิ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น ถื อ ว่ า
เกิดขึ้น ณ วันเริ่มต้ นทาสัญญาเช่า
สัญญาเช่าตามคานิยามรวมถึง สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ผี ้ ูเช่ามีสิทธิท่จี ะได้ รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์
ที่เช่าเมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเช่าดังกล่าวในบางครั้งเรียกว่า สัญญาเช่าซื้อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า ใช้ คานิยามว่า “มูลค่ายุติธรรม”
แตกต่ า งจากค านิ ย ามของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้นในการนามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า โดยไม่ใช้ มาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 13 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )

การจาแนกประเภทของสัญญาเช่า
7

8

9

10

1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิ จารณาถึงขอบเขตของ
ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ ผ้ ู เป็ นเจ้ าของพึ งได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ ท่ี เช่ าว่ าตกอยู่ กั บ ผู้ เช่ า
หรื อผู้ให้ เช่ าความเสี่ยงดังกล่ าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกาลั งการผลิตที่ไม่ ได้ ใช้
หรื อจากวิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าการดาเนินงานจะมี
กาไรตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และการคาดการณ์ ว่าจะมีผลกาไร
จากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้ รับ
กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสิ นทรัพย์ไปให้แก่ ผูเ้ ช่ า
และต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงานหากสัญญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ยง
หรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดทีผ่ เู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์ไปให้แก่ผเู ้ ช่า
เนื่องจากรายการบัญ ชีระหว่างผู้เช่ าและผู้ให้ เช่ าเป็ นไปตามข้ อตกลงร่ วมในสัญ ญาเช่ า จึงเป็ น
การเหมาะสมที่จะยึดถือคานิ ยามอย่างเดียวกันมาใช้ อย่างสม่าเสมอ แต่ในบางครั้งการนาคานิยาม
ต่ างๆ มาใช้ กับ สถานการณ์ ของคู่ สัญ ญาทั้งสองฝ่ ายที่แตกต่ างกัน อาจทาให้ ผ้ ู เช่ าและผู้ ให้ เช่ า
จัดประเภทสัญญาเช่ าแตกต่างกันแม้ ว่าจะเป็ นสัญญาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีผ้ ู ให้ เช่ าได้ รับ
ประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือที่ได้ รับการประกันจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่า
ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน กิจการต้ องพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา 1 ตามปกติกิจการต้ องจัดประเภทสัญ ญาเช่ า
เป็ นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นทาให้ เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่งสถานการณ์
10.1 สัญ ญาเช่ า โอนความเป็ นเจ้ า ของในสิน ทรั พ ย์ ให้ แ ก่ ผ้ ู เช่ า เมื่ อ สิ้ นสุ ด ระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
10.2 ผู้ เช่ ามี สิ ทธิเลื อกซื้ อสิ นทรั พย์ ด้ วยราคาที่ต่ ากว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั นที่สิ ทธิเลื อกซื้ อ
เกิดขึ้น โดยราคาตามสิทธิเลื อกซื้ อนั้ นมี จานวนต่ ากว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์มาก
เพี ยงพอที่ จะท าให้ เกิ ดความแน่ ใจอย่ างสมเหตุ สมผล ณ วั นเริ่ มต้ นของสั ญ ญาเช่ าว่ า
ผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์น้ัน
10.3 ระยะเวลาของสัญ ญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ของ
สินทรัพย์ แม้ ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ณ วัน เริ่ มต้ น ของสัญ ญาเช่ า มู ลค่ าปั จ จุ บั น ของจ านวนเงิน ขั้น ต่ าที่ต้อ งจ่ ายมี จ านวน
เท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี ช่า และ
10.5 สินทรัพย์ท่เี ช่ ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผ้ ูเช่าเพี ยงผู้เดียวที่สามารถใช้ สินทรัพย์น้ัน
โดยไม่จาเป็ นต้ องนาสินทรัพย์ดังกล่าวมาทาการดัดแปลงที่สาคัญ
ข้ อ บ่ งชี้ ถึ งสถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ งหรื อ หลายสถานการณ์ ร วมกัน ที่อาจทาให้ สามารถ
จัดสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้
11.1 หากผู้ เช่ าสามารถยกเลิ กสัญญาเช่ าได้ และผู้ เช่ าเป็ นผู้ รับผิ ดชอบผลเสี ยหายที่เกิ ดกั บ
ผู้ให้ เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
11.2 ผู้ เช่ า เป็ นผู้ ท่ี ได้ รั บ ผลก าไรหรื อ ผลขาดทุ น จากการผั น ผวนของมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของ
มู ล ค่ า คงเหลื อ (ตั วอย่ า งเช่ น ในรู ป แบบของการให้ ส่ ว นลดค่ า เช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า เท่า กั บ
ส่ ว นใหญ่ ข องจ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการขายมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ ช่ า
ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า) และ
11.3 ผู้ เช่ า สามารถต่ อ สั ญ ญาเช่ า ครั้ ง ที่ ส องด้ ว ยการจ่ า ยค่ า เช่ า ที่ มี จ านวนต่ า กว่ า ค่ า เช่ า
ในตลาดอย่างเป็ นนัยสาคัญ
ตัวอย่างและข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ 10 และ 11 ไม่ถือเป็ นข้ อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้ เป็ น
สั ญ ญ าเช่ า การเงิ น ถ้ าเป็ นที่ แ น่ ชั ด ว่ า ยั ง มี ลั ก ษณะอื่ น ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า มิ ไ ด้ มี ก ารโอน
ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ผ้ ู เป็ นเจ้ า ของพึ งได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเช่ า สัญ ญาเช่ า นั้ น ต้ อ ง
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเช่ าโดยมี ก ารจ่ ายค่ า ตอบแทนที่ผั น แปรซึ่ งมีจานวนเท่ากับ มู ลค่ า ยุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ท่เี ช่า หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ มีการจ่ ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น อันเป็ นผลให้ ผ้ ูเช่ามิได้ รับ
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่ างมี นัยสาคัญ ที่พึงได้ รับ จาก
สินทรัพย์ท่เี ช่า
การจัดประเภทสัญญาเช่าต้ องทา ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่าและ
ผู้ ให้ เช่ า ตกลงที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขในสั ญ ญาเช่ า (ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า )
ในลั ก ษณ ะที่ ท าให้ การจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ าแตกต่ างไปจากเดิ ม ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ใน
ย่ อ หน้ าที่ 7 ถึ ง 12 และหากเงื่ อ นไขที่ เปลี่ ยนแปลงไปนั้ น มี ผ ลกระทบตั้ งแต่ วั น เริ่ ม ต้ นของ
สั ญ ญาเช่ า ข้ อตกลงที่ มี ก ารแก้ ไขถื อ เป็ นข้ อตกลงใหม่ ตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า อย่ างไรก็ ตาม
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี (ตั วอย่ างเช่ น การเปลี่ ย นแปลงประมาณการของอายุ
การให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ หรื อ มู ลค่ าคงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ท่ีเช่ า) หรื อการเปลี่ ยนแปลง
ในสถานการณ์ (เช่ น ผู้ เช่ า ผิ ด สั ญ ญา) ไม่ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ า ใหม่ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการบัญชี
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในกรณี ท่ีสัญ ญาเช่ ารวมส่วนประกอบทั้งที่ดิน และอาคาร กิจการประเมิน การจัดประเภทของ
รายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนิน งานแต่ละรายการแยกจากกันตามที่กาหนด
10.4
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15ก
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16
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ในย่อ หน้ า ที่ 7 ถึ ง 13 ในการพิ จ ารณาว่ าส่ วนของที่ดิน เป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน หรื อสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานข้ อพิจารณาที่สาคัญคือโดยปกติท่ดี ินมีอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จากัด
ในกรณีท่จี าเป็ นต้ องจัดประเภทและการบันทึกบัญชีสาหรับ การเช่ าที่ดินและอาคาร จานวนเงิน
ขั้ น ต่ า ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคาร (รวมถึ งเงิ น ก้ อ นที่ จ่ า ยให้ ณ วั น เริ่ ม ต้ น )
จะปั นส่วนให้ กบั ที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิ
ในอาคาร ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า ถ้ าจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายไม่สามารถนามาปั นส่วนตาม
วิธีสัดส่วนดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ สัญญาเช่าทั้งหมดนั้นต้ องถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน เว้ นแต่
จะเป็ นที่ แน่ ชั ดว่ าส่ วนของที่ ดิ นและอาคารเป็ นสั ญ ญาเช่ าด าเนิ นงาน ในกรณี เช่ นนี้ สั ญ ญาเช่ า
ทั้งหมดให้ ถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เพื่ อวัตถุป ระสงค์ในการจัดประเภทสัญ ญาเช่ า หากจานวนเงิน ที่เป็ นส่วนของที่ดิน ที่รับรู้ ตาม
ย่อหน้ าที่ 20 มีจานวนไม่ เป็ นสาระสาคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่ าอาจถือเป็ นสินทรั พย์
หน่วยเดียวกันและจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงานตามย่อหน้ าที่ 7 ถึง 13
ในกรณี เช่ น นี้ อายุ ก ารให้ ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ของอาคารถื อ เป็ นอายุ ก ารให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ท้งั หมดที่เช่า
ผู้เช่าไม่ต้องวัดมูลค่าที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถ้ าส่วนได้ เสียของผู้เช่าในที่ดินและอาคารได้ มี
การจั ด ประเภทเป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น และบั น ทึ ก ด้ ว ยวิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตาม
ข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ าต้ องแสดงรายละเอียดการคานวณ
ในการประเมิ น เมื่ อ การจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ าที่ เป็ นส่ ว นขององค์ ป ระกอบหนึ่ งหรื อ ทั้งสอง
องค์ประกอบมีความไม่แน่นอน
ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อ ง อสังหาริ มทรั พ ย์
เพื่ อ การลงทุ น (เมื่ อ มีก ารประกาศใช้ ) มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ู เช่ าจะจั ดประเภทส่ วนได้ เสียใน
อสังหาริมทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในกรณีเช่นนี้
ส่ ว นได้ เสี ย ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น จะบั น ทึ ก เสมื อ นหนึ่ ง เป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น และให้ ใช้
วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผู้เช่ายังคง
ต้ องบั น ทึก สัญ ญาเช่ าดั งกล่ าวเป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน ได้ ต่อ ไปแม้ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเกิดขึ้ น ภายหลั ง
จะทาให้ ส่วนได้ เสียของผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไป จนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถจัดประเภท
อสังหาริมทรัพย์น้ันเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
19.1 ผู้ เช่ า ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง ในเวลาต่ อ มาได้ เปลี่ ย นแปลงเป็ นการใช้
อสังหาริมทรัพย์น้ันด้ วยตนเอง โดยให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงการใช้ งาน
เป็ นเสมือนหนึ่งเป็ นราคาทุน หรือ
19.2 ผู้ เช่ า ท าสั ญ ญาเช่ า ช่ ว งซึ่ งได้ มี ก ารโอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ ผ้ ู เป็ นเจ้ าของ
พึงได้ รับจากอสังหาริมทรัพย์ให้ แก่บุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน สัญญาเช่าช่วง
ดั งกล่ าวผู้ เช่ าจะบั น ทึ ก เป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น ที่ มี ต่ อ บุ ค คลที่ ส าม แม้ สั ญ ญานั้ น
บุคคลที่สามอาจบันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานก็ตาม
11
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สัญญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริม่ แรก
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ณ วันที่ ส ัญ ญาเช่ าเริ่ม มี ผล ผู เ้ ช่ าต้อ งรับ รู ส้ ัญ ญาเช่ าการเงิ นเป็ นสิ นทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ นใน
งบแสดงฐานะการเงินของผูเ้ ช่ าด้วยจานวนเงินเท่ากับมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ า หรือ
มู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของจ านวนเงิ น ขั้นต ่าที่ ต ้อ งจ่ ายแล้ว แต่ จ านวนใดจะต ่ากว่ า ซึ่ งพิ จารณา
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่ า อัตราคิดลดในการคานวณมู ลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นตา่ ที่
ต้อ งจ่ ายคื อ อัต ราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญ ญาเช่ าหากสามารถก าหนดได้ในทางปฏิ บ ัติ
หากในทางปฏิ บตั ิไม่ สามารถกาหนดได้ ให้ใช้อ ัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่ าเป็ น
อัตราคิดลด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเ้ ช่าต้องรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของต้นทุนสินทรัพย์ทีร่ บั รู ้
รายการและเหตุการณ์อ่นื ๆ ต้ องบันทึกและนาเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็ นจริง
ทางการเงินไม่ใช่ตามรูปแบบของกฎหมาย แม้ ว่ารูปแบบของกฎหมายของข้ อตกลงในสัญญาเช่า
จะกาหนดให้ ผ้ ู เช่ าไม่ มีกรรมสิทธิ์ในสินทรั พย์ท่ีเช่ าตามกฎหมาย แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว เนื้ อหา
เชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็ นจริ งทางการเงินของสัญญาเช่าการเงินคือ ผู้เช่าได้ รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจ ในการใช้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีเช่ าตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ส่ วนใหญ่ ของ
สิน ทรั พ ย์ น้ั น โดยแลกเปลี่ ยนกั บ ภาระผู ก พั น ที่ ต้ อ งจ่ า ยเพื่ อ การได้ สิท ธิดั งกล่ า วด้ วยจานวน
ที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมกับค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
หากในงบแสดงฐานะการเงิน ของผู้ เช่ าไม่ได้ สะท้ อนถึงรายการบั ญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่ าการเงิน
ข้ า งต้ น ทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ และภาระผู ก พั น ของกิ จ การจะต่ า กว่ า ที่ ค วรเป็ น ซึ่ ง ท าให้
อัตราส่วนทางการเงินบิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล จึงเป็ นการเหมาะสมที่ผ้ ูเช่าจะ
รั บ รู้ รายการเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช่ าการเงิ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น เป็ นสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
ที่จะต้ องจ่ายในอนาคตด้ วยจานวนเดียวกัน และต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่าให้ รับรู้เป็ นต้ นทุน
ของสินทรัพย์ท่เี ช่า
เป็ นการไม่ ส มควรที่ ในงบการเงิ น จะแสดงสิ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น
ตามสัญ ญาเช่ าการเงิน หากในงบแสดงฐานะการเงิน ของผู้ เช่ าต้ องแยกแสดงหนี้ สินเป็ นหนี้ สิน
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ผู้เช่าต้ องแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็ นหนี้สินหมุนเวียนและ
ไม่หมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน
ต้ นทุ นทางตรงเริ่ มแรกมักเกิดขึ้นเนื่ องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่ า เช่ น การต่อรองและ
การทาสัญ ญาเช่ า ต้ นทุ น ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ กิจกรรมที่เกิดขึ้น กับผู้ เช่ าเพื่ อ ให้ ได้ สัญ ญาเช่ า
การเงินต้ องรวมเป็ นส่วนหนึ่งของจานวนที่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านั้น
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
25

26
27

28

29

30

จานวนเงิน ขั้น ต า่ ที่ ต อ้ งจ่ ายต้อ งน ามาแยกเป็ นค่ าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ ว นที่จะน าไป
ลดหนี้ สินที่ยงั ไม่ได้ชาระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปั นส่วนให้กบั งวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า
เพื่อท าให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิ นที่เหลืออยู่
แต่ละงวดสาหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดรายการ
ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ วิธีประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปั นส่วนค่าใช้ จ่าย
ทางการเงินให้ กบั งวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเพื่อความสะดวกในการคานวณ
สัญ ญาเช่ าการเงินทาให้เกิดค่ าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพและค่ าใช้จ่ายทาง
การเงินสาหรับงวดบัญ ชี แต่ ละงวด นโยบายการคิดค่ าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ที่เช่ าที่
เสื่อมสภาพต้องสอดคล้องกับวิธีการคิ ดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่กิจการ
เป็ นเจ้าของ และค่ าเสื่อมราคาที่รบั รูต้ อ้ งคานวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากไม่มี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ ช่าจะเป็ นเจ้าของสินทรัพย์เมือ่ อายุสญ
ั ญาเช่าสิ้ นสุดลง
ผู เ้ ช่ าต้อ งตัด ค่ าเสื่ อ มราคาของสิ น ทรัพ ย์ใ ห้ห มดภายในอายุ ส ัญ ญาเช่ า หรื อ อายุ ก ารใช้
ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า
ผู้ เช่ าปั น ส่ วนมู ลค่ าเสื่อ มสภาพของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเช่ าให้ กับ งวดบั ญ ชี แต่ ละงวดตลอดระยะเวลา
ที่คาดว่าจะใช้ สินทรัพย์น้ัน การปั นส่วนเป็ นไปตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสอดคล้ องกับนโยบาย
การคิด ค่ าเสื่อมราคาสาหรั บสินทรั พย์เสื่อมสภาพที่ผ้ ู เช่ าเป็ นเจ้ าของ หากมีความแน่ นอนอย่ าง
สมเหตุสมผลที่สินทรัพย์น้ันจะเป็ นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะ
ใช้ งานได้ จะเท่ากับอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์น้ันจะไม่ตกเป็ นของผู้เช่าเมื่อ
สิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้ หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือ
ภายในอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
ในแต่ ละงวดบั ญ ชี ผลรวมของค่ าเสื่ อมราคาสิ นทรั พย์ กั บค่ าใช้ จ่ ายทางการเงิ นมั กจะไม่ เท่ ากั บ
จานวนเงินที่ได้ จ่ายตามสัญญาเช่ าการเงินสาหรับงวด ดังนั้น จึงไม่เป็ นการสมควรที่ผ้ ูเช่ าจะรั บรู้
จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้ จ่าย ดังนั้น สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องมักมีจานวน
ไม่เท่ากันภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
ในการกาหนดว่ าสินทรั พย์ท่ีเช่ าเกิดการด้ อยค่ าหรื อไม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
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นอกจากที่ผูเ้ ช่ าต้องเปิ ดเผยข้อมู ลตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) ผูเ้ ช่ า
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าการเงินเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
31.1 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
31.2 การกระทบยอด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจานวนเงินขั้นตา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย
ทั้ งสิ้ นกั บ มู ลค่ าปั จจุ บ ั น ของจ านวนเงิ น ขั้ นต ่ าที่ ต ้ อ งจ่ ายทั้ งสิ้ น นอกจากนั้ น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อ งเปิ ดเผยจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ าย
ทั้งสิ้ นและมู ลค่ าปั จจุ บนั ของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายทั้งสิ้ นส าหรับระยะเวลา
แต่ละช่วงต่อไปนี้
31.2.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
31.2.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
31.2.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
31.3 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
31.4 จานวนเงินขั้นตา่ ทั้งสิ้ นที่คาดว่ าจะได้รบั ในอนาคตจากการให้เช่ าช่ วงที่บอกเลิก
ไม่ได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
31.5 ค าอธิ บายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่ าที่ มี สาระส าคัญของผู เ้ ช่ า ซึ่ งรวมถึง
แต่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงรายการต่อไปนี้
31.5.1 เกณฑ์ในการกาหนดจานวนทีต่ อ้ งจ่ ายสาหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น
31.5.2 เงือ่ นไขของการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ าหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้ อและ
ข้อกาหนดให้ปรับราคาหรือปรับอัตรา และ
31.5.3 ข้อจากัดที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่ า เช่ น ข้อจากัดเกี่ยวกับเงินปั นผล
การก่อหนี้ เพิม่ เติม และการทาสัญญาเช่าอื่นเพิม่ เติม
นอกจากนี้ ผู้ เช่ าที่มีสิน ทรั พ ย์ภายใต้ สัญ ญาเช่ าการเงิน ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลตามข้ อ กาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2560) เรื่ อ ง สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ผูเ้ ช่าต้องรับรูจ้ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุ ส ัญ ญาเช่ า นอกจากจะมี เกณฑ์อื่ น ที่ เป็ นระบบซึ่ ง สะท้อ นถึง ระยะเวลาที่ ผู เ้ ช่ าได้ร ับ
ประโยชน์ได้ดีกว่า2
จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (ซึ่งไม่รวมต้ นทุนในการให้ บริการ เช่น ค่าประกันภัย
และค่ าบ ารุ งรั กษา) ต้ องรั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามวิ ธีเส้ นตรง นอกจากจะมี เกณฑ์ อ่ืนที่ เป็ นระบบ
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ้ ูเช่าได้ รับประโยชน์ แม้ ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์น้ัน
การเปิ ดเผยข้อมูล

35

2

นอกจากที่ ผู เ้ ช่ า ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ ก าหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นมาตรฐานการ รายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) ผูเ้ ช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
35.1 จานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้สาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
35.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
35.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
35.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
35.2 จานวนเงินขั้นตา่ ทั้งสิ้ นที่คาดว่ าจะได้รบั ในอนาคตจากการเช่ าช่ วงที่บอกเลิกไม่ ได้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
35.3 จ านวนเงิ นที่ ต ้องจ่ ายตามสัญ ญาเช่ าและตามสัญญาเช่ าช่ วงที่ ร ับรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ าย
สาหรับงวด ซึ่งแยกแสดงจานวนเงินขั้นตา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น และค่าเช่าช่วง
35.4 ค าอธิ บ ายโดยทัว่ ไปของข้อ ตกลงส าคัญ ที่ผู เ้ ช่ าต้อ งปฏิ บ ตั ิ ต ามสัญ ญาเช่ า ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงรายการต่อไปนี้
35.4.1 เกณฑ์ในการกาหนดจานวนทีต่ อ้ งจ่ ายสาหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น
35.4.2 เงื่อ นไขของการต่ อ อายุ ส ัญ ญาหรื อ เงื่อ นไขของสิ ท ธิ เลื อ กซื้ อและ
ข้อกาหนดให้ปรับราคาหรือปรับอัตรา และ
35.4.3 ข้อจ ากัดที่ ก าหนดไว้ในสัญ ญาเช่ า เช่ น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงิ นปั นผล
การก่อหนี้ เพิม่ เติม และการทาสัญญาเช่าอื่นเพิม่ เติม

ดูการตีความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดาเนิ นงาน – สิ่งจูงใจที ใ่ ห้แก่ผูเ้ ช่า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

15

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริม่ แรก
36
37

38

ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินเป็ นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
จานวนทีเ่ ท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
ภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้ เช่ าโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูเช่า ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเช่า คือ สินทรั พย์ท่จี ะทาให้
ผู้ ให้ เช่ า ได้ รั บ เงิน ต้ น พร้ อ มกับ รายได้ ท างการเงิน เพื่ อ ชดเชยและตอบแทนผู้ ให้ เช่ า ส าหรั บ
การลงทุนและบริการที่ให้
ผู้ให้ เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เช่น ค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้ จ่าย
ภายในซึ่งรวมต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงจากการต่อรองและการจัดทาสัญญาเช่า ต้ นทุน
ดังกล่าวไม่รวมถึงต้ นทุนทั่วไป เช่ น ต้ นทุ นที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายขายและการตลาด สาหรับสัญญาเช่ า
การเงิน นอกเหนื อจากสัญ ญาเช่ าของผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อผู้ แทนจาหน่ าย ต้ น ทุน ทางตรง
เริ่มแรกจะรวมคานวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็ นส่วนหักจากกาไรในช่วงอายุ
ของสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็ นอัตราที่กาหนดขึ้นโดยได้ คานึงถึงต้ นทุน
ทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็ นต้ องรวมยอด
ดังกล่ าวแยกต่ างหาก ต้ น ทุ น ทางตรงเริ่ มแรกของผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อ ผู้ แทนจาหน่ ายไม่
รวมอยู่ในคานิ ยามของมาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ และไม่ รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของเงิน ลงทุ นสุทธิ
ในสัญญาเช่าจึงต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อมีการรับรู้กาไรจากการขายในวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก

39
40
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การรับ รู ร้ ายได้ท างการเงิน ต้อ งขึ้ นอยู่ ก บั รู ป แบบที่ส ะท้อ นถึงอัต ราผลตอบแทนคงที่ใ น
แต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ ห้เช่า
ผู้ให้ เช่าปั นส่วนรายได้ ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้ วยเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผล
การปั น ส่ ว นรายได้ ขึ้ นอยู่ กั บ รู ป แบบที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ งผลตอบแทนที่ ค งที่ ในแต่ ล ะงวด
ของเงินลงทุนสุทธิในสัญ ญาเช่าการเงิน ของผู้ให้ เช่า จานวนที่จ่ายตามสัญญาเช่ าที่เกี่ยวข้ องกับ
งวดบั ญชี ซึ่งไม่รวมต้ นทุ นในการให้ บริ การ ต้ องนามาหักกับเงินลงทุ นขั้นต้ นทั้งสิ้นในสัญ ญาเช่ า
การเงินเพื่อลดเงินต้ นและรายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
ผู้ให้ เช่ าทบทวนประมาณการมู ลค่ าคงเหลื อที่ไม่ ได้ รับการประกันที่ใช้ ในการคานวณเงินลงทุ น
ขั้น ต้ น ตามสัญ ญาเช่ าอย่ างสม่ า เสมอ หากประมาณการมู ล ค่ าคงเหลื อ ที่ไม่ ได้ รั บ การประกั น
มี จานวนลดลง ผู้ ให้ เช่ าทบทวนการปั นส่วนรายได้ ตลอดอายุ สัญญาเช่ า และรั บรู้ การลดลงของ
จานวนที่ต้งั ค้ างรับไว้ ทนั ที
16
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สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่าการเงินซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย (หรือได้ รวมอยู่ใน
กลุ่ มของสินทรั พย์ ท่ีเลิ กใช้ และจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย) ต้ องบั นทึกบั ญชี ตาม
ข้ อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เมื่อสินทรัพย์น้ัน
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ผูใ้ ห้เช่ าที่เป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจาหน่ายต้องรับรูก้ าไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขาย
ในงวดตามนโยบายการบัญ ชี ที่กิจการใช้สาหรับการขายเสร็จเด็ดขาด หากอัตราดอกเบี้ ย
ที่ใช้เป็ นอัตราที่ตา่ เกินจริง กาไรจากการขายต้องกาหนดขึ้ นโดยสมมติ ให้ใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ในท้องตลาด ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกต้องรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ มีการรับรูก้ าไรจากการขาย
ผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ ายมักให้ ทางเลือกแก่ลูกค้ าที่จะซื้อหรื อเช่ าสินทรั พย์ สัญญาเช่าการเงิน
ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีทาโดยผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อ ผู้ แ ทนจาหน่ ายท าให้ เกิดรายได้ สองประเภท
ดังต่อไปนี้
43.1 กาไรหรื อขาดทุ นที่เทียบเท่ากับกาไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ
สินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าด้ วยราคาขายปกติ ทั้งนี้จะคานึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้ า
ด้ วย และ
43.2 รายได้ ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ณ วั น ที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล ผู้ ให้ เช่ า ที่ เ ป็ นผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ยจะบั น ทึ ก รายได้ จ าก
การขายด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์หรื อมูลค่าปั จจุ บันของจานวนเงินขั้นต่าที่ผ้ ูเช่ าจ่ ายให้
ผู้ให้ เช่าคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยในท้ องตลาดแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และจะบันทึกต้ นทุนขาย
ด้ วยต้ นทุ นของสินทรั พย์ ท่ีให้ เช่ าหรื อมู ลค่ าตามบั ญชี (หากมู ลค่ าตามบั ญชี แตกต่ างจากต้ นทุ นของ
สินทรั พย์ ท่ีให้ เช่ า) หั กด้ วยมู ลค่ าปั จจุ บั นของมู ลค่ าคงเหลื อที่ไม่ ได้ รับการประกัน ผลต่ างระหว่ าง
รายได้ จากการขายกับต้ นทุ นขายถือเป็ นกาไรจากการขายซึ่งรั บรู้ตามนโยบายการบั ญ ชี ท่กี ิจการ
ใช้ สาหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
เพื่ อเป็ นการจู งใจลู กค้ า ผู้ ให้ เช่ าที่ เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อผู้ แทนจ าหน่ ายบางครั้ งจะเสนออั ตราดอกเบี้ ยที่
ต่ากว่าความเป็ นจริงมากซึ่งทาให้ รายได้ ท้งั สิ้นที่รับรู้ ณ เวลาที่ขายมีจานวนสูงเกินไป หากผู้ให้ เช่า
เสนออัตราดอกเบี้ ยที่ต่ าเกินจริ ง กาไรจากการขายเป็ นจานวนที่คานวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ ย
ในท้องตลาด
ต้ น ทุ น ที่เกิ ด ขึ้ น ในการต่ อ รองและท าสัญ ญาเช่ าการเงิน ของผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทน
จาหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล เนื่องจากต้ นทุนดังกล่ าวมักเกี่ยวข้ องกับ
กาไรจากการขายของผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย
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การเปิ ดเผยข้อมูล
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48

นอกจากที่ ผู ใ้ ห้เช่ า ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ ก าหนดที่ ระบุ ไ ว้ใ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) ผูใ้ ห้เช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าการเงินเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
47.1 การกระทบยอด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่ างผลรวมของเงินลงทุ น
ขั้นต้นทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ลูกหนี้ ต้องจ่ าย
ตามสัญญาเช่ า นอกจากนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิ ดเผย
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าและมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นตา่
ทีล่ ูกหนี้ ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่าสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
47.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
47.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
47.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินกว่าห้าปี
47.2 รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้
47.3 มูลค่าคงเหลือทีไ่ ม่ได้รบั การประกันซึ่งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผูใ้ ห้เช่า
47.4 ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ลูกหนี้ ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าที่ คาดว่า
จะเก็บไม่ได้
47.5 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้สาหรับงวด
47.6 คาอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงทีส่ าคัญตามสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่า
การเปิ ดเผยเงินลงทุนขั้นต้ นหั กด้ วยรายได้ ทางการเงินรอการรั บรู้จากสัญญาเช่ าใหม่ ท่ีเพิ่ มขึ้น
ระหว่ างงวดหลังจากหักด้ วยจานวนเงินที่เกี่ยวข้ องของสัญญาเช่าที่ได้ ยกเลิกถือเป็ นเครื่ องบ่ งชี้
การเติบโตที่มักเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
สัญญาเช่าดาเนินงาน
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ผูใ้ ห้เช่ าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม
ลักษณะของสินทรัพย์
ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรูร้ ายได้ค่าเช่ าจากสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า
เว้น แต่ จะมี เกณฑ์อื่ นที่เป็ นระบบซึ่ งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ ผู ใ้ ห้เช่ าได้รบั ประโยชน์ที่ลดลงจาก
สินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่าทีด่ ีกว่า3
ผู้ ให้ เช่ ารั บ รู้ต้ น ทุ น (ซึ่ งรวมถึ งค่ าเสื่อมราคา) ที่เกิ ดขึ้ น เนื่ อ งจากการได้ รั บ รายได้ ค่าเช่ าเป็ น
ค่ าใช้ จ่ าย และรั บ รู้ ร ายได้ ค่ าเช่ า (ไม่ ร วมเงิน รั บ จากการให้ บ ริ ก าร เช่ น การประกัน ภั ย และ
การบารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ ว่าการรับเงินจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

ดูการตีความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญ ญาเช่าดาเนิ น งาน - สิ่งจูงใจที ใ่ ห้แก่ผูเ้ ช่า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ดังกล่ า ว เว้ น แต่ จ ะมี เกณฑ์ อ่ ืน ที่เป็ นระบบซึ่ งสะท้ อนถึ งระยะเวลาที่ผ้ ู ให้ เช่ าได้ รับ ประโยชน์
ที่ลดลงจากสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าที่ดีกว่า
ต้นทุ นทางตรงเริ่มแรกของผู ใ้ ห้เช่ าที่เกิดขึ้ นในการต่ อรองหรือการท าสัญญาเช่ าดาเนินงาน
จะรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่ า และจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
สัญญาเช่าตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรูร้ ายได้จากสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิด
ค่าเสือ่ มราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผูใ้ ห้เช่า และค่าเสื่อมราคาต้องคานวณ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง ที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ในการพิ จารณาว่ าสิน ทรั พ ย์ท่ีเช่ าเกิดการด้ อ ยค่ าหรื อไม่ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
ผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายเมื่อได้ มีการทาสัญญาเช่าดาเนินงาน ไม่รับรู้เป็ นกาไรจาก
การขาย เนื่องจากการทาสัญญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็ นการขาย
การเปิ ดเผยข้อมูล

56

57

นอกจากที่ ผู ้ให้ เช่ าต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ลตามข้อ ก าหนดที่ ระบุ ไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ลส าหรับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) ผูใ้ ห้เช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
56.1 จานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้โดยแสดงจานวนรวมสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
56.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
56.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
56.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
56.2 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นรวมทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้สาหรับงวด
56.3 คาอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงทีส่ าคัญตามสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่า
นอกจากนี้ ผู้ ให้ เช่ าเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่ มเติมตามข้ อกาหนดที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บอื่น
ในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรั พย์ท่ใี ห้ เช่าภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงาน เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 40 (ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น (เมื่อมี
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การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

การขายและเช่ากลับคืน
58

59

60

61

62

63

64

การขายและเช่ ากลับคืน คือ การที่ผ้ ูขายขายสินทรัพย์แล้ วและผู้ขายทาสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ัน
กลับคืนมา จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ าและราคาขายจึงมักมีความสัมพั นธ์กันเนื่องจากได้
มีการต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภท
ของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่ าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รบั รูเ้ ป็ นรายได้ของผูข้ ายที่เป็ นผูเ้ ช่าโดยทันที แต่ตอ้ ง
บันทึกรับรูเ้ ป็ นรายการรอการตัดบัญชี และตัดจาหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
หากการเช่ ากลั บ คืน ถือ เป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน รายการดั งกล่ าวเป็ นวิ ธีท่ีผ้ ู ให้ เช่ าจัดหาเงิน ทุ น
ให้ กับผู้เช่าโดยใช้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน ด้ วยเหตุผลนี้จึงไม่เหมาะสมที่ถือว่าสิ่งตอบแทนจาก
การขายที่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ป็ นรายได้ แต่ จ ะบั น ทึ ก ส่ ว นเกิ น ดั ง กล่ า วเป็ นรายการ
รอการตัดบัญชีและตัดจาหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ในกรณี ที่ก ารขายและเช่ ากลับ คื น ก่ อ ให้เกิ ด สัญ ญาเช่ าด าเนิ น งาน หากราคาขายมี จ านวน
เที ยบเท่ ากับมู ลค่ ายุ ติ ธรรมอย่ างเห็ นได้ชัด ผู ข้ ายต้องรับรู ก้ าไรหรื อ ขาดทุ น จากการขายทัน ที
หากราคาขายมีจานวนตา่ กว่ามู ลค่ายุติธรรม ผูข้ ายต้องรับรูก้ าไรหรือขาดทุนจากการขายทันที
เว้นแต่ ผู ข้ ายจะได้ร ับชดเชยขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นโดยการจ่ ายค่ าเช่ าในอนาคตที่ ต า่ กว่ าราคาตลาด
ในกรณีนี้ผูข้ ายต้องบันทึกขาดทุนจากการขายเป็ นรายการรอการตัดบัญชี และตัดจาหน่าย
ตามสัดส่ วนของจานวนค่ าเช่ าที่จ่ายในแต่ ละงวดตามระยะเวลาที่ผูข้ ายที่เป็ นผูเ้ ช่ าคาดว่ า
จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า หากราคาขายมีจานวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผูข้ ายต้องรับรู ้
จานวนที่ สู งกว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมเป็ นรายการรอการตัดบัญ ชี และตัดจ าหน่ ายตามระยะเวลา
ทีค่ าดว่าจะใช้ประโยชน์สินทรัพย์ทีเ่ ช่า
หากการเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน และจานวนที่จ่ายตามสัญญาเช่ า และราคาขาย
กาหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่ าวเป็ นรายการขายตามปกติท่ีกิจการสามารถรั บรู้
กาไรหรือขาดทุนทันที
สาหรับสัญญาเช่ าดาเนินงาน หากมู ลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ ากลับคืนตา่ กว่า มู ลค่า
ตามบัญชี ของสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู ผ้ ลต่างระหว่างมู ลค่าตามบัญชี และมู ลค่ ายุติธรรม
เป็ นผลขาดทุนทันที
สาหรับสัญญาเช่าการเงิน กิจการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้ นแต่สินทรัพย์น้ันเกิดการด้ อยค่า
ซึ่งในกรณี ดังกล่ าวกิจการต้ อ งปรั บ ลดมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ให้ เท่ากับ มู ลค่ าที่คาดว่ า
จะได้ รับคืนตามข้ อกาหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ผู้ เช่ า และผู้ ให้ เช่ า ตามสั ญ ญาขายและเช่ า กลั บ คื น ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เช่ น เดี ย วกับ ผู้ เช่ า และ
ผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อกาหนดที่มี
สาระสาคัญ ในสัญ ญาเช่ าที่มีลั ก ษณะเฉพาะ หรื อ ที่ไม่ ธรรมดา หรื อ เงื่อนไขของการขายและ
เช่ากลับคืน
กิจการอาจเปิ ดเผยรายการขายและเช่ากลับคืนแยกต่างหากเนื่องจากเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
67
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(ย่อหน้านี้ ไม่เกีย่ วข้อง)
กิ จการซึ่ งเคยถื อปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง สัญญาเช่ า
ต้องนาส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิ บตั ิยอ้ นหลังสาหรับ
สัญ ญาเช่ าทุกรายการ หรือในกรณีที่นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อ ง สัญ ญาเช่ า มาปฏิ บ ตั ิ ใ ช้โ ดยมิ ไ ด้ป รับ ย้อ นหลัง ให้ถือ ปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานฉบับ นี้
สาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่เกิดขึ้ นภายหลังจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง
2557 มาใช้
กิจการต้องประเมินการจัดประเภทส่วนประกอบที่ดินของสัญญาเช่าซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่
น าการแก้ไขในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาปฏิ บ ัติ โดยใช้ข ้อ มู ลที่ มี อ ยู่ ณ วัน ที่ เริ่ ม ต้น
ของสัญ ญา กิ จการต้องรับรู ส้ ัญ ญาเช่ าที่มี การจัดประเภทใหม่ เป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน โดย
ใช้วิ ธี ป รับ ย้อ นหลังตามข้อ ก าหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2560)
เรื่อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้) อย่างไรก็ดีหากกิจการไม่มีขอ้ มู ลที่จาเป็ นในการปรับปรุงย้อนหลังให้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
68ก.1 นาข้อกาหนดการปรับปรุงมาปฏิ บตั ิ สาหรับสัญญาเช่ าดังกล่าวโดยใช้ขอ้ เท็จจริง
และสถานการณ์ทีม่ ีอยู่ ณ วันทีม่ ีการแก้ไข และ
68ก.2 รับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สินที่เกีย่ วข้องกับสัญญาเช่าที่ดินซึ่งมีการจัดประเภทใหม่เป็ น
สัญ ญาเช่ าการเงินด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ณ วันนั้น ผลแตกต่ างของมู ลค่ ายุติ ธรรม
เหล่านั้นให้รบั รูใ้ นกาไรสะสม

วันถือปฏิบตั ิ
69

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อ นวั น ถื อ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
21

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
69ก

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
70

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า

22
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ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
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การบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้ อคิดเห็น เป็ นร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการ
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่133 ถนนสุขุมวิท
21(อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-685-2562 หรือ 02-6852536 หรืออีเมล์ academic-fap@fap.or.th
คณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบั ญ ชี สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ฝ่ ายมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
โทร.02-685-2562
Email: academic-fap@fap.or.th
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ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

2

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนา
วัตถุประสงค์
การบรรลุวตั ถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูร้ ายการ
การระบุสญ
ั ญา
การรวมสัญญา
การเปลีย่ นแปลงสัญญา
การระบุภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

บทนา 1
1
2
5
9
9
17
18
22

ข้ อตกลงในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
สินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกัน

24
26

การแล้วเสร็จของภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

31

ภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
การวัดระดับความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จ

การวัดมูลค่า
การกาหนดราคาของรายการ

35
38
39

46
47

สิ่งตอบแทนผันแปร
การมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญในสัญญา
สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด
สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ กบั ลูกค้ า

50
60
66
70

การปั นส่วนของราคาของรายการให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

73

การปันส่วนโดยใช้ เกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ
การปันส่วนส่วนลด
การปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปร

การเปลีย่ นแปลงของราคาของรายการ
ต้นทุนของสัญญา
ต้นทุนส่วนเพิม่ ในการได้มาซึ่งสัญญา
ต้นทุนการทาให้แล้วเสร็จตามสัญญา

76
81
84

87
91
91
95
3

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

การตัดจาหน่ายและการด้อยค่า
การแสดงรายการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
สัญญาทีท่ ากับลูกค้า
การจําแนกรายได้
ยอดคงเหลือของสัญญา
ภาระที่ต้องปฏิบัติ
ราคาของรายการที่ปันส่วนให้ กบั ภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่

ดุลยพินจิ ทีม่ ีนยั สาคัญในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้
การกําหนดจังหวะเวลาของการแล้ วเสร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติ
การกําหนดราคาของรายการและจํานวนที่ปันส่วนให้ กบั ภาระที่ต้องปฏิบัติ

สินทรัพย์ทีร่ บั รูม้ าจากต้นทุนทีท่ าให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือต้นทุนในการทาให้
แล้วเสร็จตามสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
การผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวก
ก คานิยามศัพท์
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง

99
105
110
113
114
116
119
120

123
124
126

127
129

4

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที ท่ ากับลูกค้า นี้ประกอบด้ วยย่อ
หน้ า ที่ 1 ถึง 129 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุก ย่อ หน้ า มีค วามสํา คัญ เท่า กัน ข้ อ ความที่พิม พ์ด้ ว ย
ตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ น ตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องอ่านโดย
คํานึงถึงหลักการสําคัญของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ี
ไม่ได้ ให้ แ นวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ น โยบายการบัญชีให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกํา หนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

บทนา
ภาพรวม
บทนํา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า กําหนด
หลักการสําหรับการรายงานข้ อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน เกี่ยวกับ ลักษณะ จํานวนเงิน
จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาของกิจการที่ทาํ
กับลูกค้ า
บทนํา 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญ ญาที่ทาํ กับ ลูก ค้ า ให้ ถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ น
ต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
บทนํา 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ใช้ แทน
3.1
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
3.2
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
3.3
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
3.4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
3.5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การ
โอนสินทรัพย์จากลูกค้า และ
3.6
การตีความมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 31 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง รายการ
แลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

5

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
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เหตุผลสาหรับการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 4 รายได้ เป็ นตัวเลขที่สาํ คัญสําหรับผู้ ใช้ งบการเงินในการประเมินผลการดําเนินงานทางการเงิน
และฐานะทางการเงิน ของกิจ การ อย่า งไรก็ตาม ข้ อกํา หนดการรับ รู้ ร ายได้ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศแตกต่างจากข้ อกําหนดตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป
ของประเทศสหรัฐ อเมริก า ซึ่ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้ง สองชุด ต้ อ งได้ รับ การ
ปรับ ปรุง โดยข้ อ กํา หนดการรับ รู้ ร ายได้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ เดิม ให้
แนวทางปฏิบัติไว้ อย่างจํากัด ซึ่งทําให้ เป็ นการยากในการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลัก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง รายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง กับ
รายการที่ซับซ้ อน นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
ได้ ให้ แ นวทางปฏิบัติไว้ อ ย่า งจํา กัดเกี่ยวกับ เรื่ อ งสํา คัญ ของรายได้ หลายเรื่ อ ง เช่น การบัญ ชี
สําหรับข้ อตกลงที่มีส่วนประกอบหลายๆ อย่าง ในทางตรงกันข้ ามกับ หลักการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริก า ประกอบด้ วยแนวคิดการรับรู้รายได้ กว้ าง ๆ พร้ อมทั้งข้ อ
กําหนดการรับรู้รายได้ ต่างเฉพาะอุตสาหกรรมหรือรายการ ซึ่งบางครั้งจะส่งผลให้ รายการบัญชี
แตกต่างกันแม้ จะเป็ นรายการที่มีความคล้ ายกันในเชิงเศรษฐกิจ
บทนํา 5 ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB) จึงได้ ริเริ่ มโครงการเพื่ อที่จะสะสางหลักการ
สําหรับการรับรู้รายได้ และ พัฒนามาตรฐานการรับรู้รายได้ ให้ เป็ นแบบแผนเดียวกัน สําหรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่า งประเทศ และหลัก การบัญ ชีที่รับ รองทั่ว ไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
5.1
ลดความไม่สอดคล้ องและข้ อด้ อยของข้ อกําหนดเดิมของการรับรู้รายได้
5.2
กําหนดกรอบสําหรับการพิจาณาประเด็นที่เกี่ยวกับรายได้ ให้ ดีย่งิ ขึ้น
5.3
ปรับปรุงความสามารถเปรียบเทียบได้ ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ระหว่าง
กิจการ อุตสาหกรรม ประเทศ และตลาดทุน
5.4
ปรับปรุงข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่มีประโยชน์
มากขึ้น และ
5.5
ลดจํานวนข้ อกําหนดที่กจิ การต้ องอ้ างอิงเพื่อทําให้ การจัดทํางบการเงินง่ายยิ่งขึ้น
บทนํา 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า พร้ อมทั้ง
หัวข้ อ 606 (Topic 606) ที่บรรจุ อยู่ในประมวลมาตรฐานการบัญชี FASB หมวดมาตรฐาน
การบัญชี Update 2014-09 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า (หัวข้ อ 606) (Accounting
Standards Update 2014-09 Revenue from Contracts with Customers (Topic 606))
เป็ นความสําเร็จจากการร่วมมือของ IASB และ FASB ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และปรับปรุง
การรายงานทางการเงิน โดยการกําหนดมาตรฐานการรับรู้รายได้ ของมาตรฐานการรายงานทาง
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
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การเงิน ระหว่า งประเทศและและหลัก การบัญ ชีที่รับ รองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกาให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

ลักษณะทีส่ าคัญ
บทนํา 7 หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ
กับลูก ค้ า คือ กิจ การรับรู้ร ายได้ เพื่ อแสดงการส่งมอบสินค้ า หรือ บริการที่สัญญาให้ ลูกค้ า ใน
จํานวนที่สะท้ อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการ
นั้นๆ กิจการรับรู้รายได้ ตามหลักการสําคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
7.1
ขั้นตอนแรก: ระบุสญ
ั ญาทีท่ ากับลูกค้า-สัญญาเป็ นข้ อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่ 2
ฝ่ ายหรื อ มากกว่ า สองฝ่ ายที่ท าํ ให้ เ กิ ด สิ ทธิ ท่ีส ามารถบั ง คั บ ได้ แ ละภาระผู ก พั น ขึ้ น
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่
ทํากับลูกค้ า ใช้ กบั สัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าสําหรับสัญญาซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ระบุในมาตรฐาน ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง
รายได้ จ ากสัญ ญาที่ทาํ กับ ลูก ค้ า กําหนดให้ กิจการรวมสัญญาต่างๆ และบันทึก เป็ น
สัญญาเดียว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้ า ยังให้ ข้อกําหนดสําหรับวิธกี ารบัญชีสาํ หรับการเปลี่ยนแปลงสัญญา (contract
modifications)
7.2
ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา-สัญญาประกอบด้ วยคําสัญญาในการส่ง
มอบสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ า หากสินค้ าหรือบริการนั้นมีความแตกต่างกัน คําสัญญา
ต่ า งๆ นั้ น ถื อ เป็ นภาระที่ต้ อ งปฏิบั ติ ท่ีต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี แ ยกกัน สิน ค้ า หรื อ บริ ก าร
แตกต่างกันหากลูกค้ าได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรือบริการนั้ น หรือต้ องใช้ ควบคู่ กับ
ทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อมต่อลูกค้ านั้น และคําสัญญาของกิจการในการส่งมอบสินค้ าและ
บริการนั้นสามารถระบุแยกได้ จากข้ อตกลงอื่นๆ ในสัญญา
7.3
ขั้นทีส่ าม: กาหนดราคาของรายการ-ราคาของรายการคือจํานวนของสิ่งตอบแทนใน
สัญญาที่กิจการคาดว่ า จะมี สิทธิได้ รั บเป็ นการแลกเปลี่ ยนกับ การส่งมอบสินค้ า หรื อ
บริการตามคําสัญญาให้ ลูกค้ า ราคาของรายการอาจเป็ นจํานวนที่แน่นอนของสิ่งตอบ
แทนที่ได้ จากลูกค้ า แต่บางครั้งราคาของรายการหมายรวมถึงสิ่งตอบแทนที่ผันแปร
หรือ สิ่งตอบแทนอื่นที่ไม่ได้ อยู่ในรูปของเงินสด ราคาของรายการได้ รวมการปรับปรุง
ผลกระทบของค่ า ของเงิ น ตามเวลาหากสั ญ ญามี อ งค์ ป ระกอบการจั ด หาเงิ น ที่ มี
นัยสําคัญ และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ ลูกค้ า ในกรณีท่สี ่งิ ตอบแทนผันแปรได้ กิจการ
ต้ องประมาณจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิท่จี ะได้ รับเป็ นการแลกเปลี่ยนกับ
สินค้ าหรือบริการตามคําสัญญา ประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนผันแปรจะรวมเป็ น
ส่วนหนึ่งของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่สูงว่าจะไม่
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มีการกลั บ รายการที่มีนัยสําคัญ ของจํานวนรายได้ ท่ีรับรู้ สะสม เมื่อความไม่ แน่ นอน
เกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรได้ หมดไปในภายหลัง
7.4
ขั้นที่สี่: ปั นส่วนราคาของรายการให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยู่ในสัญญา-ปกติ
กิจการปั น ส่วนราคาของรายการไปยัง ภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญ ญาโดยใช้ เกณฑ์ของ
ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรื อบริ การที่แตกต่างกันตามคําสัญญาในสัญญา ถ้ า
ราคาขายแบบเอกเทศไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ กิจ การสามารถประมาณราคานั้ น ได้
บางครั้ง ราคาของรายการได้ รวมส่วนลด หรือ จํานวนที่ผันแปรได้ ของสิ่งตอบแทนโดย
ทั้งหมดเกี่ยวข้ องกับส่วนหนึ่งของสัญญา นอกจากนี้ มีข้อกําหนดที่ระบุให้ กิจการปั น
ส่วนส่วนลด หรือสิ่งตอบแทนผันแปรไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติ (หรือสินค้ าหรือบริการที่
แตกต่างกัน) ตั้งแต่ 1 รายการหรือมากกว่าหนึ่งรายการในสัญญาแต่ไม่ใช่ ภาระที่ต้อง
ปฏิบัติทุกรายการ
7.5
ขั้นที่หา้ : รับรูร้ ายได้เมือ่ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิแล้ว
เสร็ จ -กิจ การรั บ รู้ ร ายได้ เมื่อกิจการได้ ป ฏิบั ติ (หรื อขณะปฏิบั ติ ) ตามภาระที่ต้อ ง
ปฏิบัติตามสัญญาแล้ วโดยการส่งมอบสินค้ าหรือบริการที่สัญญาให้ ลูกค้ า (ซึ่งเป็ นเวลา
ที่ลูกค้ าได้ การควบคุมสินค้ าหรื อบริ การนั้น) จํานวนรายได้ ท่รี ับรู้คือจํานวนที่ปันส่วน
ให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติท่แี ล้ วเสร็จนั้น ภาระที่ต้องปฏิบัติอาจแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง (point in time) (สําหรับกรณีคาํ สัญญาการส่งมอบสินค้ าทั่วๆ ไปให้ ลูกค้ า) หรือ
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ( Over time) (สําหรับกรณีคาํ สัญญาการส่งมอบบริการทั่วๆ ไป
ให้ ลูกค้ า) สําหรับกรณีภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง กิจการรับรู้
รายได้ ใ นตลอดช่ ว งเวลาหนึ่ ง ดั ง กล่ า วโดยการเลื อ กวิ ธี ท่ี เ หมาะสมสํา หรั บ การวั ด
ความก้ าวหน้ าของภาระที่ต้องปฏิบัติท่แี ล้ วเสร็จ
บทนํา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 รื่ อง รายได้ จากสัญ ญาที่ทาํ กับ ลูก ค้ า ได้ รวม
ข้ อ กํา หนดเกี่ย วกับ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ท าํ ให้ ก ิจ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ค รบสมบูร ณ์เ กี่ย วกับ
ลัก ษณะ จํา นวน จัง หวะเวลา และความไม่แ น่น อนของรายได้ แ ละกระแสเงิน สดที่เ กิด จาก
สัญ ญาที่ทาํ กับ ลูก ค้ า ของกิจ การให้ แ ก่ผู้ ใ ช้ ง บการเงิน กล่า วคือ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 รื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า กําหนดให้ กิจการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ :
8.1
รายได้ ท่ีรั บ รู้ จ ากสัญ ญาที่ทาํ กับ ลู ก ค้ า รวมถึงการจํา แนกรายได้ ตามประเภทอย่ า ง
เหมาะสม
8.2
ยอดคงเหลือของสัญญา รวมถึงยอดต้ นงวด และปลายงวดของ ลูกหนี้ สินทรัพย์ตาม
สัญญาและหนี้สนิ ตามสัญญา
8.3
ภาระที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงโดยปกติเมื่อใดที่กิจการถือว่าได้ ปฏิบัติตามภาระที่ต้อง
ปฏิบัติแล้ วเสร็จ และราคาของรายการที่ปันส่วนไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติท่คี งเหลืออยู่
ตามสัญญา
8.4
ดุลยพินิจที่สาํ คัญ และการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจที่ใช้ ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานกับสัญญา และ
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สินทรัพย์ท่รี ับรู้จากต้ นทุนที่ทาํ ให้ ได้ มาซึ่งสัญญาหรือต้ นทุนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้ า
บทนํา 9 IASB และ FASB บรรลุเป้ าหมายในการมีข้อสรุปตรงกันสําหรับข้ อกําหนดทั้งหมดของการ
บัญชีสาํ หรับรายการรายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 รื่อง รายได้ จากสัญญาที่
ทํากับลูกค้ า และ Topic 606 ของมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกามีเนื้อหาสาระ
เหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่างเล็กน้ อยบางประการ
8.5
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
วัตถุประสงค์
1

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ การกาหนดหลักการที่กิจการ
ต้อ งปฏิ บ ตั ิ เ พื่อ รายงานข้อ มู ล ที่มี ประโยชน์ใ ห้ ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น เกี่ย วกับ ลัก ษณะ จ านวน
จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่เกิดขึ้ นจากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

3

4

หลักการสําคัญเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้คือกิจการต้ องรั บรู้ รายได้ เพื่ อแสดงการส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การที่สัญญาให้ ลูกค้ า ใน
จํานวนที่สะท้ อนถึงสิ่งตอบแทนที่กจิ การคาดว่าจะมีสิทธิจากการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการ
นั้นๆ
กิจการต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขของสัญญาและข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมดเมื่อนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปปฏิบัติ กิจการต้ องปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับนี้ร วมถึงการใช้ วิ ธี ปฏิบัติท่ีผ่อนปรนที่เหมาะสมในทางปฏิบัติอย่ างสมํ่า เสมอกับ
สัญญาที่มีลักษณะคล้ ายกันและในสถานการณ์ท่คี ล้ ายกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุวิธกี ารบัญชีสาํ หรับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
อย่างไรก็ตาม การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไปใช้ กบั กลุ่มของสัญญา (หรือกลุ่มภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ) ซึ่งมีลักษณะที่คล้ ายกันหากกิจการคาดได้
อย่างสมเหตุสมผลว่า ผลกระทบต่องบการเงินของการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้กับกลุ่มสัญญาไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้
กับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า (หรือภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละภาระ) ในกลุ่มสัญญานั้น เมื่อ
กิจการบันทึกรายการตามกลุ่มสัญญา กิจการต้ องใช้ การประมาณการและข้ อสมมติท่สี ะท้ อนถึง
ขนาดและส่วนประกอบของกลุ่มสัญญานี้

ขอบเขต
5

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าทุกฉบับ ยกเว้ น
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สัญญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
สัญญาเช่า
5.2
สัญญาประกันภัยที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
5.3
เครื่ อ งมือ ทางการเงิน และสิทธิ หรื อ ภาระผู กพั นตามสัญ ญาอื่นที่อ ยู่ ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบ
การเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การร่วมการงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า และ
5.4
การแลกเปลี่ยนรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินระหว่ างกิจการที่อยู่ ในสายธุรกิจเดียวกันเพื่ อ
สนับสนุ นรายการขายให้ กับ ลูกค้ าหรื อลู กค้ าในอนาคต ตัวอย่างเช่ น มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้จะไม่ใช้ กับสัญญาระหว่ างบริ ษัทนํ้ามัน สองบริ ษัทที่ตกลง
แลกเปลี่ยนนํา้ มันกัน เพื่อส่งมอบให้ กบั ลูกค้ าตามความต้ องการให้ ทนั เวลาในสถานที่ท่ี
แตกต่างกันที่ระบุไว้
กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญา (นอกเหนือจากสัญญาที่กล่าวถึง
ในย่อหน้ าที่ 5) เฉพาะที่คู่สัญญาในสัญญาเป็ นลูกค้ าเท่านั้น ลูกค้ าคือบุคคลหรือกิจการที่ได้ ทาํ
สัญญากับกิจการในการได้ รับสินค้ าหรือบริการซึ่งเป็ นผลผลิตจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ
โดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน คู่สญ
ั ญาในสัญญาจะไม่ถือเป็ นลูกค้ า ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าคู่สัญญา
ได้ ทาํ สัญญากับกิจการที่จะร่ วมในกิจกรรมหรื อกระบวนการซึ่ งคู่สัญญาร่ วมรั บความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ท่เี กิดจากกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ (เช่น การพัฒนาสินทรัพย์ในข้ อตกลงการ
ร่วมการจัดการ) แทนการได้ รับผลผลิตจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าอาจมีบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
และบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 5
7.1
ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นระบุวิธีแยกและ/หรือวิ ธีวัดมูลค่าเริ่มแรก
ของส่ ว นต่ า งๆตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ส่ ว นหรื อ มากกว่ า หนึ่ ง ส่ ว นในสั ญ ญาไว้ กิ จ การต้ อ งใช้
ข้ อ กํา หนดการแยกและ/หรื อ การวั ดมู ลค่ า ครั้ งแรกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเหล่านั้นก่อนได้ กิจการต้ องแยกส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ของสัญญาที่วัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นตั้งแต่เริ่มแรกออกจากราคาของรายการ
และต้ อ งใช้ ย่อ หน้ าที่ 73 ถึง 86 ในการปั นส่วนราคาของรายการที่เ หลื ออยู่ (ถ้ ามี)
ให้ แ ก่ ภาระที่ต้องปฏิบั ติแ ต่ ละภาระที่อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้และให้ แก่ส่วนอื่นของสัญญาที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 7.2
7.2
ถ้ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ อื่น ไม่ ร ะบุ วิ ธีแ ยกและ/หรื อ วิ ธี วั ดมู ลค่ า
เริ่มแรกของส่วนต่างๆตั้งแต่หนึ่งส่วนหรือมากกว่าหนึ่งส่วนในสัญญาไว้ กิจการต้ องใช้
5.1

6

7

11

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในการแยก และ/หรือ วัดมูลค่าเริ่มแรกของ
ส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ในสัญญา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุ วิธีการบัญชีสาํ หรับต้ นทุนส่วนเพิ่มของการได้ มาซึ่ง
สัญ ญาที่ทาํ กับลู ก ค้ า และต้ น ทุ น ที่เ กิดขึ้ นในการทํา ให้ แ ล้ วเสร็จ ตามสัญญาที่ทาํ กับ ลู กค้ า ถ้ า
ต้ นทุนเหล่านั้นไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ดูย่อหน้ าที่ 91
ถึง 104) กิจการต้ องใช้ ย่อหน้ าเหล่านั้นกับต้ นทุนที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
(หรือส่วนของสัญญานั้น) เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การรับรูร้ ายการ
การระบุสญ
ั ญา
9

10

กิจการต้องบันทีกรายการสัญญาที่ทากับลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ เฉพาะเมือ่ รายการเป็ นไปตามเงือ่ นไขต่อไปนี้ ทุกข้อ
9.1
คู่ สญ
ั ญาในสัญญาอนุ มตั ิส ญ
ั ญา (เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจาหรือ ประเพณี
ปฏิ บตั ิ อื่นทางธุ รกิจ) และมีผลผูกพัน ให้ท้ งั สองฝ่ ายต้อ งท าตามภาระผูกพันใน
สัญญา
9.2
กิจการสามารถระบุสิทธิของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายในส่วนที่เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ
ทีต่ อ้ งส่งมอบ
9.3
กิจการสามารถระบุเงื่อนไขการชาระสิ่งตอบแทนสาหรับสินค้าหรือบริการที่จะส่ง
มอบ
9.4
สัญญามีเนื้ อหาเชิงพาณิชย์ (เช่น ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจานวนของกระแส
เงินสดในอนาคตของกิจการทีค่ าดว่าจะเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากผลของสัญญา) และ
9.5
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิ ที่จะ
ได้รบั เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าหรือ บริการที่ จะส่ งมอบให้ลูกค้า ในการ
ประเมินว่ากิจการมีความสามารถในการเรียกเก็บสิ่งตอบแทนว่ามีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาเฉพาะความสามารถและความตั้งใจของ
ลูกค้าในการจ่ ายสิ่งตอบแทนเมื่อครบกาหนดช าระ จานวนของสิ่งตอบแทนที่
กิจการมีสิทธิจะได้รบั อาจน้อยกว่าราคาทีร่ ะบุในสัญญาได้ หากสิง่ ตอบแทนมีความ
ผันแปรได้เพราะกิจการอาจจะเสนอการลดราคาให้กบั ลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 52)
สัญญาคือข้ อตกลงระหว่ างคู่ สัญญาตั้งแต่ สองฝ่ ายขึ้นไปที่ก่อให้ เกิดสิทธิแ ละภาระผู กพั นที่ใช้
บังคับได้ ความสามารถในการใช้ บังคับได้ ของสิทธิและภาระผูกพันเป็ นประเด็น เชิงกฎหมาย
สัญญาอาจเป็ นลายลักษณ์อักษร วาจา หรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ วิธีฏิบัติและกระบวนการ
สําหรับการทําสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ละอุตสาหกรรม และ
12

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
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12

13

14
15

16

ในแต่ละกิจการ หรื อ อาจแตกต่างกัน แม้ ภายในกิจการเดียวกัน (ตัวอย่างเช่ น สัญญาอาจจะ
ขึ้น อยู่ กับ ประเภทของลู ก ค้ า หรื อ ลั ก ษณะของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ ตกลงกัน ) กิจ การต้ อ ง
พิจารณาวิธีปฏิบัติและกระบวนการต่างๆ ในการทําสัญญากับลูกค้ า เพื่อกําหนดว่าข้ อตกลงกับ
ลูกค้ าจะก่อให้ เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้ บังคับได้ หรือไม่และเมื่อใด
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าบางสัญญาอาจไม่มีกาํ หนดระยะเวลาที่แน่นอน และคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
สามารถยุติหรือแก้ ไขสัญญาได้ ตลอดเวลา บางสัญญาอาจจะต่อสัญญารอบใหม่ออกไปได้ โดย
อัตโนมัติตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญา กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บนี้ เฉพาะกับรอบเวลาของสัญ ญาที่คู่สัญ ญามี สิทธิแ ละภาระผู ก พั นที่สามารถบั งคับ ได้ ณ
ปัจจุบัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สัญญาจะไม่เกิดขึ้น
ถ้ าคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิท่บี ังคับได้ ฝ่ายเดียวในการยุติสัญญาที่ยังไม่ได้ ดาํ เนินการใดๆ ได้ โดย
ไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้ กบั คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย (หรือหลายฝ่ าย) สัญญาที่ยังไม่ได้ ดาํ เนินการ
ใดๆ ต้ องมีลักษณะตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้ อต่อไปนี้
12.1 กิจการยังไม่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการตามที่ตกลงให้ ลูกค้ า และ
12.2 กิจการยังไม่ได้ รับ และไม่มีสิท ธิท่จี ะได้ รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
กับสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
หากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 9 ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญา
กิจการต้ องไม่ประเมินเกณฑ์เหล่ านั้นซํา้ หากไม่มีข้อบ่ งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากความสามารถของลูกค้ าในการจ่ายชําระสิ่ง
ตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสําคัญ กิจการต้ องประเมินอีกครั้งถึงความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในการ
ได้ รับสิ่งตอบแทนที่กจิ การมีสทิ ธิเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการส่วนที่เหลือที่จะส่ง
มอบให้ ลูกค้ า
หากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 9 กิจการต้ องประเมินสัญญาอย่าง
ต่อเนื่องในภายหลังเพื่อกําหนดว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 9 หรือไม่
หากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าไม่ เป็ นตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 9 และ กิจ การได้ รับสิ่งตอบแทนจาก
ลู ก ค้ า กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ส่ิงตอบแทนที่ได้ รั บ เป็ นรายได้ ก็ต่อ เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง
ต่อไปนี้เกิดขึ้น
15.1 กิจการไม่มีภาระผูกพันคงค้ างที่จะต้ องส่งมอบสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ า และกิจการ
ได้ รับสิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าสัญญาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และลูกค้ าไม่มีสิทธิเรียกคืน
สิ่งตอบแทนดังกล่าวได้ หรือ
15.2 สัญญาได้ ยุติลงและลูกค้ าไม่สามารถเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กจิ การได้ รับมาแล้ วได้
กิจการต้ องรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ าเป็ นหนี้สนิ จนกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในย่อ
หน้ าที่ 15 เกิดขึ้น หรือจนกว่าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 9 ในภายหลัง (ดูย่อหน้ าที่ 14)
หนี้สนิ ที่รับรู้แสดงภาระผูกพันของกิจการในการส่งสินค้ าหรือบริการในอนาคต หรือภาระผูกพัน
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ในการคืนสิ่งตอบแทนที่เคยได้ รับมา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับสัญญา
แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หนี้สนิ ต้ องวัดมูลค่าด้ วยจํานวนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ า
การรวมสัญญา
17

กิจการต้ องรวมสัญญาตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไปที่ทาํ กับลู กค้ ารายเดียวกัน (หรื อกับบุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า) ในเวลาเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน และบันทึกรายการสัญญาเหล่านั้น
เสมือนเป็ นสัญญาเดียวกันหากเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างน้ อย 1 ข้ อต่อไปนี้
17.1 สัญญาดังกล่าวได้ ถูกต่อรองร่วมกันด้ วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์เดียวกัน
17.2 จํานวนสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในสัญญาฉบับหนึ่งขึ้นอยู่กบั ราคาหรือผลการดําเนินงาน
ของสัญญาอื่น หรือ
17.3 สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ ในสัญญาเหล่านั้น (หรือสินค้ าหรือบริการบาง
รายการที่ตกลงในสัญญาแต่ละฉบับ) เป็ นภาระเดียวกันที่ต้องปฏิบัตติ ามย่อหน้ าที่ 22
ถึง 30
การเปลีย่ นแปลงสัญญา
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การเปลี่ยนแปลงสัญญา คือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือราคา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) ของ
สัญญาที่คู่สัญญาตกลงกัน ในบางอุตสาหกรรมและบางประเทศ การเปลี่ยนแปลงสัญญาอาจถูก
เรียกว่า คําสั่งให้ มีการเปลี่ยนแปลง การแก้ ไข หรือ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสัญญาเกิดขึ้น
เมื่อคู่สญ
ั ญาในสัญญาตกลงให้ มกี ารเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้ เกิดสิทธิและภาระผูกพันใหม่ ท่สี ามารถ
บังคับได้ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ ท่มี ีอยู่เดิม การตกลงยินยอม
เพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาอาจจะจัดทําเป็ นลายลักษณ์อักษร ด้ วยวาจาหรือโดยนัยด้ วยประเพณี
ปฏิบั ติ ท างธุ ร กิจ หากคู่ สัญ ญาไม่ ไ ด้ มี ก ารตกลงที่จ ะเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญา กิ จ การยั ง ต้ อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บนี้ กับ สัญ ญาที่มีอ ยู่ เ ดิ มต่ อ ไปจนกว่ าการเปลี่ ยนแปลง
สัญญาได้ รับการยินยอม
การเปลี่ยนแปลงสัญญาอาจเกิดขึ้นแล้ วแม้ ว่าคู่สัญญายังมีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตหรือราคาตามสัญญา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) หรือคู่สัญญาได้ ตกลงเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของสัญญาแล้ วแต่ยังไม่มีการกําหนดราคาที่จะเปลี่ยนแปลงไป ในการพิจารณาว่าสิทธิ
และภาระผู ก พั น ใดที่เ กิด ขึ้ น ใหม่ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปนั้ น สามารถบั ง คับ ใช้ ได้ หรื อไม่
กิจการต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและเหตุการณ์ท้งั หมด รวมถึงเงื่อนไขของสัญญา และหลักฐานอื่น
หากคู่ สัญ ญาได้ ต กลงเปลี่ ย นแปลงขอบเขตของสั ญ ญา แต่ ยั ง ไม่ มี ข้ อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงราคาที่เกี่ยวข้ อง กิจการต้ องประมาณการเปลี่ยนแปลงราคาของรายการที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร ตามย่อหน้ าที่ 50 ถึง 54 และ
การจํากัดการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรตามย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58
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เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
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กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็ นสัญญาที่แยกต่างหากจากสัญญาเดิม หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
20.1 ขอบเขตของสัญญาเพิ่ มขึ้นเพราะมี สินค้ า หรื อบริ การที่สัญญาว่ าจะให้ ท่ีแตกต่างกัน
เพิ่มขึ้น (ตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 30) และ
20.2 ราคาตามสัญญาเพิ่มขึ้นตามจํานวนสิ่งตอบแทนที่สะท้ อนถึง ราคาขายแบบเอกเทศ
(stand-alone selling prices) ของสินค้ าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ ท่เี พิ่มขึ้นมา และ
การปรับราคาที่เหมาะสมได้ สะท้อนสถานการณ์ของสัญญานั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
ปรับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นนั้นเพื่อเป็ นการให้ ส่วนลดกับ
ลูกค้ า เพราะกิจการไม่ต้องมีค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการ
ขายสินค้ าหรือบริการที่คล้ ายกันให้ กบั ลูกค้ ารายใหม่
ถ้ าการเปลี่ ยนแปลงสัญญาไม่ ต้องรับรู้เป็ นสัญญาที่แยกต่างหากตามย่ อหน้ าที่ 20 กิจการต้ อง
รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ ท่ยี ังไม่ส่งมอบ ณ วันเปลี่ยนแปลงสัญญา (เรียกว่า สินค้ า
หรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ คงค้ าง) ตามวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้ท่สี ามารถนํามาใช้ ได้
21.1 กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเสมือนว่ามีการยุติสัญญาปัจจุบัน และมีสัญญา
ใหม่เกิดขึ้น หากสินค้ าหรือบริการที่เหลืออยู่แตกต่างจากสินค้ าหรือบริการที่ได้ ส่งมอบ
ก่อ นหรื อ ในวั นเปลี่ ยนแปลงสัญ ญา จํานวนสิ่งตอบแทนที่ปั นส่ ว นไปยั งภาระที่ต้อ ง
ปฏิบั ติ ท่ีคงค้ า ง (หรื อ ไปยั งสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน ที่ค งค้ า งในภาระที่ต้อ ง
ปฏิบัติเดียวกันตามย่อหน้ าที่ 22.2) คือผลรวมของ
21.1.1 สิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าตกลงไว้ (รวมไปถึงจํานวนที่ได้ รับจากลูกค้ าแล้ ว) ที่รวม
ในประมาณการราคาของรายการที่ยังไม่ได้ รับรู้เป็ นรายได้ และ
21.1.2 สิ่งตอบแทนที่ตกลงตามที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา
21.2 กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญา เสมือนการเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาปั จจุ บันหากสินค้ าหรือบริการที่เหลืออยู่ไม่แตกต่างกัน โดยให้ ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของภาระที่ต้องปฏิบัติเดียวกันที่แล้ วเสร็จเพียงบางส่วน ณ วันเปลี่ยนแปลงสัญญา
นั้ น ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาต่ อ ราคาของรายการและการวั ด
ความก้ าวหน้ า ของความสําเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติให้ รับรู้เป็ นรายการการปรับปรุง
รายได้ (การเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของรายได้ ) ณ วันเปลี่ยนแปลงสัญญา (เช่น การ
ปรับรายได้ ด้วยวิธผี ลสะสมรวบรวมถึงปัจจุบัน)
21.3 หากสินค้ าหรื อบริ การที่คงค้ าง เป็ นผลรวมของรายการในย่อหน้ า ที่ 21.1 และ 21.2
กิจการต้ องรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังไม่แล้ วเสร็จ
(รวมถึงภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังไม่แล้ วเสร็จเป็ นบางส่วน) ในสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของย่อหน้ านี้
การระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
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ณ วันเริม่ ต้นของสัญญา กิจการต้องประเมินสินค้าหรือบริการทีส่ ญ
ั ญาว่าจะให้ในสัญญาทีท่ า
กับลูกค้าและต้องระบุเป็ นภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิตามข้อตกลงแต่ละข้อทีจ่ ะส่งมอบให้ลูกค้าด้วย
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
22.1 สินค้าหรือบริการ (หรือสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป) ที่แตกต่างกัน
หรือ
22.2 ชุ ด ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ มี ล ัก ษณะเชิ ง เนื้ อหาโดยส่ ว นใหญ่
เหมือนกัน และมีรูปแบบการส่งมอบให้ลูกค้าเหมือนกัน (ดูย่อหน้าที่ 23)
ชุดของสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่มีรูปแบบการส่งมอบให้ ลูกค้ าเหมือนกันเมื่อเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
23.1 สินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่ละรายการในชุดของสินค้ าหรือบริการที่กิจการตกลง
จะส่งมอบให้ ลูกค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 35 ที่ถือเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึง
แล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง และ
23.2 วิธีท่ีใช้ วัดความก้ าวหน้ าของความสําเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติของกิจการในการส่ง
มอบสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่ละรายการตามย่อหน้ าที่ 39 ถึง 40 ในชุดของ
สินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันนั้นเป็ นวิธกี ารเดียวกัน
ข้อตกลงในสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
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สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าโดยทั่วไปจะระบุชัดเจนถึงสินค้ าหรือบริการที่กิจการตกลงจะส่งมอบให้ แก่
ลูกค้ า อย่างไรก็ตาม ภาระที่ต้องปฏิบัติท่รี ะบุในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าอาจไม่จาํ กัดเพียงสินค้ าหรือ
บริการที่ระบุชัดเจนไว้ ตามสัญญา ทั้งนี้ เพราะสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าอาจรวมถึงข้ อตกลงโดยนัยที่
เป็ นไปตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายหรือคําแถลงที่เผยแพร่ หาก ณ เวลาที่
ทําสัญญา ข้ อตกลงเหล่านั้นสร้ างความคาดหวัง ที่ผูกพั นได้ แก่ลูกค้ าว่ ากิจการจะส่งมอบสินค้ า
หรือบริการนั้นให้ แก่ลูกค้ า
ภาระที่ต้ อ งปฏิบั ติ ไ ม่ ร วมกิ จ กรรมที่กิจ การต้ อ งทํา ให้ แ ล้ วเสร็จตามสัญ ญา เว้ น แต่ กิจ กรรม
เหล่ านั้น เป็ นการส่งมอบสินค้ า หรื อบริ การแก่ลูกค้ า ตัวอย่า งเช่ น ผู้ ให้ บริ ก ารอาจจํา เป็ นต้ อง
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเพื่ อการจัดทําสัญญา การปฏิบัติงานเหล่านั้นไม่ใช่การส่งมอบ
บริการให้ ลูกค้ าเมื่อกิจการทํางานเหล่านั้น ดังนั้น กิจกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติ
สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน
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สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ ข้ นึ อยู่กบั สัญญา อาจรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) รายการต่าง
ต่อไปนี้
26.1 การขายสินค้ าที่กจิ การผลิต (ตัวอย่างเช่น สินค้ าของผู้ผลิต)
26.2 การขายต่อสินค้ าที่กจิ การซื้อมา (ตัวอย่างเช่น สินค้ าของผู้ค้าปลีก)
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การขายต่อสิทธิต่อสินค้ าหรือบริการที่กิจการซื้อมา (ตัวอย่างเช่น การนําตั๋วไปขายต่อ
โดยกิจการที่กระทําการเป็ นตัวการ ตามที่อธิบายในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข38)
26.4 การปฏิบัติงานตามที่ตกลงในสัญญาให้ กบั ลูกค้ า
26.5 การให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะการแสดงความพร้ อมในการส่ ง มอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก าร
(ตัวอย่ า งเช่ น การบริ การปรั บ ปรุ งซอฟต์ แ วร์ ที่ยังไม่ ร ะบุ เ วลาและเมื่อซอฟต์แ วร์
ดังกล่าวได้ รับการพัฒนาไป) หรือผลิตสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ าพร้ อมใช้ เมื่อลูกค้ า
ตัดสินใจจะใช้ สนิ ค้ าหรือบริการ
26.6 การให้ บ ริ ก ารโดยการจั ดการให้ บุ คคลอื่น เป็ นผู้ ส่งมอบสิน ค้ าหรื อบริ การแก่ลูกค้ า
(ตัวอย่างเช่น การกระทําการเป็ นตัวแทนให้ กบั บุคคลอื่น ตามที่อธิบายในภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข38)
26.7 การให้ สิทธิต่อสินค้ าหรือบริการที่จะได้ จัดหาในอนาคต ซึ่งลูกค้ าสามารถนําไปขายต่อ
หรือมอบให้ ลูกค้ าของลูกค้ าได้ (ตัวอย่างเช่ น กิจการที่ขายผลิ ตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ู ค้าปลี ก
โดยตกลงที่จะส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การเพิ่ มเติมให้ แก่บุคคลที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์จากผู้ค้า
ปลีกนั้น)
26.8 การสร้ าง การผลิต หรือ การพัฒนาสินทรัพย์ ในนามของลูกค้ า
26.9 การให้ ใบอนุญาต (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52 ถึง ข63ข) และ
26.10 การให้ สิทธิท่จี ะซื้อสินค้ าหรือบริ การเพิ่ มเติม (เมื่อสิทธิเหล่านั้นทําให้ ลูกค้ ามีสิทธิท่มี ี
สาระสําคัญตามที่อธิบายในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข39 ถึง ข43)
สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ กบั ลูกค้ าถือว่าแตกต่างกันหากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อ
ต่อไปนี้
27.1 ลู ก ค้ า ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารด้ ว ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ หรื อ ได้
ประโยชน์โดยใช้ ควบคู่ไปกับทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อมต่อลูกค้ านั้น (กล่าวคือ สินค้ าหรือ
บริการนั้นมีความแตกต่างกัน) และ
27.2 ข้ อ ตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสิน ค้ า หรื อบริ การให้ ลูกค้ าสามารถระบุ ได้ แยกจาก
ข้ อตกลงอื่นในสัญ ญา (กล่ าวคือ ข้ อตกลงที่จะส่งมอบสินค้ า หรื อบริ การนั้ น มีความ
แตกต่างกันตามเนื้อหาของสัญญา)
ลูกค้ าสามารถได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรือบริการตามย่อหน้ าที่ 27.1 หากสินค้ าหรือบริการนั้น
สามารถนําไปใช้ บริโภค ขายในจํานวนที่มากกว่ามูลค่าเศษซาก หรือถือไว้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจอื่น สินค้ าหรือบริการบางอย่างลูกค้ าอาจจะได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรือบริการ
รายการนั้นได้ ในขณะที่สินค้ าหรื อบริ การบางอย่างลูกค้ าอาจจะได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรือ
บริการนั้นได้ กต็ ่อเมื่อต้ องใช้ ควบคู่กับ ทรั พยากรอื่นที่มีพร้ อม ทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อมคือสินค้ า
หรื อบริ การที่ถูกขายแยก (โดยกิจการหรื อกิจการอื่น) หรื อทรั พยากรที่ลูกค้ าได้ รับจากกิจการ
แล้ ว (รวมถึงสินค้ าหรือบริการที่กิจการจะได้ ส่งมอบให้ ลูกค้ าในอนาคตตามสัญญา) หรือได้ รับ
จากรายการหรือเหตุการณ์อ่นื ปัจจัยต่างๆ อาจแสดงถึงหลักฐานที่ลูกค้ าสามารถได้ รับประโยชน์
จากสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารไม่ ว่ า จากสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น หรื อ ควบคู่ กับ ทรั พ ยากรอื่ น ที่มี พ ร้ อ ม
26.3

27

28
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ตัวอย่ างเช่ น ข้ อ เท็จจริ ง ที่ว่า กิจการขายสิน ค้ า หรื อบริ การแยกเป็ นปกติ เป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า ลู กค้ า
สามารถได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรือบริการรายการนั้นหรือควบคู่กบั ทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อม
ในการประเมินว่าข้ อตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสินค้ าหรือบริ การให้ ลูกค้ าสามารถระบุแยกได้
ตามย่อหน้ าที่ 27.2 หรือไม่ วัตถุประสงค์คือเพื่อกําหนดว่าลักษณะของข้ อตกลงตามเนื้อหาของ
สัญญาเป็ นการส่งมอบแต่ละรายการของสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นทีละรายการหรือไม่ หรือเป็ น
การส่งมอบแบบรวมรายการโดยมีสินค้ าหรื อบริ การที่สัญญาว่ าจะส่งมอบเป็ นปั จจั ยการผลิ ต
ปั จจัยที่บ่งชี้ว่า ข้ อตกลงตั้งแต่สองข้ อหรื อมากกว่ าที่จะส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การให้ ลูกค้ านั้น ไม่
สามารถระบุแยกได้ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
29.1 กิจ การให้ บ ริ ก ารที่มีนั ยสํา คั ญ ในการบู ร ณาการสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น กับ สิน ค้ า หรื อ
บริ การอื่นที่ตกลงในสัญญาเข้ าเป็ นกลุ่มสินค้ าหรื อบริ การที่ขายแบบรวมกันไปตามที่
ลูกค้ าทําสัญญาไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจการใช้ สินค้ าหรือบริการนั้นเป็ นปัจจัยการผลิต
หรือส่งมอบผลผลิตร่ วมตามที่ลูกค้ าระบุ ผลผลิตร่วมอาจรวมขั้นตอน ส่วนประกอบ
หรือหน่วยมากกว่าหนึ่งรายการ
29.2 สินค้ าหรือบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่ ามีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่ง
หรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งอย่างมีนัยสําคัญ โดยสินค้ าหรือบริการอื่นรายการใด
รายการหนึ่งหรือมากกว่าที่ตกลงในสัญญา
29.3 สินค้ าหรือบริการมีการพึ่งพากันหรื อเกี่ยวข้ องกันอย่างมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินค้ า
หรื อบริการแต่ละรายการได้ รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากสินค้ าหรื อบริการอื่น
รายการใดรายการหนึ่ งหรื อ มากกว่ า ที่ตกลงไว้ ในสัญ ญา ตั ว อย่ า งเช่ น ในบางกรณี
สินค้ าหรื อบริ การตั้งแต่สองรายการหรื อมากกว่ า มีผลกระทบต่อกันและกันอย่างมี
นัยสําคัญ เนื่องจากกิจการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อตกลงที่จะส่งมอบสินค้ าหรือ
บริการแต่ละรายการได้ อย่างเป็ นอิสระจากกัน
หากสินค้ าหรือบริการตามที่ตกลงไม่แตกต่าง กิจการต้ องรวมสินค้ าหรือบริการนั้นกับสินค้ าหรือ
บริการอื่นที่ตกลงจนกว่ากิจการจะระบุกลุ่มสินค้ าหรื อบริการที่ขายแบบรวมกันไปที่แตกต่างได้
ในบางกรณี กิจการรับรู้สนิ ค้ าหรือบริการทั้งหมดที่ตกลงในสัญญาเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติภาระเดียว
การแล้วเสร็จของภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
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กิจการต้องรับรู ร้ ายได้เมื่อกิจการปฏิ บตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ แล้วเสร็จ โดยการส่ งมอบ
สินค้าหรือบริการทีส่ ญ
ั ญาว่าจะให้ (เช่น สินทรัพย์) ให้ลูกค้า จะถือว่ามีการส่งมอบสินทรัพย์
ก็ต่อเมือ่ ลูกค้ามีอานาจควบคุมสินทรัพย์น้นั
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละรายการที่ระบุตามย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 กิจการต้ องกําหนด ณ วัน
เริ่มต้ นของสัญญาว่าภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จตลอดช่วงเวลา
หนึ่ง (ตามย่อหน้ าที่ 35 ถึง 37) หรือ เป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
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(ตามย่ อหน้ าที่ 38) โดยหากภาระที่ต้องปฏิบัติน้ั นไม่ ใช่ ภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จตลอด
ช่วงเวลาหนึ่ง ภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันจะเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
สิน ค้ า และบริ ก ารคือ สิน ทรั พ ย์แ ม้ ในขณะช่ วงเวลาหนึ่ งเมื่อสิน ค้ า และบริ การนั้ นได้ รับ และใช้
(เช่นเดียวกับในกรณีของบริการต่างๆ) อํานาจควบคุมสินทรัพย์ หมายถึง ความสามารถในการ
สั่ง การการใช้ ง าน และการได้ รั บ ประโยชน์ ท่ีเ หลื อ อยู่ จ ากสิ น ทรั พ ย์ อํา นาจควบคุ ม รวมถึ ง
ความสามารถในการกีด กัน กิจ การอื่นจากการสั่งการการใช้ งานและการได้ รั บ ประโยชน์ จาก
สินทรัพย์น้ัน ประโยชน์ของสินทรัพย์คือกระแสเงินสด (กระแสรับหรือ การประหยัดกระแสจ่าย)
ที่สามารถได้ รับทางตรงหรือ ทางอ้ อมในลักษณะต่าง ๆ เช่น
33.1 การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่อผลิตสินค้ าหรือให้ บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ)
33.2 การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์อ่นื
33.3 การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่อชําระหนี้สนิ หรือลดค่าใช้ จ่าย
33.4 การขายหรือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
33.5 การใช้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันเงินกู้ และ
33.6 การถือครองสินทรัพย์
ในการประเมินว่าลูกค้ าได้ รับอํานาจควบคุมสินทรัพย์หรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาข้ อตกลงใดๆ
ที่จะซื้อคืนสินทรัพย์ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข76)
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิซึ่งแล้วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึง่
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กิจการส่งมอบอํานาจการควบคุมสินค้ าหรือบริการในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง และถือว่าภาระที่ต้อง
ปฏิบัติแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะรับรู้รายได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
35.1 ลูกค้ าได้ รับและใช้ ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของกิจการทันทีท่กี ิจการได้ ปฏิบัติงาน
(ดูภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข4)
35.2 การปฏิบัติงานของกิจการสร้ างหรือทําให้ สนิ ทรัพย์ของลูกค้ าเพิ่มขึ้น (ตัวอย่างเช่น งาน
ระหว่างทํา) ที่ลูกค้ ามีอาํ นาจควบคุมเมื่อสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น (ดูภาคผนวก
ข ย่อหน้ าที่ ข5) หรือ
35.3 การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ท่กี ิจการมีทางเลือกอื่นในการนําไปใช้
(ดูย่อหน้ าที่ 36) และกิจการมีสิทธิท่สี ามารถบังคับให้ จ่ายชําระสําหรับการปฏิบัติงาน
ที่แล้ วสร็จถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้ าที่ 37)
สินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นจากการปฏิบัติของกิจการไม่มีทางเลือกการใช้ ประโยชน์แก่กิจการหากกิจการ
นั้นได้ ถูกจํากัดการสั่งการใช้ สินทรัพย์ตามสัญญาจากการใช้ สินทรัพย์เพื่อประโยชน์อ่ืน ระหว่า ง
การสร้ างหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์น้ัน หรือจํากัดในทางปฏิบัติจากการสั่งการลักษณะการใช้
อื่นของสินทรัพย์ท่เี สร็จ การประเมินว่ากิจการมีทางเลือกอื่นในการใช้ สินทรัพย์ทาํ ณ วันเริ่มต้ น
ของสัญญา หลังจากวันเริ่มต้ นของสัญญา กิจการต้ องไม่ปรับปรุงการประเมินทางเลื อกอื่นใน
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37

การใช้ สินทรั พย์หากคู่สัญญาในสัญญาไม่ยินยอมการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เปลี่ยนแปลงภาระที่
ต้ อ งปฏิบั ติ ไปอย่ า งมาก ภาคผนวก ข ย่ อหน้ า ที่ ข6-ข8 ให้ แนวทางสํา หรั บ การประเมิน ว่ า
กิจการมีทางเลือกอื่นในการใช้ สนิ ทรัพย์น้ันหรือไม่
กิจการต้ องพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ กับสัญญานั้นในการประเมินว่า
กิจการมีสิทธิท่ีสามารถบั งคับให้ จ่ายชําระสําหรั บการปฏิบัติงานที่แล้ วเสร็จถึงปั จจุ บัน ตามย่อ
หน้ าที่ 35.3 หรื อไม่ สิทธิท่ีสามารถบั งคับให้ จ่า ยชําระการปฏิบัติงานที่แล้ วสร็จถึงปั จจุ บันไม่
จําเป็ นต้ องเป็ นจํานวนเงินที่กาํ หนดแน่นอน อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของสัญญากิจการ
ต้ องมีสิทธิต่อจํานวนเงินที่อย่างน้ อยที่สุดจะชดเชยให้ กิจการสําหรับการปฏิบัติงานที่แล้ วสร็จถึง
ปัจจุบันหากลูกค้ าหรือคู่สญ
ั ญายุติสญ
ั ญาด้ วยเหตุผลอื่นนอกจากการที่กจิ การไม่ปฏิบัติงานตามที่
ตกลง แนวทางที่กล่าวในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข9 ถึง ข13 เป็ นแนวทางสําหรับการประเมิน
ความมีอยู่และความสามารถบังคับใช้ ของสิทธิท่ีให้ จ่ายชําระ และสิทธิดังกล่าวจะทําให้ กิจการ
ได้ รับการชําระเงินสําหรับการปฏิบัติงานที่แล้ วเสร็จถึงปัจจุบันหรือไม่
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิซึ่งแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึง่
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หากภาระที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่ ภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามย่อหน้ าที่
35 ถึง 37 ภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ใน
การระบุว่า ณ เวลาใดลูกค้ าได้ รับอํานาจควบคุมสินทรั พย์ท่ตี กลงกัน และภาระที่ต้องปฏิบัติได้
เสร็จสิ้นลง กิจการต้ องพิ จารณาข้ อกําหนดสําหรั บอํานาจการควบคุ มใน ย่อหน้ าที่ 31 ถึง 34
นอกจากนี้ กิจการต้ องพิจารณาข้ อบ่งชี้ของการโอนอํานาจควบคุมซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง)
รายการต่อไปนี้
38.1 กิจ การมีสิทธิในปั จ จุ บั น ที่จ ะได้ รับ การชํา ระเงินสําหรั บสิน ทรั พย์ หากลูกค้ า มีภาระ
ผูกพั นในปั จจุ บันในการจ่ ายชําระเงินสําหรั บสินทรั พย์ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจแสดงว่ า
ลูกค้ าได้ รับความสามารถสั่งการการใช้ และได้ รับประโยชน์ท่เี หลืออยู่ท้งั หมดส่วนใหญ่
จากสินทรัพย์เป็ นการแลกเปลี่ยน
38.2 ลูกค้ ามีกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์ กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายอาจบ่งชี้ว่าคู่สัญญา
ฝ่ ายใดสามารถสั่ง การการใช้ แ ละได้ รั บ ประโยชน์ ท่ีเ หลื อ อยู่ ท้ัง หมดส่ วนใหญ่ จ าก
สิน ทรั พ ย์ หรื อ กีด กัน กิจ การอื่ น ในการเข้ า ถึ ง ประโยชน์ เ หล่ า นั้ น ดั ง นั้ น การโอน
กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์อาจจะแสดงว่าลูกค้ าได้ รับอํานาจควบคุมสินทรัพย์
นั้น หากกิจการยังคงไว้ ซ่ึงกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรั พย์เพียงเพื่อป้ องกันความ
ล้ มเหลวที่ลูก ค้ า จะไม่ จ่ า ยเงิ น สิทธิเ หล่ า นั้ น ของกิจการไม่ สามารถทํา ให้ ลูกค้ า ไม่ มี
อํานาจควบคุมสินทรัพย์
38.3 กิจการได้ ส่งมอบการครอบครองทางกายภาพของสินทรั พย์ การที่ลูกค้ าครอบครอง
สินทรัพย์ทางกายภาพ อาจแสดงว่ า ลูกค้ าสามารถสั่งการการใช้ และได้ รับประโยชน์ท่ี
เหลื อ อยู่ เกือ บทั้ง หมดจากสิน ทรั พ ย์ หรื อ กีด กัน กิจ การอื่น ในการเข้ า ถึ งประโยชน์
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38.4

38.5

เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม การครอบครองสินทรัพย์ ทางกายภาพอาจจะไม่เกิดขึ้นพร้ อม
กับอํานาจควบคุมสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ในสัญญาการซื้อคืน หรือสัญ ญาการฝากขาย
บางสัญญา ลูกค้ าหรือผู้รับฝากขายอาจครอบครองสินทรัพย์ทางกายภาพโดยที่กิจการ
มี อ ํา นาจควบคุ ม สิน ทรั พ ย์ น้ั น ในทางตรงกัน ข้ า ม ในสั ญ ญาที่มี ก ารขายที่แ จ้ ง หนี้
แล้ ว แต่ยังไม่ส่งมอบสิน ค้ า กิจการอาจครอบครองสินทรั พย์ทางกายภาพในขณะที่
ลูกค้ ามีอาํ นาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข76 ข77 ถึง ข
78 และ ข79 ถึง ข82 ให้ แนวทางการบัญชีสาํ หรับสัญญาซื้อคืน สัญญาฝากขายและ
สัญญามีการขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า ตามลําดับ
ลู กค้ ามี ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสํา คัญของความเป็ นเจ้ า ของในสินทรั พย์
การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้
ลูกค้ าอาจแสดงว่ าลูกค้ าสามารถสั่ง การการใช้ และได้ รับประโยชน์ ท่ีเหลืออยู่ท้งั หมด
ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้ าถึงประโยชน์เหล่านั้น อย่างไรก็
ตาม ในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของใน
สินทรัพย์ท่ตี กลง กิจการต้ องไม่รวมความเสี่ยงใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับภาระที่ต้องปฏิบัติ
ที่แยกจาก ภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้ โอน
อํานาจควบคุมของสินทรัพย์ไปยังลูกค้ า แต่ยังไม่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อให้ บริการการบํารุงรักษาที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่สี ่งมอบ
ลูกค้ าได้ ยอมรับสินทรัพย์แล้ ว กรณีลูกค้ ายอมรับสินทรัพย์อาจแสดงว่าลูกค้ าสามารถ
สั่งการการใช้ และได้ รั บประโยชน์ ท่ีเ หลื อ อยู่ ท้ังหมดส่ วนใหญ่ จากสิน ทรั พย์ ในการ
ประเมิน ผลกระทบของการที่ลูกค้ า ได้ ยอมรั บ สิน ทรั พย์ ตามสัญ ญาเพื่ อพิ จารณาว่ า
เมื่ อ ใดอํา นาจควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ ถู ก โอนไป กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาแนวทางใน
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข83 ถึง ข86

การวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็จ
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กิจการต้ องรับรู้รายได้ สาํ หรับภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่งแต่ละรายการ
ตลอดช่วงเวลานั้นตามย่อหน้ าที่ 35 ถึง 37 โดยต้ องมีการวัดระดับความก้ าวหน้ าการปฏิบัติตาม
ภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จ วัตถุประสงค์ของการวัด ระดับความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตาม
ภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จคือการแสดงภาพผลการปฏิบัติ งานของกิจการในการส่งมอบ
อํานาจควบคุมสินค้ าหรื อบริ การตามที่ตกลงให้ ลูกค้ า (กล่าวคือ ภาระที่ต้องปฏิบัติของกิจการ
แล้ วเสร็จ)
กิจการต้ องใช้ วิธีเดียวในการวัดระดับความก้ าวหน้ าของภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จในตลอด
ช่ วงเวลาหนึ่ ง แต่ ละรายการ และกิจการต้ องใช้ วิ ธีน้ั น อย่ า งสมํ่า เสมอกับ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ท่ี
คล้ ายกันและในสถานการณ์ท่คี ล้ ายกัน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ กิจการต้ องวั ด
ระดับความก้ าวหน้ าของภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
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วิธีวัดระดับความก้าวหน้า
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วิธที ่เี หมาะสมของการวัดระดับความก้ าวหน้ ารวมวิธผี ลลัพธ์และวิธีปัจจัยนําเข้ า ภาคผนวก ข ย่อ
หน้ าที่ ข14 ถึง ข19 ให้ แนวทางสําหรับการใช้ วิธีผลลัพธ์และวิธีปัจจัยนําเข้ าเพื่อวัดความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตามภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ในการกํา หนดวิ ธีท่ีเหมาะสมในการวั ด ความก้ า วหน้ า
กิจการต้ องพิจารณาลักษณะของสินค้ าหรือบริการที่กจิ การสัญญาจะส่งมอบให้ ลูกค้ า
ในการใช้ วิธใี ดวิธหี นึ่งในการวัดความก้ าวหน้ า กิจการต้ องไม่รวมการวัดความก้ าวหน้ าจากสินค้ า
หรื อบริ การใดก็ตามที่กิจการไม่ ได้ โอนอํานาจควบคุมให้ ลูกค้ า ในทางตรงกันข้ าม กิจการต้ อง
รวมการวัดความก้ าวหน้ า สินค้ าหรื อบริ การใดก็ตามที่กิจการส่งมอบการควบคุมให้ ลูกค้ า เมื่อ
ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ เ ปลี่ ยนแปลงไปในตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง กิจการต้ องปรั บ ปรุ ง การวั ดค่ า
ความก้ าวหน้ าให้ สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของภาระที่ต้องปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงค่า
วัดความก้ าวหน้ าให้ รับรู้เป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
ค่าวัดความก้าวหน้าทีส่ มเหตุสมผล

44

45

กิจการต้ องรับรู้รายได้ สาํ หรับ ภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เฉพาะเมื่อ
กิจการสามารถวัด ความก้ าวหน้ า ของการปฏิบัติตามภาระที่ต้อ งปฏิบัติ ได้ อย่า งสมเหตุสมผล
กิจการจะไม่สามารถวัดความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติได้ อย่างสมเหตุสมผล
หากกิจการไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ท่จี าํ เป็ นต้ องใช้ กบั วิธที ่เี หมาะสมของการวัดความก้ าวหน้ า
ในบางสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงเริ่มต้ นสัญญา) กิจการอาจไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของ
ภาระที่ต้องปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสม แต่กิจการคาดว่ าจะได้ รับคืนต้ นทุนที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้รายได้ เพียงต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนกว่า
กิจการจะสามารถวัดผลลัพธ์ของภาระที่ต้องปฏิบัติได้ อย่างสมเหตุสมผล

การวัดมูลค่า
46

เมื่อภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิแล้วเสร็จ กิจการต้องรับรูร้ ายได้ตามจานวนที่เป็ นราคาของรายการ
(ซึ่งไม่รวมประมาณการสิง่ ตอบแทนผันแปรที่ยงั ต้องไม่รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) ตาม
ส่วนทีไ่ ด้ปันให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิน้นั

22

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

การกาหนดราคาของรายการ
47

48
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กิจการต้องคานึงถึงข้อกาหนดในสัญญาและธรรมเนียมปฏิบตั ิของธุ รกิจในการกาหนดราคา
ของรายการ โดยราคาของรายการคื อจานวนของสิ่งตอบแทนซึ่ งกิจการคาดว่ าจะมี สิท ธิ
ได้รบั เพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้า แต่
ไม่รวมจานวนที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่ น ภาษีขาย) สิ่งตอบแทนที่ระบุใน
สัญญาทีท่ ากับลูกค้ารวมอาจเป็ นจานวนคงที่ จานวนผันแปร หรือทั้งสองแบบ
ลักษณะ ระยะเวลา และจํานวนของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าตกลงไว้ กระทบต่อการประมาณการราคา
ของรายการ โดยในการกําหนดราคาของรายการกิจการต้ องคํานึงถึงผลของทุกข้ อดังต่อไปนี้
48.1 สิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้ าที่ 50 ถึง 55 และ 59)
48.2 การจํากัดประมาณการสิ่งตอบแทนที่ผันแปร (ดูย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58)
48.3 การมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญในสัญญา (ดูย่อหน้ าที่ 60 ถึง 65)
48.4 สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด (ดูย่อหน้ าที่ 66 ถึง 69) และ
48.5 สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ กบั ลูกค้ า (ดูย่อหน้ าที่ 70 ถึง 72)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาของรายการ กิจการต้ องสมมติว่าจะมีการโอนสินค้ าหรื อ
บริการเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้ า และสัญญาดังกล่าวจะไม่ถูกยกเลิก จัดทําใหม่ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
สิง่ ตอบแทนผันแปร
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หากสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงไว้ ในสัญ ญาได้ ร วมสิ่งตอบแทนที่มีจํา นวนผั น แปร กิจ การต้ อ ง
ประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิได้ รับเป็ นการแลกเปลี่ ยนกับการโอนสินค้ า
หรือบริการให้ กบั ลูกค้ าตามที่ได้ ตกลงกัน
สิ่งตอบแทนอาจผันแปรเนื่องจาก การให้ ส่วนลด การให้ ส่วนลดภายหลัง เงินคืน การหักหนี้
การลดราคา เงินจู งใจ เงินตอบแทนพิเศษที่กาํ หนดจากผลการปฏิบัติงาน ค่าปรับ หรือรายการ
อื่นที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน นอกจากนี้ สิ่งตอบแทนผันแปรอาจเกิดขึ้นในกรณีท่กี ิจการมีสิทธิท่ี
จะได้ รับสิ่งตอบแทนโดยจํานวนขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่กี าํ หนดไว้ เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอย่างเช่น จํานวนสิ่งตอบแทนจะผันแปรไปในกรณีท่มี ีการขายผลิตภัณฑ์ไปแต่ลูกค้ ามีสิทธิท่ี
จะคืนผลิตภัณฑ์หรือในกรณีท่มี ีการตกลงที่จะจ่ายสิ่งตอบแทนที่กาํ หนดเป็ นจํานวนที่แน่นอนเพื่อ
เป็ นเงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานได้ ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
การผันแปรของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าสัญญาจะจ่ายอาจไม่ได้ ระบุในสัญญาไว้ อย่างชัดแจ้ ง ถึงแม้ จะ
ไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา กรณีต่างๆ เหล่านี้อาจทําให้ ส่งิ ตอบแทนมีส่วนที่ผันแปรได้
52.1 ลูกค้ ามีมูลเหตุให้ คาดได้ ว่ากิจการจะยอมรับสิ่งตอบแทนน้ อยกว่าราคาที่ระบุในสัญญา
จากการที่กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจเช่ นนั้น หรือนโยบายหรือแถลงการณ์ท่ี
ประกาศออกไปเช่ นนั้ นว่ ากิจการจะลดราคา ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ ข้ อบั งคับด้ านกฎหมาย
23

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
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54

แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม หรื อลูกค้ าในการที่จะเรี ยกสิ่งเหล่ านี้ว่า ส่วนลด การให้
ส่วนลดภายหลัง เงินคืน หรือ การหักหนี้
52.2 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์อ่ ืนที่บ่งชี้ว่าความตั้งใจของกิจการเมื่อเข้ าทําสัญญาว่าจะมี
การเสนอการลดราคาให้ กบั ลูกค้ า
กิจการต้ องประมาณจํานวนสิ่งตอบแทนที่ผันแปรโดยใช้ วิธกี ารดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าวิธีใดที่
กิจการคาดว่ าเป็ นวิธีท่เี หมาะสมกว่ าในการประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิ
ได้ รับ
53.1 มูลค่าที่คาดไว้ – มูลค่าที่คาดไว้ คือผลรวมของจํานวนสิ่งตอบแทนในช่วงของจํานวน
สิ่ ง ตอบแทนที่ เ ป็ นไปได้ ถ่ ว งนํ้า หนั ก ด้ ว ยความน่ า จะเป็ น มู ล ค่ า ที่ค าดไว้ อ าจเป็ น
ประมาณการที่เหมาะสมของจํานวนสิ่งตอบแทนผันแปร หากกิจการมีสัญญาจํานวน
มากที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน
53.2 มูลค่าที่มีความเป็ นไปได้ สูงสุด – มู ลค่าที่มีความเป็ นไปได้ สูงสุดคือจํานวนที่มีความ
เป็ นไปได้ สูงสุดเพียงจํานวนเดียวในช่วงของจํานวนสิ่งตอบแทนที่เป็ นไปได้ (กล่าวคือ
จํานวนสิ่งตอบแทนที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ จํานวนเดียวภายใต้ สัญญานั้น) มูลค่าที่มีความ
เป็ นไปได้ สูงสุดอาจเป็ นประมาณการที่เหมาะสมของจํานวนสิ่งตอบแทนผันแปร หาก
สัญ ญาดังกล่ าวมีผลลั พธ์ท่ีเ ป็ นไปได้ เพี ยงสองกรณี (ตัวอย่า งเช่ น กรณี ท่ีกิจการจะ
ได้ รับหรือไม่ได้ รับเงินตอบแทนพิเศษที่กาํ หนดจากผลการปฏิบัติงาน)
กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีการประมาณการผลกระทบของความไม่แน่นอนของจํานวนสิ่งตอบแทนที่
ผันแปรที่กิจการจะมีสิทธิได้ รับเพี ยงวิ ธีเดียวอย่ างสมํ่าเสมอตลอดอายุ ของสัญญา นอกจากนี้
กิจการต้ องพิจารณาข้ อมูลที่กิจการมีอยู่ท้งั หมดอย่างสมเหตุสมผล (ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลในอดีต
ปั จจุ บันและการคาดการณ์ในอนาคต) และต้ องระบุจาํ นวนสิ่งตอบแทนที่เป็ นไปได้ ข้ ึนมาอย่าง
สมเหตุสมผล ข้ อมูลดังกล่าวที่กจิ การใช้ ในการประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนผันแปรโดยทั่วไป
จะเหมือนกับข้ อมูลที่ฝ่ายบริหารของกิจการใช้ ในช่วงการนําเสนอราคาต่อลูกค้ า และข้ อมูลที่ใช้
ในการคํานวณราคาของสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
หนี้สินทีเ่ กิดจากการจะจ่ายชาระคืน
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กิจการต้ องรั บรู้หนี้สินที่เกิดจากการจะจ่ ายชําระคืนค่าตอบแทน หากกิจการได้ รับสิ่งตอบแทน
จากลูกค้ าและคาดได้ ว่ากิจการจะจ่ายชําระคืนสิ่งตอบแทนนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดให้ แก่ลูกค้ า
โดยหนี้สนิ ดังกล่าวจะวัดมูลค่าจากจํานวนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับแล้ ว (หรือถึงกําหนดที่จะได้ รับ) ที่
กิจการคาดได้ ว่าจะไม่มีสทิ ธิเป็ นเจ้ าของสิ่งตอบแทนนั้น (กล่าวคือ จํานวนที่ไม่ได้ รวมอยู่ในราคา
ของรายการ) ในกรณีท่สี ถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการต้ อง
ปรับปรุงหนี้สินที่เกิดจากการจะจ่ายชําระคืน (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาของรายการ และ
หนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา) ในการบันทึกรายการหนี้สินที่เกิดจากการจะจ่ายชําระคืนที่เกี่ยวข้ องกับ
รายการขายที่ลูกค้ ามีสิทธิคืนสินค้ าหรือบริการ กิจการต้ องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในย่อหน้ า ที่ ข
24

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

20 ถึง ข27
การจากัดประมาณการสิ่งตอบแทนทีผ่ นั แปร
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กิจการรวมประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนที่ผัน แปรบางส่ วนหรื อทั้งหมดตามที่กล่ าวในย่ อ
หน้ าที่ 53 เป็ นส่วนหนึ่งของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ใน
ระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสําคัญของจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้สะสม เมื่อความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรได้ หมดไปในภายหลัง
ในการประเมินว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่ท่จี ะไม่มีการกลับรายการที่
มีนัยสําคัญของจํานวนรายได้ ท่รี ั บรู้สะสม เมื่อความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรได้
หมดไปในภายหลัง กิจการต้ องพิจารณาทั้งโอกาสและจํานวนที่จะต้ องกลับรายการ ปั จจัยที่จะทํา
ให้ โอกาสในการเกิดการกลับรายการหรือจํานวนที่จะต้ องกลับรายการสูงขึ้น อาจรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
57.1 จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นอ่อนไหวสูงกับปั จจัยที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของกิจการ ปั จจัย
เหล่ านั้ นอาจรวมปั จจัยที่ข้ ึนอยู่ กับความผันผวนของตลาด การใช้ ดุลยพินิจหรือการ
ดํา เนิน การของบุ คคลที่สาม สภาพอากาศ และความเสี่ยงสูงของความล้ า สมัยของ
สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
57.2 ความไม่แน่นอนของจํานวนสิ่งตอบแทนอาจต้ องใช้ ระยะเวลานานกว่าความไม่แน่นอน
นั้นจะหมดไป
57.3 กิจ การมี ป ระสบการณ์ (หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ) อย่ า งจํา กั ด สํา หรั บ สั ญ ญาที่มี ลั ก ษณะ
คล้ ายกัน หรือจากประสบการณ์ดังกล่าว (หรือหลักฐานอื่น) ยังไม่เพี ยงพอที่จะใช้ ใน
การประมาณการมูลค่า
57.4 กิ จ การมี ธ รรมเนี ย มปฏิ บั ติ ใ นการเสนอให้ ส่ ว นลดราคา ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งกว้ างหรื อ
เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการชํา ระเงิ น สํา หรั บ สั ญ ญาที่ ค ล้ า ยกั น หรื อ ในสถานการณ์ ท่ี
คล้ ายกัน
57.5 สัญญามีจาํ นวนมาก และจํานวนสิ่งตอบแทนที่เป็ นไปได้ ท่อี ยู่ในช่วงกว้ าง
กิจการต้ องปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข63 ในการรับรู้รายการจํานวนสิ่งตอบแทนที่อยู่
ในรูปเงินค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขาย หรือจํานวนการใช้ งาน เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการให้
สิทธิท่เี กี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การนาสิ่งตอบแทนผันแปรมาประเมินใหม่
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ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการต้ องทําการประมาณการราคาของรายการใหม่ (รวมทั้ง
การประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนผันแปรที่ติดข้ อจํากัดและไม่ควรรับรู้) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

ในระหว่างงวดที่รายงาน ในการบันทึกรายการการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการกิจการต้ อง
ปฎิบัติตามย่อหน้ าที่ 87 ถึง 90

การมีองค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ ีนยั สาคัญในสัญญา
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ในการกํา หนดราคาของรายการ กิ จ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง จํา นวนสิ่ ง ตอบแทนที่ ต กลงกั น ด้ ว ย
ผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาหากระยะเวลาในการจ่ายชําระที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
(โดยชัดแจ้ งหรือโดยนัย) ทําให้ เกิดประโยชน์ท่สี าํ คัญในรูปแบบของการจัดหาเงินให้ กับลูกค้ า
หรือกิจการในการโอนสินค้ าหรือบริการ หากเป็ นเช่นว่าแล้ ว สัญญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของ
การจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญรวมอยู่ด้วย โดยการจัดหาเงินดังกล่าวอาจไม่ได้ ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งใน
สัญญา หรือต้ องตีความตามนัยจากข้ อกําหนดการจ่ายชําระที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา
วั ตถุ ป ระสงค์ในการที่กิจการต้ อ งปรั บ ปรุ งจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกัน ด้ ว ยผลกระทบของ
องค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ คือเพื่อให้ กิจการรับรู้รายได้ เฉพาะส่วนที่เทียบเท่ากรณี
ลูกค้ าจะต้ องจ่ายชําระค่าสินค้ าหรื อบริการเป็ นเงินสด (ราคาขายเงินสด) เพื่อพิจารณาว่าสัญญา
ดังกล่าวมีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน และองค์ประกอบดังกล่าวมี นัยสําคัญต่อสัญญาหรือไม่
กิจการต้ องคํานึงถึงข้ อมูลและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ อง ดังนี้
61.1 มีความแตกต่างกันหรือไม่ (ถ้ ามี) ระหว่างจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันและราคาขาย
เงินสดของสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ และ
61.2 ผลกระทบรวมจากสองปัจจัยนี้
61.2.1 ประมาณการระยะเวลานับตั้งแต่ วันที่กิจการได้ โอนสินค้ าหรือบริการที่ได้ ตก
ลงไว้ ให้ แก่ลูกค้ าและวันที่ลูกค้ าจ่ายชําระสําหรับสินค้ าหรือบริการนั้น และ
61.2.2 อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินว่าสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ ามีองค์ประกอบการจัดหาเงินตามย่อหน้ าที่
61 สัญญาจะไม่มีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญเมื่อรายการมีลักษณะดังนี้
62.1 ลูกค้ าได้ จ่ายชําระค่าสินค้ า หรือบริ การล่วงหน้ าแล้ ว และระยะเวลาในการโอนสินค้ า
หรือบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของลูกค้ า
62.2 จํานวนสิ่งตอบแทนที่มีสาระสําคัญที่ลูกค้ าสัญญาว่าจะจ่ายเป็ นจํานวนที่ผันแปร โดยที่
จํานวนหรือระยะเวลาในการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นของเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตที่นอกเหนือการควบคุมของลูกค้ าหรือของ
กิจการ (ตัวอย่างเช่น สิ่งตอบแทนนั้นอยู่ในรูปของเงินค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขาย)
62.3 ความแตกต่าง ระหว่ างจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันและราคาขายเงินสดของสินค้ า
หรื อบริ การ (ตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 61) เกิดจากสาเหตุอ่ ืนที่ไม่ใช่ การจัดหาเงิน
ให้ กับลูกค้ าหรื อกิจการ และความแตกต่างดังกล่าวเป็ นสัดส่วนตามสาเหตุท่ที าํ ให้ เกิด
ความแตกต่างนั้น ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขการชําระเงินอาจให้ ความคุ้มครองกิจการหรือ
ลูกค้ าจากกรณีท่อี กี ฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาได้
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
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เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องปรับปรุงจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลง
สําหรับผลกระทบของการมีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน ที่มีนัยสําคัญที่รวมอยู่ด้วย หาก ณ
วันที่เริ่มต้ นสัญญากิจการคาดได้ ว่าระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กิจการได้ โอนสินค้ าหรื อบริการที่ได้
ตกลงไว้ ให้ แก่ลูกค้ าและวันที่ลูกค้ าจ่ายชําระสินค้ าหรือบริการคือหนึ่งปี หรือภายในหนึ่งปี
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 61 ในการปรับปรุงจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลง
สําหรั บส่วนขององค์ประกอบการจั ดหาเงินที่มีนัยสําคัญ กิจการต้ องใช้ อัตราคิดลดที่สะท้ อ น
รายการการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการและลูกค้ าเป็ นรายการต่างหาก ณ วันที่เริ่มต้ นสัญญา อัตรา
คิดลดดังกล่าวต้ องสะท้ อนลักษณะความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของฝ่ ายที่ได้ รับการจัดหาเงินให้ รวมทั้ง
หลักประกันหรื อหลักทรั พย์ท่ใี ช้ คาํ้ ประกันโดยลูกค้ าหรื อกิจการ รวมทั้งสินทรัพย์ท่โี อนภายใต้
สัญญา กิจการอาจสามารถระบุอัตราคิดลดโดยใช้ อัตราที่ใช้ คิดลดจํานวนสิ่งตอบแทนตามที่ระบุ
ในสัญญาให้ ได้ เท่ากับราคาในกรณีท่ลี ูกค้ าจ่ายชําระค่าสินค้ าและบริการเป็ นเงินสดเมื่อมีการโอน
สินค้ าหรื อบริ การ ภายหลังจากวันที่ทาํ สัญญาแล้ ว กิจการต้ องไม่ปรั บปรุงอัตราคิดลดเพราะมี
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด หรื อเหตุการณ์ภายหลั งวั นที่เริ่มต้ นสัญญา (เช่ น
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของลูกค้ าเนื่องจากการประเมินใหม่)
กิจการต้ องนําเสนอผลกระทบของการจัดหาเงิน (ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย) แยกต่างหาก
จากรายได้ ท่รี ับรู้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ย
จ่ ายดังกล่ าวให้ รับรู้ ได้ เท่ากับจํานวนที่อนุ ญาตให้ บันทึกเป็ นสินทรั พย์ท่ีเกิดจากสัญญา (หรื อ
ลูกหนี้) หรือหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา
สิง่ ตอบแทนทีไ่ ม่ใช่เงินสด
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ในการกําหนดราคาของรายการสําหรับสัญญาที่ลูกค้ าตกลงจะจ่ายชําระเป็ นสิ่งตอบแทนที่ไม่เป็ น
ตัวเงิน กิจ การต้ องวั ดมู ลค่ า สิ่งตอบแทนที่ไม่ ใช่ เงิน สดที่โอนให้ (หรื อ ที่สัญ ญาว่ า จะโอนให้ )
ดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หากกิจ การไม่ ส ามารถประมาณการมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สดได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล กิจการต้ องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้ างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของ
สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ กบั ลูกค้ านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้ าประเภทเดียวกันนั้น)
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดอาจมีความผันแปร เพราะรูปแบบและลักษณะของ
สิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาของหุ้นที่กจิ การมีสิทธิจะได้ รับจาก
ลูกค้ า) ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดมีการผันแปรที่เกิดจากปั จจัยอื่นที่
ไม่ใช่เพราะรูปแบบและลักษณะของสิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมผันแปร
เพราะผลการปฏิบัติงานของกิจการ) กิจการต้ องปฏิบัติตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56
ถึง 58
หากลูกค้ านําสินค้ าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือ แรงงาน) มาใช้ หรือให้ ใช้ เพื่อ
สนับสนุ นให้ กิจการปฏิบัติงานตามสัญญา กิจการต้ องประเมินว่ ากิจการได้ ควบคุมสินค้ าหรื อ
27

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
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บริ การที่ลูกค้ านํามาหรื อไม่ หากกิจการเป็ นผู้ควบคุมสินค้ าหรือบริ การนั้น กิจการต้ องบันทึก
รายการสินค้ าหรือบริการที่ลูกค้ านํามาเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ ายให้กบั ลูกค้า
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สิ่งตอบแทนที่กิจการจ่ ายให้ กับลู กค้ ารวมถึงจํานวนเงินที่กิจการจ่ ายหรื อคาดว่ าต้ องจ่ ายให้ แก่
ลูกค้ า (หรื อจ่ายให้ กับกิจการอื่นที่ซ้ ือสินค้ าหรือบริการนั้นจากลูกค้ าของกิจการ) สิ่งตอบแทนที่
จ่ายให้ ลูกค้ ารวมถึงจํานวนเครดิตหรือสิทธิอ่นื (ตัวอย่างเช่น คูปองหรือเอกสารส่วนลด) ที่ลูกค้ า
สามารถนํามาใช้ หักกับจํานวนที่ลูกค้ าค้ างชําระให้ กับกิจ การ (หรื อกิจ การอื่น ที่ซ้ ื อสิน ค้ าหรื อ
บริการนั้นจากลูกค้ าของกิจการ) กิจการควรบันทึกสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ กับลูกค้ าหักจากราคา
ของรายการ และรายได้ ท่รี ับรู้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า เว้ นแต่ การจ่ายชําระให้ กับลูกค้ าดังกล่าว
นั้นเป็ นการจ่ ายเพื่ อตอบแทนการโอนสินค้ าหรื อบริ การที่ลูกค้ าได้ โอนให้ ต่างหากให้ แก่กิจการ
(ตามที่ก ล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ 26 ถึง 30) หากสิ่ ง ตอบแทนที่จ่ า ยให้ กับ ลู ก ค้ า มี ลั ก ษณะ
ผันแปร กิจการต้ องประมาณการราคาของรายการ (รวมทั้งประเมินด้ วยว่ ามีข้อจํากัดที่ยังไม่
อนุญาตให้ รับรู้หรือไม่) ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 50 ถึง 58
ถ้ าสิ่งตอบแทนที่กจิ การจ่ายให้ กับลูกค้ าเป็ นการจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการที่ลูกค้ า
ได้ โอนให้ ต่างหากให้ แก่กิจการ กิจการต้ องบันทึกการซื้อสินค้ าหรือบริการดังกล่าวในลักษณะ
เช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ าหรือบริการจากผู้ขายรายอื่น โดยถ้ าสิ่งตอบแทนที่กิจการจ่ายให้ กับ
ลูกค้ ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริการที่กิจการได้ รับจากลูกค้ า กิจการต้ องนํา
ส่วนเกินดังกล่าวหักจากราคาของรายการ ถ้ ากิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับจากลูกค้ าได้ อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้ องคํานวณสิ่งตอบแทนทั้งหมด
ที่จ่ายให้ กบั ลูกค้ าเป็ นส่วนหักกับราคาของรายการ
ทั้งนี้ หากกิจการถือว่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ กบั ลูกค้ าเป็ นส่วนหักกับราคาของรายการ กิจการต้ อง
บันทึกส่วนหักดังกล่ าวกับรายได้ ท่รี ั บรู้เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้ วแต่ว่า
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นช้ ากว่า
(ก)
กิจการรับรู้รายได้ จากการโอนสินค้ าหรือบริ การให้ กบั ลูกค้ า และ
(ข)
กิจการจ่ายชําระหรื อให้ คาํ มั่นว่ าจะชําระสิ่งตอบแทน (ถึงแม้ ว่าการจ่ ายจะขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ในอนาคต) ทั้งนี้ คํามั่นว่าจะจ่ายอาจเป็ นไปโดยนัยตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ของธุรกิจ
การปั นส่วนของราคาของรายการให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
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วัต ถุ ป ระสงค์ข องการปั น ส่ ว นราคาของรายการคื อ การให้กิ จการต้อ งปั น ส่ ว นราคาของ
รายการให้กบั แต่ละภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิ (หรือสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน) ด้วยจานวน
ของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รบั เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้า
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
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หรือบริการทีส่ ญ
ั ญาว่าจะให้แก่ลูกค้า
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้ องปันส่วนราคาของรายการกับแต่ละภาระที่ต้องปฎิบัติ
ที่ระบุได้ จากสัญญา โดยให้ มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 76
ถึง 80 เว้ นแต่กรณีท่กี ล่าวในย่อหน้ าที่ 81 ถึง 83 (สําหรับการปันส่วนส่วนลด) และกรณีท่กี ล่าว
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 84 ถึง 86 (สําหรับการปันส่วนสิ่งตอบแทนที่รวมสิ่งตอบแทนผันแปร)
ย่อหน้ าที่ 76 ถึง 86 จะไม่บังคับใช้ กบั กรณีท่สี ญ
ั ญามีภาระที่ต้องปฎิบัติเพียงภาระเดียว อย่างไร
ก็ตาม ย่อหน้ าที่ 84 ถึง 86 อาจใช้ กับกรณีท่กี ิจการให้ คาํ มั่นว่าจะโอนกลุ่มของสินค้ าหรือบริการ
ที่แตกต่างกันที่ระบุได้ โดยถือว่ าเป็ นภาระที่ต้องปฎิบัติเพี ยงภาระเดียวตามย่อหน้ าที่ 22.2 และ
สิ่งตอบแทนที่ตกลงกันได้ รวมสิ่งตอบแทนผันแปรด้ วย
การปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ
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การปันส่วนราคาของรายการให้ กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติโดยใช้ ราคาขายแบบเอกเทศเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องระบุราคาขายแบบเอกเทศ ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาสําหรับสินค้ าหรือบริ การที่แตกต่าง
กันที่เกี่ยวข้ องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและต้ องปั นส่วนราคาของรายการตามสัดส่วนของ
ราคาขายแบบเอกเทศเหล่านั้น
ราคาขายแบบเอกเทศคือราคาของสินค้ าหรือบริการที่กจิ การขายแยกต่างหากจากกันให้ กับลูกค้ า
โดยทั่วไป หลักฐานที่ดีท่สี ดุ ของราคาขายแบบเอกเทศคือราคาที่สงั เกตได้ ท่ปี กติกิจการขายสินค้ า
หรื อบริการแยกต่างหากในสภาวการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกันหรื อกลุ่มลูกค้ าที่คล้ ายคลึงกัน ราคาตาม
สัญญาที่ใช้ ผูกพันกิจการได้ หรือราคาที่ได้ ประกาศออกไปสําหรับสินค้ านั้นหรือบริการนั้นอาจถือ
ได้ ว่าเป็ นราคาขายแบบเอกเทศ (ทั้งนี้ต้องไม่สมมติเช่นนั้นในทุกกรณี)
ในกรณีราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง กิจการต้ องประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศ เพื่ อ นํา ประมาณการนั้ น มาใช้ ใ นปั น ส่ วนราคาของรายการเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 73 เมื่อกิจการต้ องประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ
กิจการต้ องคํานึ งถึงข้ อมู ลที่มีอยู่ ท้ังหมด (รวมถึง สภาวการณ์ ตลาด ปั จจัยเฉพาะของกิจการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าหรือกลุ่มลูกค้ า) ที่มีมูลเหตุให้ เชื่อว่ากิจการมีข้อมูลดังกล่าว ในการประมาณ
การดังกล่าวกิจการต้ องใช้ ข้อมูลที่สังเกตได้ ให้ มากที่สุด และใช้ วิธีการประมาณการที่สมํ่าเสมอ
กับสถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
วิธีการที่เหมาะสมในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการอาจรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงแต่วิธกี ารดังต่อไปนี้
79.1 วิธปี รับปรุงจากการสํารวจตลาด กิจการอาจสามารถประเมินและสํารวจตลาดที่กิจการ
ขายสินค้ าหรือบริการ และประมาณการราคาขายสินค้ า ที่ลูกค้ ารายใดๆ ในตลาดจะมี
ความเต็มใจจ่ายชําระเพื่อสินค้ าหรือบริการนั้น วิธีการนี้อาจรวมถึงการการอ้ างอิงราคา
ขายของคู่แข่งของกิจการสําหรับสินค้ าหรือบริการที่ใกล้ เคียงกัน และปรับปรุงราคาขาย
ต่างๆ เหล่านี้ตามความจําเป็ นเพื่อสะท้อนต้ นทุนและอัตรากําไรของกิจการ
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

วิธตี ้ นทุนที่คาดไว้ บวกด้ วยอัตรากําไร– กิจการอาจสามารถประมาณการจํานวนต้ นทุน
ที่คาดไว้ ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ สาํ เร็จ และนําจํานวนต้ นทุนประมาณ
การดังกล่าวมาบวกด้ วยอัตรากําไรที่เหมาะสมสําหรับสินค้ าหรือบริการดังกล่าว
79.3 วิธสี ่วนของราคาที่เหลือ – กิจการอาจสามารถประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของ
สินค้ าหรือบริการหนึ่งๆ โดยการหักราคาขายแบบเอกเทศที่สังเกตได้ ของสินค้ าหรือ
บริ ก ารอื่น ๆ ที่ตกลงตามสัญ ญาจากยอดรวมของราคาของรายการ อย่ า งไรก็ตาม
กิจการจะสามารถใช้ วิธีส่วนของราคาที่เหลือเพื่ อประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ
ของสินค้ าหรือบริการตามย่อหน้ าที่ 78 ได้ กต็ ่อเมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
79.3.1 กิจการขายสินค้ าหรือบริการเดียวกันนี้ให้ แก่ลูกค้ ารายอื่นๆ (ในระยะเวลา
เดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน) ในราคาที่อยู่ในช่วงกว้ าง (กล่าวคือ ราคาขายมี
ความแตกต่างสูงมากเพราะในการกําหนดราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถ
อ้ างอิงถึงรายการในอดีต รวมทั้งไม่มีข้อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานในการอ้ างอิง
เพื่อกําหนดราคาได้ ) หรือ
79.3.2 กิจการยังไม่เคยกําหนดราคาสําหรั บสินค้ าหรื อบริ การนั้น และสินค้ าหรื อ
บริ การนั้ น ยังไม่ เ คยถู กขายในลั ก ษณะที่แ ยกต่ า งหากเป็ นเอกเทศมาก่ อ น
(กล่าวคือ ราคาขายยังไม่แน่นอน)
ในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการที่ต้องส่งมอบตามสัญญา กิจการ
อาจใช้ วิธกี ารประมาณการแบบผสมผสานได้ ในกรณีท่สี นิ ค้ าหรือบริการตั้งแต่สองรายการขึ้นไปมี
ราคาขายที่แปรผันสูง หรือราคาขายแบบเอกเทศมีความไม่แน่นอนสูง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
ใช้ วิธสี ่วนของราคาที่เหลือเพื่อประมาณการราคาขายแบบเอกเทศรวมของกลุ่มสินค้ าหรือบริการ
ที่ราคามีความแปรผันสูง หรื อมีความไม่แน่ นอนสูง และใช้ วิธีอ่ืนในการประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการแต่ละชิ้นโดยใช้ วิธีเทียบเป็ นสัดส่วนกับประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศรวมที่ประมาณการนั้นที่ใช้ วิธีส่วนของราคาที่เหลือ เมื่อกิจการใช้ วิธีการประมาณ
การแบบผสมผสานในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการแต่ละรายการใน
สัญญา กิจการยังต้ องประเมินต่อไปว่าการปันส่วนราคาของรายการโดยใช้ ประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศนี้ จะสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการปั นส่วนราคาตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 73
และเป็ นไปตามข้ อกําหนดในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศตามย่อหน้ าที่ 78
79.2

80

การปันส่วนส่วนลด
81

ลูกค้ าได้ รับส่วนลดในการซื้อ กลุ่มสินค้ าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป หากผลรวมของราคา
ขายแบบเอกเทศดั งกล่ า วสูงกว่ า มู ลค่ า สิ่งตอบแทนที่ตกลงกัน ในสัญ ญา กิจการต้ อ งปั น ส่ ว น
ส่วนลดตามสัดส่วนของราคาแยกขายที่เป็ นเอกเทศให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติทุกภาระในสัญญา
ยกเว้ นกรณีท่กี ิจการมีหลักฐานที่สนับสนุ นตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 82 ว่าส่วนลดทั้งหมดนั้น
เกี่ยวข้ องกับภาระที่ต้องปฏิบัติหนึ่ งหรื อบางภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงไม่ใช่ ภาระปฏิบัติทุกภาระใน
30

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

82

83

สัญญา ในการปันส่วนส่วนลดตามสัดส่วนนั้นเป็ นผลมาจากการที่กจิ การปันส่วนราคาของรายการ
ให้ กบั แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติโดยใช้ ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันที่
เกี่ยวข้ องนั้นเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องปั นส่วนส่วนลดทั้งหมดให้ กับภาระที่ต้องปฎิบัติภาระใดภาระหนึ่งหรื อมากกว่ า แต่
ไม่ใช่ให้ กบั ทุกภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
82.1 ปกติกิจการขายสินค้ าหรือบริการแต่ละรายการที่แตกต่างกันในสัญญานั้น (หรือกลุ่ม
สินค้ าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปที่แตกต่างกันนั้น) แบบแยกขาย
82.2 กิจการมีการขายกลุ่ มสินค้ าหรื อบริ การที่แตกต่างกันที่ขายแบบรวมกันไปนั้ น (หรื อ
หลายๆกลุ่ ม) ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรื อบริ การที่
แตกต่างกันที่รวมอยู่ในกลุ่มสินค้ าหรือบริการนั้นอยู่เป็ นปกติ
82.3 ส่วนลดที่เ กี่ยวข้ องกับกลุ่ มสินค้ าหรื อ บริ ก ารที่ขายแบบรวมกัน ไปตามที่ก ล่ าวในย่ อ
หน้ าที่ 82.2 เหมือนกับส่วนลดที่อยู่ ในสัญญา และเมื่อพิ จารณาสินค้ าหรื อบริ การที่
รวมอยู่ ในแต่ ละกลุ่ มสิน ค้ า หรื อบริ การก็ได้ หลั กฐานเพิ่ มเติมว่ า ส่ วนลดดังกล่ า วใน
สัญญาทั้งหมดเป็ นส่วนลดของภาระที่ต้องปฎิบัติภาระใดภาระหนึ่งหรื อหลายภาระที่
ต้ องปฏิบัติ
หากส่ว นลดทั้งหมดได้ ถูก ปั น ส่ว นให้ กับ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติตามสัญญาภาระใดภาระหนึ่งหรื อ
มากกว่ า ตามย่ อ หน้ า ที่ 82 กิจการต้ องปั น ส่วนส่วนลดก่อนใช้ วิ ธีส่วนของราคาที่เหลื อในการ
ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการตามย่อหน้ าที่ 79.3
การปันส่วนสิง่ ตอบแทนผันแปร

84

85

สิ่งตอบแทนผันแปรที่ตกลงตามสัญญาอาจเกี่ยวข้ องกับสัญญาทั้งหมด หรื อเฉพาะบางส่วนของ
สัญญาเช่นตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
84.1 ภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหนึ่งหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติท้งั หมดใน
สัญญา (ตัวอย่ างเช่ น เงินตอบแทนพิ เศษที่อาจเกิดขึ้น ถ้ ากิจการส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริการในระยะเวลาที่กาํ หนด) หรือ
84.2 สินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ท้งั หมดใน
ชุดของสินค้ าหรือบริ การที่แตกต่างกันที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของภาระที่ต้องปฏิบัติหนึ่งๆ
ตามย่อหน้ าที่ 22.2 (ตัวอย่างเช่น ภายใต้ สัญญาบริการทําความสะอาดที่มีอายุสัญญา
สองปี สิ่งตอบแทนที่ตกลงกันในสัญญาปี ที่สองจะเพิ่ มขึ้นตามการเปลี่ ยนแปลงของ
ดัชนีเงินเฟ้ อที่ระบุไว้ )
กิจการต้ องปันส่วนจํานวนที่ผันแปร (และการเปลี่ยนแปลงในภายหลังของจํานวนที่ผันแปรนั้น)
ทั้งหมดให้ กบั ภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหนึ่ง หรือปั นให้ กับสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกัน
รายการใดรายการหนึ่งที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของภาระที่ต้องปฏิบัติใดภาระหนึ่ งตามที่กล่ าวในย่ อ
หน้ าที่ 22.2 ถ้ าเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
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เงื่อนไขของการจ่ายสิ่งตอบแทนผันแปรเกี่ยวพันโดยเฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติตาม
ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติให้ แล้ วเสร็จ หรื อ การโอนสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แตกต่ า งกัน (หรื อ
เกี่ยวพันโดยเฉพาะกับผลงานในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จหรือการ
โอนสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกัน) และ
85.2 การปั นส่วนจํานวนที่ผันแปรทั้งหมดของสิ่งตอบแทนให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติใดภาระ
หนึ่ งหรื อ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่ า งกั น รายการใดรายการหนึ่ งนั้ น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ในการปั นส่วนตามย่อหน้ าที่ 73 เมื่อได้ พิจารณาภาระที่ต้องปฏิบัติทุก
รายการและข้ อกําหนดในการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนตามสัญญา
การปันส่วนราคาของรายการที่ไม่เข้ าเงื่อนไขตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 85 ให้ ใช้ การปั นส่วนตามที่
กําหนดในย่อหน้ าที่ 73 ถึง 83
85.1

86

การเปลีย่ นแปลงของราคาของรายการ
87

88

89

90

ภายหลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับแล้ ว ราคาของรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้ วยสาเหตุ
หลายประการ รวมทั้งเหตุการณ์ท่ไี ม่แน่นอนได้ หมดไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นในสถานการณ์
ที่ทาํ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้ รับเพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
กิจ การควรปั น ส่วนการเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการให้ กับ ภาระที่ต้องปฎิ บัติในสัญ ญา
หนึ่งๆ โดยใช้ เกณฑ์เช่นเดียวกับ ณ วันที่เริ่มต้ นสัญญา ซึ่งทําให้ กิจการต้ องไม่ปันส่วนของราคา
ของรายการใหม่เพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของราคาขายแบบเอกเทศภายหลังจากวันที่สัญญา
เริ่มมีผลบังคับแล้ ว จํานวนการเปลี่ยนแปลงที่ปันส่วนให้ กบั ภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จจะต้ อง
รับรู้เป็ นรายได้ หรือส่วนหักกับรายได้ ในงวดที่ราคาของรายการมีการเปลี่ยนแปลง
กิจการต้ องปั นส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการทั้งหมดให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติรายการ
ใดรายการหนึ่งหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติท้งั หมดในสัญญานั้น หรือสินค้ าหรือบริการ
ต่ างๆ ที่แตกต่ างที่กาํ หนดเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติภาระหนึ่ งในของชุ ดสินค้ าหรื อบริ การตามย่ อ
หน้ าที่ 22.2 ถ้ าเข้ าตามเงื่อนไขของการปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปรตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 85
กิจ การต้ องบั น ทึก รายการการเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลง
สัญญาตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 18 ถึง 21 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของราคาของ
รายการที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงสัญญา กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่
87 ถึง 89 ในการปั นส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการดังแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ต่อไปนี้
90.1 กิจการต้ องปั นส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ี
ระบุได้ ท่มี ีอยู่ในสัญญาก่อนการเปลี่ยนแปลงสัญญานั้น ได้ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของรายการที่ เ กี่ ย วกั บ จํ า นวนสิ่ ง ตอบแทนผั น แปรที่ ต กลงกั น ก่ อ นการ
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90.2

เปลี่ยนแปลงสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญานั้นได้ รับการปรับปรุงตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 21.1
ในกรณีท่กี ารเปลี่ยนแปลงอื่นของสัญญาไม่ถือว่ าเป็ นสัญญาที่แยกออกไปได้ ต่างหาก
ตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 20 กิจการต้ องปั นส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
รายการให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ ว (กล่ าวคือ ภาระที่
ต้ องปฏิบัติท่ียังไม่ สาํ เร็จ หรื อสํา เร็จแต่ เพี ยงบางส่วนที่คงเหลื อ อยู่ ทันทีหลั งจาการ
เปลี่ยนแปลงสัญญา)

ต้นทุนของสัญญา
ต้นทุนส่วนเพิม่ ในการได้มาซึ่งสัญญา
91
92

93

94

กิจการต้อ งบัน ทึ ก ต้นทุ นส่ ว นเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ท ากับลู กค้าเป็ นสิ นทรัพย์หาก
กิจการคาดว่ากิจการสามารถได้รบั คืนต้นทุนดังกล่าว
ต้ นทุนส่วนเพิ่มในการได้ มาซึ่งสัญญาเป็ นต้ นทุนของกิจการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
โดยต้ นทุนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากกิจการไม่ได้ ทาํ สัญญากับลูกค้ า (ตัวอย่างเช่น ค่านายหน้ าใน
การขาย)
ต้ นทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ ทาํ สัญญากับลูกค้ าหรือไม่ ให้ กิจการรับรู้
เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ เว้ นแต่ กรณีท่กี ิจการสามารถเรียกเก็บต้ นทุนดังกล่าวจาก
ลูกค้ าได้ ไม่ว่ากิจการจะทําสัญญากับลูกค้ าหรือไม่
เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจรับรู้ ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้ มาซึ่งสัญญาเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น หากระยะเวลาในการตั ด จํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ใ นกรณี ท่ีกิ จ การต้ อ งรั บ รู้
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์มีระยะเวลาหนึ่งปี หรือสั้นกว่า
ต้นทุนการทาให้แล้วเสร็จตามสัญญา

95

ถ้า ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นเพื่อ ให้กิ จ การปฏิ บ ตั ิ ต ามสัญ ญาที่ท ากับ ลู ก ค้า ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ตัว อย่ างเช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อ ง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่อง สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน) กิจการจะบันทึ กต้นทุ นดังกล่ าวเป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อ เมื่อเข้า
เงือ่ นไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
95.1 ต้นทุ นมีค วามเกี่ย วข้อ งโดยตรงกับสัญญาที่เ กิดขึ้ นแล้ว หรื อ สัญญาที่ ค าดว่ าจะ
เกิ ด ขึ้ นโดยกิ จ การสามารถระบุ ต ้น ทุ น ว่ า มี ค วามเกี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาได้อ ย่ า ง
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เฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่ น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่จะที่จะได้จัดหา
ภายใต้สญ
ั ญาที่ต่อระยะเวลาออกไปจากสัญญาที่มีอยู่ในปั จจุ บนั หรือ ต้นทุนใน
การออกแบบสิ น ทรัพย์ที่รอการโอนภายใต้ส ญ
ั ญาที่เ กี่ย วข้อ ง แต่ ก ระบวนการ
อนุมตั ิสญ
ั ญายังไม่เสร็จสิ้ น)
95.2 ต้น ทุ น ที่ใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรื อใช้ในการปรับปรุ งทรัพยากรของกิ จการเพื่อ
นาไปใช้ในการปฎิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้สาเร็จในอนาคต (หรือเพือ่ ให้สาเร็จ
อย่างต่อเนือ่ งไป) และ
95.3 กิจการคาดได้ว่าจะได้รบั คืนต้นทุนดังกล่าว
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ กิจการปฏิบัติตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่น กิจ การต้ อ งบั น ทึก รายการต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วตามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น
ต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดขึ้นแล้ ว (หรื อสัญญาที่คาดได้ ว่าจะเกิดขึ้น) รวมถึง
ต้ นทุนต่างๆ เหล่านี้
97.1 ค่าแรงทางตรง (ตัวอย่างเช่ น เงินเดือน และค่ าแรงของพนั กงานที่ให้ บริ การโดยตรง
ให้ กบั ลูกค้ าตามที่ตกลงกัน)
97.2 วัตถุดิบทางตรง (ตัวอย่างเช่น วัสดุท่ใี ช้ เพื่อการให้ บริการกับลูกค้ าตามที่ตกลงกัน)
97.3 ต้ นทุ น ปั น ส่ ว นซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ สั ญ ญาหรื อ กิ จ กรรมในสั ญ ญา
(ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนในการจัดการสัญญาและการดูแล การประกันภัย และค่าเสื่อม
ราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามสัญญา)
97.4 ต้ นทุนที่มีการระบุในสัญญาอย่างชัดแจ้ งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้ าได้ และ
97.5 ต้ นทุนอื่นที่เกิดขึ้นเพียงเพราะกิจการได้ ทาํ สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า (ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนที่
จ่ายให้ กบั ผู้รับเหมาช่วงต่อ)
กิจการต้ องรับรู้รายการเหล่านี้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
98.1 ค่าใช้ จ่ายทั่วไป และค่าใช้ จ่ายบริหารจัดการ (เว้ นแต่ ต้ นทุนที่มีการระบุในสัญญาอย่าง
ชัดแจ้ งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้ าได้ ซึ่งกิจการต้ องประเมินต้ นทุนนี้ตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 97)
98.2 ต้ นทุนที่เกี่ยวกับวัสดุ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สญ
ู เสียไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
แต่ไม่ได้ สะท้อนอยู่ในราคาตามสัญญา
98.3 ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่สาํ เร็จแล้ ว (หรือ ภาระที่ต้อง
ปฏิบัติท่สี าํ เร็จไปบางส่วน) (กล่าวคือ ต้ นทุนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ ว)
และ
98.4 ต้ นทุนที่กจิ การไม่สามารถแยกได้ ว่าเกี่ยวข้ องกับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังไม่สาํ เร็จหรือ
ภาระที่ต้องปฏิบัติท่สี าํ เร็จไปแล้ ว (หรือ ภาระที่ต้องปฏิบัติท่สี าํ เร็จไปบางส่วนแล้ ว)
การตัดจาหน่ายและการด้อยค่า
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สินทรัพย์ท่รี ับรู้ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95 จะต้ องมีการตัดจําหน่ายอย่างเป็ นระบบ
โดยต้ องสอดคล้ องกับรู ปแบบในการโอนสินค้ าหรื อบริ การให้ กับลู กค้ าที่สินทรั พย์น้ันมีความ
เกี่ยวข้ อ ง ทั้งนี้ รวมถึ งกรณี สิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจจะมี ความเกี่ยวข้ อ งกับ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่จ ะโอน
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับใดฉบับหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 95.1)
กิจการต้ องปรั บปรุงการตัดจําหน่ ายสิน ทรั พย์เพื่ อให้ สะท้ อนระยะเวลาในการโอนสิน ค้ าหรื อ
บริการให้ กบั ลูกค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ กิจการต้ องบันทึกการเปลี่ยนแปลง
นี้ตามข้ อกําหนดเรื่ องการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด
กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95 สูงกว่าจํานวนดังต่อไปนี้
101.1 จํานวนสิ่งตอบแทนที่เหลือที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ า
หรือบริการที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ดังกล่าว หักด้ วย
101.2 ต้ น ทุ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงในการส่ ง มอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่กิ จ การยั ง ไม่ รั บ รู้ เ ป็ น
ค่าใช้ จ่าย (ดูย่อหน้ าที่ 97)
ในการกําหนดจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับตามย่ อหน้ าที่ 101 กิจการต้ องใช้
หลักการเช่นเดียวกับการกําหนดราคาของรายการ (ยกเว้ นข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58
ในส่ ว นที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ จํา กั ดของประมาณการสิ่ ง ตอบแทนที่ผั น แปร) และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ย
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงด้ านเครดิตของลูกค้ า
ก่อนที่กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่รี ั บรู้ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พย์ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ สั ญ ญาที่เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ก่อน (ตัวอย่างเช่น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน) และเมื่อได้ ทดสอบการด้ อยค่าตามย่อหน้ าที่ 101 แล้ ว กิจการต้ องรวมมูลค่าตาม
บัญชีท่เี หลือของสินทรัพย์ท่รี ับรู้ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95 เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
หน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อ ให้ เ กิดเงิน สดของสินทรั พย์ ดังกล่ าวเพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
กิจการต้ องรั บรู้การกลับรายการของการด้ อยค่าบางส่วนหรื อทั้ งหมดที่เคยรั บรู้ ตามย่ อหน้ าที่
101 ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อการด้ อยค่าดังกล่าวลดลงหรือหมดไป โดยมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรั พย์ท่ปี รับเพิ่ มขึ้นต้ องไม่สูงกว่ ามูลค่าตามบัญชีท่คี วรเป็ น (สุทธิจากค่าตัดจําหน่ าย) หาก
กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อน
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เมือ่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ได้ปฏิบตั ิตามสัญญา กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะ
การเงิ น เป็ นสิ น ทรัพ ย์ ที่ เ กิ ด จากสัญ ญาหรื อ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากสัญ ญา โดยขึ้ นอยู่ ก ับ
ความสัมพันธ์ระหว่ างการปฎิ บตั ิ งานตามสัญญาของกิจการและการช าระเงินของลู กค้า
กิจการต้อ งแสดงสิ่งตอบแทนที่กิจการมี สิ ท ธิ ใ นการได้รบั โดยไม่ มี เ งื่อ นไขต่ างหากเป็ น
รายการลูกหนี้
หากลูกค้ าได้ จ่ายสิ่งตอบแทน หรือเมื่อกิจการมีสิทธิได้ รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไข (เช่น มูล
ค่าที่เรี ยกเก็บได้ ) ก่อนที่กิจการจะโอนสินค้ าหรื อบริ การให้ กับลูกค้ า กิจการต้ องแสดงรายการ
ดังกล่ าวเป็ นหนี้สิน ที่เกิดจากสัญญาเมื่อการจ่ ายดังกล่ าวเกิดขึ้นหรื อเมื่อถึงกําหนดที่ต้องจ่ าย
(แล้ วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) หนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวแสดงถึงภาระผูกพันที่กิจการ
ต้ องโอนสินค้ าหรือบริการให้ กบั ลูกค้ าเนื่องจากกิจการได้ รับชํา ระสิ่งตอบแทนดังกล่าว (หรือเมื่อ
ถึงกําหนดการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนดังกล่าว) จากลูกค้ า
หากกิจการได้ ปฏิบัติตามสัญญาโดยการโอนสินค้ าหรื อบริ การให้ กับลู กค้ าก่อนที่ลูกค้ าจะจ่ าย
ชําระสิ่งตอบแทนหรื อก่อนที่ส่ิงตอบแทนจะถึงกําหนดชําระ กิจการต้ องแสดงรายการดังกล่ าว
เป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา โดยไม่รวมถึงจํานวนที่กิจการต้ องแสดงเป็ นลูกหนี้ สินทรั พย์ท่ี
เกิดจากสัญ ญาแสดงถึงสิทธิของกิจ การในการได้ รับสิ่งตอบแทนเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ยนกับ
สินค้ าหรือบริการที่กจิ การได้ โอนให้ กบั ลูกค้ าแล้ ว กิจการต้ องประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ี
เกิดจากสัญญาตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การวัดมูลค่า การนําเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลการด้ อยค่า
ของสิน ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากสั ญ ญาให้ เ ป็ นไปในเกณฑ์ เ ดี ย วกับ ข้ อ กํา หนดในเรื่ อ งดั ง กล่ า วของ
สินทรั พย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานกการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (ดูย่อหน้ าที่ 113.2)
ลูกหนี้คือสิทธิของกิจการโดยปราศจากเงื่อนไขที่มีต่อสิ่งตอบแทน โดยหากเงื่อนไขการจ่ายชําระ
สิ่งตอบแทนคือเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ผ่านไปแต่เพียงอย่างเดียว สิทธิต่อสิ่งตอบแทนนั้นถือ
เป็ นสิทธิท่ปี ราศจากเงือนไข ตัวอย่างเช่น กิจการจะรับรู้รายการเป็ นลูกหนี้หากกิจการมีสิทธิท่จี ะ
ได้ รับชําระถึงแม้ ว่าจํานวนเงินดังกล่ าวอาจจะต้ องจ่ายคืนในอนาคต กิจการต้ องบันทึกลูกหนี้
ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ในการรับรู้เริ่มแรกของมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาจากลูกค้ า ความแตกต่างของจํานวน
ที่วัดมูลค่าตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) กับจํา นวนรายได้ ท่ีรั บรู้ ต้องแสดงเป็ นรายการค่ า ใช้ จ่ า ย
(ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ใช้ ช่ือคํานิยามว่ า “สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา” และ
“หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” แต่มิได้ เป็ นข้ อห้ ามสําหรับกิจการในการใช้ คํานิยามอื่นในการแสดง
รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ หากกิจการใช้ คํานิยามอื่นสําหรับสินทรัพย์ท่เี กิด
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

จากสัญญา กิจการต้ องให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมอย่างเพี ยงพอแก่ผ้ ู ใช้ งบการเงินเพื่ อที่ผ้ ู ใช้ งบการเงิน
สามารถแยกระหว่างรายการลูกหนี้และสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาได้

การเปิ ดเผยข้อมูล
110

111

112

วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดที่เกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมู ลคือ เพือ่ ต้องการให้กิจการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะทาให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจลักษณะ จานวน ระยะเวลาและความไม่
แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินทีเ่ กิดขึ้ นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของรายการดังต่อไปนี้
110.1 รายการสัญญาของกิจการทีท่ ากับลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 113 ถึง 122)
110.2 ดุลยพินจิ สาคัญที่ใช้ในพิจารณารายการสัญญาที่กิจการทากับลูกค้าเพือ่ การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รวมทั้งดุลยพินิ จที่เปลี่ยนแปลงไป
(ดูย่อหน้าที่ 123 ถึง 126) และ
110.3 สินทรัพย์ที่รบั รู ม้ าจากต้นทุนที่ทาให้ได้มาซึ่ งสัญญาหรือต้นทุนในการทาให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาที่ทากับลูกค้าที่รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 (ดูย่อหน้าที่ 127
ถึง 128)
กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาระดั บ ของรายละเอี ย ดของข้ อมู ล ที่ จํา เป็ นต้ อ งเปิ ดเผยเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ตามที่กล่ าวไว้ และต้ องพิ จารณาว่ าควรให้ ความสํา คัญกับข้ อกํา หนดแต่ละข้ อใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มากน้ อยเพียงใด ทั้งนี้ กิจการต้ องรวมหรือแยกการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทําให้ ข้อมูลซึ่งเป็ นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้ วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสําคัญที่มี
ปริมาณมากหรือจากการนํารายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปรวมไว้ ด้วยกัน
กิจ การไม่ ต้อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามมาตรฐานการรายทางการเงิ น ฉบั บ นี้ หากข้ อ มู ล นี้ ได้ มีก าร
เปิ ดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นแล้ ว

สัญญาที่ทากับลูกค้า
113

กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนของรายการที่รับรู้ในระหว่ างงวดที่รายงานดังต่อไปนี้ ยกเว้ นกรณีท่ี
จํานวนเหล่านั้นได้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่น
113.1 จํา นวนรายได้ ท่ีรั บ รู้ จ ากสั ญ ญาที่ท าํ กั บ ลู ก ค้ า โดยกิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล แยก
ต่างหากจากรายได้ ท่กี จิ การได้ รับจากแหล่งของรายได้ อ่นื
113.2 ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่รับรู้ของลูกหนี้หรือสินทรัพย์ตามสัญญาที่เกิดจากสัญญา
ของกิจ การที่ท าํ กั บ ลู ก ค้ า (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแยก
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

ต่างหากจากการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เกิดจากสัญญาประเภทอื่น
การจาแนกรายได้
114

115

กิจการต้ องแสดงจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าโดยจําแนกเป็ นประเภทต่างๆ โดย
แสดงให้ เห็นลักษณะ จํานวนเงิน ระยะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่
ถูกกระทบโดยปั จจัยเชิงเศรษฐกิจต่างๆ โดยให้ กิจการปฏิบัติตามแนวทางตามภาคผนวก ข ย่อ
หน้ าที่ ข87 ถึง ข89 ในการเลือกประเภทของรายได้ ท่จี ะแสดงการจําแนกข้ อมูลรายได้
นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอเพื่ อทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่ างการเปิ ดเผยข้ อมู ลการจําแนกรายได้ (ตามย่ อหน้ าที่ 114) และข้ อมูล
รายได้ ท่เี ปิ ดเผยตามส่วนงานที่รายงาน หากกิจการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
ยอดคงเหลือของสัญญา

116

117

118

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
116.1 ยอดยกมาต้ นงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดของลูกหนี้ สินทรัพย์ ท่เี กิดจากสัญญาและ
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า หากมูลค่าดังกล่าวไม่ได้ นาํ เสนอหรื อเปิ ดเผยไว้
แล้ ว
116.2 จํานวนรายได้ ท่รี ั บรู้ในงวดที่รายงานที่ได้ เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมา
ต้ นงวด และ
116.3 จํานวนรายได้ ท่รี ับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ไี ด้ ปฏิบัติสาํ เร็จ
แล้ ว (หรือสําเร็จแล้ วบางส่วน) ในงวดก่อนๆ (ตัวอย่างเช่ น การเปลี่ยนแปลงราคา
ของรายการ)
กิจการต้ องอธิบายว่า ลักษณะของจังหวะเวลาในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฎิบัติให้ เสร็จสิ้น (ดู
ย่อหน้ าที่ 119.1) สัมพันธ์กับจังหวะเวลาในการชําระเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 119.2) และผลกระทบ
ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อยอดคงเหลือของสินทรั พย์ท่เี กิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
อย่างไร การอธิบายดังกล่าวอาจแสดงโดยใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
กิจการต้ องอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่ างงวดที่รายงาน โดยคําอธิบายต้ องให้ ข้อมูลทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างของรายการการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาและหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญามีดังนี้
118.1 การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรวมธุรกิจ
118.2 การปรั บปรุงผลสะสมของรายได้ ท่กี ระทบสินทรั พย์ท่เี กิดจากสัญญาหรือหนี้สินที่เกิด
จากสัญญา รวมถึงการปรั บปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการวัดความก้ าวหน้ า การ
38

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

เปลี่ยนแปลงประมาณการของราคาของรายการ (รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงการประเมิน
ข้ อจํากัดของประมาณการสิ่งตอบแทนผั นแปรที่ยังไม่ ให้ รับ รู้ เ ป็ นรายได้ ) หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงสัญญา
118.3 การด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
118.4 การเปลี่ยนแปลงของกรอบระยะเวลาของการที่สิทธิของกิจการต่อสิ่งตอบแทนรายการ
จะกลายเป็ นสิทธิท่ปี ราศจากเงื่อนไข (กล่ าวคือ เมื่อสินทรั พย์ท่เี กิดจากสัญญาถูกจัด
ประเภทเป็ นลูกหนี้) และ
118.5 การเปลี่ยนแปลงของกรอบระยะเวลาที่ภาระที่ต้องปฏิบัติได้ เสร็จสิ้นลง (กล่าวคือ เมื่อ
มีการรับรู้รายได้ จากหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา)
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
119

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับภาระที่ต้องปฎิบัติในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ซึ่งรวมถึงคําอธิบาย
ทั้งหมดต่อไปนี้
119.1 กิจการถือว่ าภาระที่ต้องปฏิบัติได้ เสร็จสิ้นลงเมื่อใด (ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งมอบ
เมื่อมีการขนส่ง หรือเมื่อกําลังให้ บริการ หรือเมื่อบริการเสร็จสิ้น) รวมทั้ งเมื่อใดที่ถือ
ว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้ แล้ วเสร็จในกรณีการขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่ง มอบสินค้ า
(bill-and-hold arrangement)
119.2 เงื่อนไขการจ่ายชําระที่สาํ คัญ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใดที่ถึงกําหนดการจ่ายชําระ สัญญามี
องค์ประกอบที่ถือเป็ นการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญหรือไม่ หรือ จํานวนสิ่งตอบแทนเป็ น
จํานวนผันแปร และประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนมีข้อจํากัดสําหรั บส่วนที่ยังไม่ให้
รับรู้เป็ นรายได้ ตามย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58 หรือไม่)
119.3 ลักษณะของสินค้ าหรือบริการที่กจิ การได้ ให้ สัญญาว่าจะโอน และให้ เปิ ดเผยข้ อมูลหาก
ว่ าการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนสินค้ าหรือบริ การเป็ นการกระทําการ
แทนผู้อ่นื (กล่าวคือ กรณีท่กี จิ การทําหน้ าที่เป็ นตัวแทน)
119.4 ภาระผูกพันในการรับคืน การคืนเงิน และภาระผูกพันอื่นในลักษณะคล้ ายกัน และ
119.5 ประเภทของการรับประกันและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง
ราคาของรายการทีป่ ันส่วนให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ทีย่ งั คงเหลืออยู่

120

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่ดังนี้
120.1 จํานวนรวมของราคาของรายการที่ได้ ปันส่วนให้ กบั ภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังไม่เสร็จสิ้นลง
(หรือบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสิ้น) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
120.2 คําอธิบ ายว่ากิจการคาดว่ าจํานวนดังกล่ าวตามย่อหน้ าที่ 120.1 จะรั บรู้เป็ นรายได้
เมื่อใด กิจการอาจเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะใดลักณะหนึ่งดังต่อไปนี้
39

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

121

122

120.2.1 ข้ อมูลเชิงปริ มาณแจกแจงตามช่ วงระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ระยะเวลาที่กิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่ให้ เสร็จสิ้น
หรือ
120.2.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพของภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่
เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 120
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติ หากภาระดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้
(ก)
ภาระที่ต้องปฏิบัติเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ตามความคาดการณ์เริ่ มแรกว่ าจะมีอายุ
สัญญาหนึ่งปี หรือน้ อยกว่า หรือ
(ข)
กิจการรับรู้รายได้ จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นลงตามข้ อกําหนดใน
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข16
กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูลในเชิงคุณภาพว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่อนปรนในทางปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 121 หรือไม่ รวมทั้งสิ่งตอบแทนจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าที่ไม่ได้ รวมคํานวณเป็ น
ส่วนหนึ่ งของราคาของรายการ ดั งนั้ น จึ งไม่ ได้ ร วมอยู่ ในข้ อ มู ลที่เ ปิ ดเผยตามย่ อ หน้ า ที่ 120
ตัวอย่างเช่น กรณีท่ปี ระมาณการราคาของรายการไม่รวมประมาณการของสิ่งตอบแทนผันแปรที่
ติดข้ อจํากัดที่ยังไม่ให้ รับรู้เป็ นรายได้ (ดูย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58)

ดุลยพินจิ ที่มีนยั สาคัญในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
123

กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพิ นิจ และการเปลี่ ยนแปลงของการใช้ ดุลยพิ นิ จ
สําหรั บการปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ที่มีผลกระทบที่สาํ คั ญต่ อการ
กําหนดจํานวนรายได้ และจังหวะเวลาในการรั บรู้รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า โดยเฉพาะใน
กรณีท่กี จิ การใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดรายการดังต่อไปนี้
123.1 จังหวะเวลาของการแล้ วเสร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติ (ดูย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125) และ
123.2 ราคาของรายการและจํานวนที่ได้ ปันส่วนให้ กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ (ดูย่อหน้ าที่
126)
การกาหนดจังหวะเวลาของการแล้วเสร็จของภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

124

125

สํา หรั บ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติท่ีกิจ การปฏิบั ติให้ สาํ เร็จ ในช่ ว งระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง กิจ การต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
124.1 วิธีการที่ใช้ ในการรั บรู้รายได้ (ตัวอย่างเช่ น คําอธิบายว่ ากิจการใช้ วิธีการวัดผลจาก
ผลลัพธ์ หรือวัดผลจากปัจจัยการผลิต และมีวิธกี ารปฏิบัติอย่างไร) และ
124.2 คําอธิบายว่าเหตุใดวิธกี ารที่ใช้ เป็ นวิธีท่เี หมาะสมในการสะท้ อนภาพการโอนสินค้ าหรือ
บริการ
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กิจการต้ องเปิ ดเผยดุลยพินิจที่สาํ คัญ
40

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

ที่กจิ การใช้ เพื่อประเมินว่าเมื่อไหร่ลูกค้ าได้ ควบคุมสินค้ าหรือบริการนั้นแล้ ว
การกาหนดราคาของรายการและจานวนที่จะปันส่วนให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
126

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวิธี ข้ อมูลและข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการกําหนดรายการดังต่อไปนี้
126.1 การกําหนดราคาของรายการ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่) จํานวนประมาณการสิ่ง
ตอบแทนที่ผันแปร การปรั บปรุงสิ่งตอบแทนเนื่องจากผลกระทบของมูลค่าของเงิน
ตามเวลา และการวัดมูลค่าของรายการสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด
126.2 การประเมินว่า ประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรมีข้อจํากัดที่ทาํ ให้ ยังไม่สามารถรั บรู้
เป็ นรายได้ ได้ หรือไม่
126.3 การปันส่วนราคาของรายการ รวมทั้งการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ า
หรื อบริ การที่สัญญาว่ าจะให้ และการปั นส่วนส่วนลดและสิ่งตอบแทนผันแปรให้ กับ
ส่วนของสัญญาที่ระบุ (ถ้ ามี) และ
126.4 การวัดมูลค่าภาระผูกพันเนื่องจากการรับคืนสินค้ า หรือจ่ายคืนเงิน หรือภาระผูกพัน
ประเภทอื่นที่มีลักษณะใกล้ เคียงกัน
สินทรัพย์ทีร่ บั รูม้ าจากต้นทุนทีท่ าให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือต้นทุนในการทาให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ทีท่ ากับลูกค้า

127

128

กิจการต้ องอธิบายข้ อมูลดังต่อไปนี้
127.1 การใช้ ดุลพินิจในการกําหนดจํานวนต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาหรื อต้ นทุน
ในการทําให้ แล้ วเสร็จตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า (ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95) และ
127.2 วิธที ่กี จิ การใช้ ในการตัดจําหน่ายต้ นทุนดังกล่าวสําหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
128.1 ยอดคงเหลือสิ้นงวดของต้ นทุนที่ทาํ ให้ ได้ มาซึ่งสัญญาหรือต้ นทุนในการทําให้ แล้ วเสร็จ
ตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าที่รับรู้เป็ นสินทรั พย์ (ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95) ตามกลุ่ม
ของประเภทของสิน ทรั พย์ (ตัวอย่า งเช่ น ต้ น ทุนทําให้ ได้ มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับ ลูกค้ า
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นก่อนการทําสัญญา และต้ นทุนในการเริ่มสัญญา) และ
128.2 จํานวนที่ตัดจําหน่ายและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่รับรู้ในงวดที่รายงาน
การผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ

129

หากกิ จ การเลื อ กปฏิบั ติ ต ามการผ่ อ นปรนในทางปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 63 (เกี่ ย วกั บ การมี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญในสัญญา) หรือ ย่อหน้ าที่ 94 (เกี่ยวกับต้ นทุน
ส่วนเพิ่มในการได้ มาซึ่งสัญญา) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว
41

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

ภาคผนวก ก
คานิยามศัพท์
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สัญญา

ข้ อตกลงตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป ซึ่งทําให้ เกิดสิทธิและภาระผูกพัน
ที่ใช้ บังคับได้

สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญา

สิทธิท่กี จิ การจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ า
หรือบริการซึ่งกิจการได้ โอนให้ กับ ลูกค้าแล้ ว โดยสิทธิดังกล่าว
จะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขบางประการที่ไม่ใช่ เรื่ องของระยะเวลาที่
ผ่านไป (ตัวอย่างเช่น ผลการปฏิบัติงานของกิจการในอนาคต)

หนี้ สินทีเ่ กิดจากสัญญา

ภาระผูกพันของกิจการในการโอนสินค้ าหรือบริการให้ กบั ลูกค้า
ซึ่งกิจการได้ รับ (หรื อมีสิทธิเรียกรับ) ค่าตอบแทนจากลูกค้ า
แล้ ว

ลูกค้า

ฝ่ ายที่ทาํ สัญ ญากับกิจ การเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่
เป็ นผลจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ โดยแลกเปลี่ยน
กับสิ่งตอบแทนที่กจิ การได้ รับ

รายได้ (income)

การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี
ในรู ป ของกระแสรั บ เข้ า ของสิน ทรั พ ย์ หรื อ การเพิ่ ม ขึ้ นของ
สินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สนิ ซึ่งส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของ
เพิ่ มขึ้น โดยไม่รวมถึงส่วนทุ นที่ได้ รับจากผู้ มีส่วนร่ วมในส่วน
ของเจ้ าของ

ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

ข้ อตกลงในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าเพื่ อโอนรายการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ไปให้ กบั ลูกค้ า
(1) สินค้ าหรือบริการ (หรือ กลุ่มสินค้ าหรือบริการที่ขายแบบ
รวมกันไป) ที่แตกต่างกัน หรือ
(2) ชุ ดของสิน ค้ า และบริ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน แต่ มีลั ก ษณะเชิ ง
เนื้อหาเหมือนกันและมีรูปแบบการโอนไปยังลูกค้ าแบบ
เดียวกัน
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รายได้หลัก (ทีเ่ กิดจากสัญญาทีท่ า
กับลูกค้า) (Revenue) ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จะ
เรียกว่า รายได้

รายได้ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ

ราคาขายแบบเอกเทศ

ราคาซึ่ งกิจ การจะขายสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารตามที่ตกลงไว้ ให้ แ ก่
ลูกค้า ในกรณีท่แี ยกขายต่างหาก

ราคาของรายการ
(สําหรับสินค้ าและบริการภายใต้
สัญญากับลูกค้ า)

จํานวนของสิ่งตอบแทนซึ่งกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้ รับเพื่อเป็ น
การแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้ าหรือบริการตามที่ได้ ตกลงกัน
ให้ แก่ลูกค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงจํานวนที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหน้าที ่ 1 ถึง
129 และมีผลบังคับเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข1

แนวทางปฏิบัติน้ ีถูกแสดงเป็ นหมวดหมู่ ดังนี้
ข1.1 ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (ย่อหน้ าที่ ข2 ถึง ข13)
ข1.2 วิธวี ัดระดับความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จ (ย่อหน้ าที่
ข14 ถึง ข19)
ข1.3 การขายที่ให้ สิทธิในการคืน (ย่อหน้ าที่ ข20 ถึง ข27)
ข1.4 การรับประกัน (ย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข33)
ข1.5 การพิจารณาว่าเป็ นตัวการหรือตัวแทน (ย่อหน้ า ที่ ข34 ถึง ข38)
ข1.6 สิทธิท่มี อบให้ ลูกค้ าในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่ม (ย่อหน้ าที่ ข39 ถึง ข43)
ข1.7 สิทธิท่ลี ูกค้ าไม่ใช้ (ย่อหน้ าที่ ข44 ถึง ข47)
ข1.8 ค่ า ธรรมเนี ย มเริ่ ม แรกที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ (และต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งบาง
ประการ) (ย่ อ หน้ า ที่ ข48 ถึ ง ข51)
ข1.9 การให้ สทิ ธิ (ย่อหน้ าที่ ข52 ถึง ข63ข)
ข1.10 สัญญาการซื้อคืน (ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข76)
ข1.11 สัญญาฝากขาย (ย่อหน้ าที่ ข77 ถึง ข78)
ข1.12 การขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า (ย่อหน้ าที่ ข79 ถึง ข82)
ข1.13 การยอมรับของลูกค้ า (ย่อหน้ า ที่ ข83 ถึง ข86) และ
ข1.14 การเปิ ดเผยข้ อมูลการจําแนกรายได้ (ย่อหน้ าที่ ข87 ถึง ข89)
ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิแล้วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึง่

ข2

ตามย่อหน้ าที่ 35 ภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข2.1 ลูกค้ าได้ รับและได้ ใช้ ประโยชน์จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการ
ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้ า ที่ ข3 ถึง ข4)
ข2.2 การปฏิบัติงานของกิจการได้ สร้ างสินทรัพย์ หรือทําให้ สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ตัวอย่างเช่น
งานระหว่างทํา) โดยลูกค้ าเป็ นผู้ควบคุมสินทรั พย์ดังกล่ าวในขณะที่สินทรั พย์เกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ ข5) หรือ
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ข2.3

การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ท่กี ิจการมีทางเลือกอื่นในการนําไปใช้
(ดู ย่ อ หน้ า ข6 ถึ ง ข8) และกิ จ การมี สิท ธิท่ีสามารถบั งคั บ ให้ จ่ า ยชํา ระสํา หรั บ การ
ปฏิบัติงานที่แล้ วเสร็จถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้ าที่ ข9 ถึง ข13)

ลูก ค้า ได้ร บั และได้ใ ช้ป ระโยชน์จ ากผลของการปฎิบ ตั ิง านของกิจ การในขณะที ่กิจ การ
ปฏิบตั ิงาน (ย่อหน้าที่ 35.1)
ข3

ข4

สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติบางประเภท การประเมินว่าลูกค้ า ได้ รับ และได้ ใช้ ประโยชน์จากผล
ของการปฎิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจ การปฏิบัติงานอาจจะไม่ซับซ้ อ น ตัวอย่างเช่น การ
บริการที่เกิดขึ้นอยู่เป็ นประจํา (เช่น บริการทําความสะอาด) สามารถประเมินได้ ง่ายว่าลูกค้ า
ได้ รับและได้ ใช้ ประโยชน์ จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติประเภทอื่น กิจการอาจจะไม่สามารถระบุได้ ทันทีว่า ลูกค้ าได้ รับและ
ได้ ใช้ ป ระโยชน์จ ากผลของการปฎิบัติงานของกิจ การในขณะที่กิจ การปฏิบัติง านหรื อ ไม่ ใน
สถานการณ์เ หล่ า นั้ น ภาระที่ต้อ งปฏิบัติแ ล้ ว เสร็จ ในตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง ถ้ า กิจการสามารถ
ประเมิน ได้ ว่ า หากเกิด กรณีที่ก ิจ การอื่ น ต้ อ งเข้ า มาปฏิบัติง านต่อ จากกิจ การสํา หรั บ ส่ว นที่
กิจการยังไม่ได้ ปฏิบัติ กิจการอื่นไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติงานซํา้ อย่างมีนัยสําคัญกับส่วนที่กิจการ
ได้ ปฏิบัติไปแล้ วอีก ในการพิจารณาว่ากิจการอื่นไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติงานซํา้ อย่างมีนัยสําคัญ
กับส่วนที่กิจการได้ ปฏิบัติไปแล้ วอีก ให้ กิจการมีข้อสมมติสองข้ อต่อไปนี้
ข4.1 กิจการไม่ต้องคํานึงถึงข้ อจํากัดตามสัญญาหรือข้ อจํากัดในทางปฏิบั ติ ที่อาจจะจํากัด
ไม่ให้ กิจการสามารถโอนภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่ไปยังกิจการอื่นได้ และ
ข4.2 กิจ การต้ อ งมีข้ อ สมมติว่ า กิจ การอื่ น ที่จ ะปฏิบัติง านตามภาระที่ต้ อ งปฏิบัติที่ยัง คง
เหลือ อยู่ ไม่ได้ รั บประโยชน์จากสินทรั พย์ใดๆ ที่กิจการควบคุมอยู่ในปั จจุ บัน และ
สินทรั พย์จะยังคงถูกควบคุมโดยกิจการถ้ าภาระที่ต้องปฏิบัติน้ั นถูกโอนไปไปกิจการ
อื่น
ลูกค้าควบคุมสินทรัพย์ทีส่ ร้างขึ้ นหรือเพิม่ ขึ้ น (ย่อหน้าที่ 35.2)

ข5

ในการพิจารณาว่าลูกค้ าเป็ นผู้ควบคุมสินทรัพย์ท่สี ร้ างขึ้นหรือเพิ่มขึ้นตามย่อหน้ าที่ 35.2 หรือไม่
กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 31 ถึง 34 และ 38 โดยสินทรัพย์ท่สี ร้ างขึ้นหรือ
เพิ่ มขึ้น (เช่ น สินทรั พย์ท่ีเป็ นงานระหว่ างทํา) สามารถเป็ นได้ ท้งั สินทรั พย์ท่มี ีตัวตน และไม่ มี
ตัวตน
การปฏิบตั ิงานของกิจการไม่ได้สร้างสินทรัพย์ที่กิจการมีทางเลือกในการไปใช้ประโยชน์อื่นได้
(ย่อหน้าที่ 35.3)
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ข6

ข7

ข8

การประเมินว่าสินทรัพย์น้ัน กิจการมีทางเลือกในการไปใช้ ประโยชน์อ่ืนได้ หรือไม่ตามย่อหน้ าที่
36 กิจการจะต้ องพิจารณาข้ อจํากัดตามสัญญาและข้ อจํากัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถ
ของกิจการในการนําสินทรัพย์ไปใช้ ประโยชน์อ่ืนได้ ทนั ที เช่น การขายให้ กับลูกค้ ารายอื่น โดย
ความเป็ นไปได้ ของการยกเลิกสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้ องในการประเมินว่า
กิจการสามารถนําสินทรัพย์ไปใช้ ประโยชน์อ่นื ได้ ทนั ที หรือไม่
ข้ อ จํา กัดตามสัญ ญาสํา หรับ ความสามารถของกิจ การที่จ ะนํา สิน ทรัพ ย์ไปใช้ ป ระโยชน์อ่ืน ได้
จะต้ องมีเนื้ อ หาการจํา กัดการใช้ สินทรัพย์ซึ่งทําให้ กิจการไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์อ่ืนได้
ข้ อจํากัดทางสัญญาจะถือว่ามีเนื้อหาก็ต่อเมื่อลูกค้ าสามารถบังคับ ใช้ สิทธิต่อสินทรัพย์ภายใต้
สัญญาได้ เมื่อกิจการจะนําสินทรัพย์ไปใช้ ประโยชน์ในทางอื่น ในทางตรงกันข้ าม ข้ อจํากัดทาง
สัญญาจะไม่มีเนื้ อหา หากสินทรัพย์น้ั นสามารถเปลี่ ยนกับสินทรัพย์อ่ืนที่กิจการสามารถใช้ ส่ง
มอบให้ กับ ลูกค้ า รายอื่นได้ โดยไม่ถือ ว่าเป็ นการละเมิดสัญญา และกิจการไม่ต้องมีต้น ทุนที่มี
นัยสําคัญเกิดขึ้น โดยต้ นทุนดังกล่าวเป็ นต้ นทุนที่ไม่คาดว่าจะเกิดเนื่องจากสัญญานั้น
ข้ อ จํา กัดในทางปฏิบัติเ กี่ยวกับ ความสามารถของกิจการที่จ ะนํา สิน ทรัพ ย์ไปใช้ ป ระโยชน์อ่ืน
เกิดขึ้น ถ้ ากิจการมีความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญที่เกิดจากนําสินทรัพย์ใช้ ประโยชน์
อื่น ความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญอาจเกิดจากต้ น ทุน ที่มีนัยสําคัญในการทํางานซํ้า
ของสิน ทรัพ ย์ หรือ เกิด จากการที่ก ิจ การขายสิน ทรัพ ย์ได้ ในราคาที่ขาดทุน อย่า งมีนัย สํา คัญ
ตัวอย่า งเช่น กิจ การมีข้ อ จํา กัด ในทางปฏิบัติเนื่ องจากสิน ทรัพ ย์นั้ น ได้ รับ การออกแบบให้ มี
ลักษณะเฉพาะสําหรับลูกค้ า รายหนึ่งเท่านั้น หรือ สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล
สิทธิในการรับชาระสาหรับการปฏิบตั ิงานทีแ่ ล้วเสร็จถึงปัจจุบนั (ย่อหน้าที่ 35.3)

ข9

ตามย่อหน้ าที่ 37 กิจการมีสิทธิในการรับชําระสําหรับการปฏิบัติงานที่แล้ วเสร็จถึงปัจจุบัน ถ้ า
กิจ การมีส ิท ธิไ ด้ รั บ เงิน จํา นวนไม่น้ อ ยกว่ า ค่า ตอบแทนสํา หรั บ งานที่ก ิจ การทํา แล้ ว จนถึง
ปั จจุ บันในกรณีซ่ึงลูกค้ าหรือบุค คลอื่นยกเลิกสัญญาด้ วยเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากความผิด
ของกิจ การที่ไม่ป ฏิบัติตามสัญ ญา จํา นวนเงิน ค่า ตอบแทนสํา หรั บ งานที่กิจ การทํา แล้ ว จนถึง
ปั จ จุ บัน เป็ น จํา นวนเงิน ที่ใกล้ เคียงกับ ราคาขายสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ โอนแล้ ว จนถึงปั จ จุ บัน
(ตัวอย่างเช่น การชดเชยต้ นทุนการทําให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จตามสัญญาของกิจการที่
เกิดขึ้นโดยบวกกับกําไรส่วนเพิ่ มอย่างสมเหตุสมผล) โดยมิใช่จาํ นวนเงินชดเชยสํา หรับการ
สูญ เสีย ของกํา ไรที่อ าจเกิด ขึ้ น เมื่ อ มีก ารยกเลิก สัญ ญา ทั้ง นี้ การชดเชยกํา ไรส่ว นเพิ่ ม ที่
สมเหตุสมผลสํา หรับ ต้ น ทุน ที่เ กิดแล้ ว ไม่จํา เป็ น ต้ อ งเท่า กับ กํา ไรส่วนเพิ่ ม ที่ค าดการณ์ไว้ ใ น
กรณีที่มีก ารปฏิบัติง านตามสัญ ญาที่ทาํ กับ ลูก ค้ า แต่ทั้ง นี้ ก ิจ การควรมีส ิท ธิที่จ ะได้ รั บ การ
ชดเชยสําหรับจํานวนต่อไปนี้
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สัด ส่ ว นของกํา ไรส่ ว นเพิ่ ม ที่ค าดการณ์ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ขอบเขตของการ
ปฎิบัติงานของกิจการภายใต้ สัญญาก่อนลูกค้ า(หรื อบุคคลอื่น) ยกเลิก สัญญา อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
ข9.2 ผลตอบแทนอย่ า งสมเหตุ ส มผลต่ อ ต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น ของกิ จ การสํา หรั บ สั ญ ญาที่
คล้ ายคลึงกัน (หรือ ส่วนเพิ่มจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการสําหรั บสัญญาที่
คล้ ายคลึ งกัน) ในกรณีท่ีส่วนเพิ่มของสัญญาที่เฉพาะเจาะจงนี้ สูงกว่ าผลตอบแทนที่
มักจะได้ จากสัญญาที่คล้ ายคลึงกัน
สิทธิในการรั บชําระของกิจการสําหรั บการปฏิบัติงานที่แล้ วเสร็จถึงปั จจุ บันไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
สิทธิในการรั บชําระที่ปราศจากเงื่อนไข ในหลายๆ กรณี กิจการจะมีสิทธิท่ใี นการรับชําระที่
ปราศจากเงื่อนไขตามขั้นของงานตามที่ตกลงกันไว้ หรื อเมื่อภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จอย่าง
สมบูรณ์ ในการประเมินว่ากิจการมีสิทธิในการรั บชําระของกิจการสําหรั บการปฏิบัติงานที่แล้ ว
เสร็จถึงปัจจุบันหรือไม่ กิจการจะต้ องพิจารณาว่ากิจการมีสิทธิท่ใี ช้ บังคับได้ ในการเรียกร้ องหรือ
เก็บเงินสําหรั บการปฎิบัติงานที่แล้ วเสร็จถึงปั จจุ บันถ้ าสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนจะเสร็จสิ้น
ตามสัญญาด้ วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความผิดพลาดของกิจการในการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้
ตกลงไว้
ในบางสัญญาลูกค้ าอาจมีสิทธิยกเลิกสัญญาเมื่อเป็ นไปตามเวลาที่ระบุไว้ ในช่ วงอายุของสัญญา
หรื อลูกค้ าอาจไม่มีสิทธิยกเลิกสั ญญา หากลูกค้ ายกเลิ กสัญญาโดยที่ไม่มีสิทธิยกเลิ กสัญญาใน
เวลาดั ง กล่ า ว (รวมถึ ง กรณี ท่ี ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต ามภาระที่ สัญ ญาไว้ ) สัญ ญา (หรื อ
กฎหมายอื่น) อาจให้ สิทธิกิจการยังคงโอนสินค้ าหรือบริการภายใต้ สัญญาไปยังลูกค้ าต่อ ไปได้
และกําหนดให้ ลูกค้ าต้ องจ่ายค่าตอบแทนตามสั ญญาเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริ การที่
ได้ รับ ในกรณีข้างต้ น กิจการมีสิทธิในการรั บชําระของกิจการสําหรั บการปฏิบัติงานที่แล้ วเสร็จ
ถึงปั จจุ บัน เนื่องจากกิจการยังคงมีสิทธิปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ ในสัญญา และลูกค้ ามีภาระที่
ต้ องปฎิบัติตามสัญญา (ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา)
ในการประเมินว่า สิทธิในการรั บชําระสําหรั บการปฏิบัติงานที่แล้ วเสร็จถึงปั จจุ บันมีอยู่จริ งและ
สามารถบังคับใช้ ได้ กิจการจะต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงกฎหมาย หรือการบังคับใช้
กฎหมายในกรณีก่อนหน้ านี้ ซึ่งสามารถนํามาสนับสนุ นหรือหักล้ างข้ อกําหนดในสัญญา โดยต้ อง
รวมถึงการประเมินถึง
ข12.1 กฎหมาย การดําเนินการด้ านกฎหมาย หรือการบังคับใช้ กฎหมายในกรณีก่อนหน้ านี้ท่ี
เกี่ยวข้ องกับสิทธิในการรั บชําระของกิจการสําหรั บงานที่ทาํ แล้ ว แม้ ว่าสิทธิดังกล่ าว
ไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญากับลูกค้ า
ข12.2 หลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องก่อนหน้ านี้ช้ ีให้ เห็นว่าสิทธิท่จี ะได้ รับชําระเงินสําหรับ
งานที่ทาํ แล้ ว ที่มีความคล้ ายคลึงกันไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือ
ข12.3 แนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการของการเลือกที่จะไม่บังคับใช้ สิทธิในการรับชําระ
สําหรั บงานที่ทาํ แล้ วซึ่ งส่งผลให้ สิทธิดังกล่ าวไม่ มีผลบั งคับใช้ ในสภาพแวดล้ อมทาง
กฎหมาย อย่ า งไรก็ต าม แม้ ว่ า กิ จ การเลื อ กสละสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํ า ระในสั ญ ญาที่
ข9.1

ข10

ข11

ข12
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ข13

คล้ ายคลึงกัน กิจการจะยังคงมีสิทธิ ในการรับชําระสําหรับงานที่ทาํ แล้ ว ถ้ าสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้ ายังกําหนดให้ สทิ ธิดังกล่าวยังคงอยู่และใช้ บังคับได้
กําหนดการชําระเงินที่ระบุไว้ ในสัญญาไม่จาํ เป็ นต้ องบ่งชี้ว่ากิจการมีสิทธิ ท่บี ังคับใช้ ได้ ในการรับ
ชําระเงินสําหรับงานที่ทาํ แล้ ว แม้ ว่ากําหนดการชําระเงินในสัญญาระบุถึงระยะเวลา และจํานวน
สิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าต้ องจ่ายชําระ กําหนดการชําระเงินอาจไม่เป็ นหลักฐานว่ากิจการมีสิทธิได้ รับ
ชําระเงินสําหรั บงานที่ทาํ แล้ ว เพราะในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะระบุว่าสิ่งตอบ
แทนที่ได้ รับจากลู กค้ า เป็ นจํานวนเงินที่กิจการต้ องคืนด้ วยเหตุผลอื่นนอกเหนือการที่กิจการ
ไม่ได้ ปฏิบัติตามข้ อตกลงในสัญญา
วิธีวดั ระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็จ

ข14

วิธีท่สี ามารถใช้ วัดระดับความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จตามย่อ
หน้ าที่ 35 ถึง 37 รวมถึงวิธดี ังต่อไปนี้
ข14.1 วิธีผลผลิต (ดูย่อหน้ าที่ ข15 ถึง ข17) และ
ข14.2 วิธปี ัจจัยนําเข้ า (ดูย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข19)
วิธีผลผลิต

ข15

ข16

วิธีผลผลิตจะรับ รู้ร ายได้ โดยอ้ างอิงจากการวัดมูลค่า ที่ให้ กับลูกค้ าจากสิน ค้ า หรื อบริ ก ารที่ได้
โอนให้ ก ับ ลูก ค้ า แล้ ว เทีย บกับ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ยัง คงเหลือ อยู ่ภ ายใต้ ส ัญ ญา วิธ ีผ ลผลิต
หมายรวมถึง การสํา รวจผลการปฏิบ ัต ิง านเสร็จ สิ้ น แล้ ว จนถึง ปั จ จุ บ ัน การประเมิน ผล
ความสํา เร็จ ความคืบ หน้ า ระยะเวลาที่ใช้ จํา นวนหน่ วยของผลผลิต และจํา นวนหน่ วยของ
งานที่ส่งมอบ เมื่ อ กิจการประเมิน ว่ า จะใช้ วิธีผลผลิตในการวัดความก้ าวหน้ า กิจการจะต้ อ ง
พิ จ ารณาว่ า ผลลัพ ธ์ท่ีเ ลือ กจะเป็ น ตัวแทนอัน เที่ยงธรรมที่แ สดงถึงผลการปฏิบัติตามภาระที่
ต้ องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จ วิธีผลผลิตจะไม่เ ป็ นวิธีอัน เที่ยงธรรมในการแสดงผลการปฏิบัติงาน
ของกิจการ ถ้ าผลผลิตที่เลือ กไม่ได้ เป็ นตัว วัดสิน ค้ าหรื อบริ การบางส่วนที่การควบคุมได้ โอน
ไปยังลูก ค้ า ตัวอย่า งเช่ น วิธีผลผลิตที่คาํ นวณตามหน่ ว ยของผลผลิตหรื อ หน่ ว ยของงานที่ส่ง
มอบ แต่ไม่ได้ สะท้ อนผลการปฏิบัติงานของกิจการที่จะทําให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จ โดย
วิธีน้ ี หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปฏิบัติงานของกิจการได้ ทาํ ให้ เกิดงานระหว่าง
ทํา หรื อสินค้ าสําเร็จรูปที่ควบคุมโดยลูกค้ า แต่ไม่ได้ รวมอยู่ในการวัดผลผลิต
ในแนวทางปฏิบัติท่ผี ่อนปรนให้ ถ้ ากิจการมีสิทธิในการได้ รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้ าในจํานวน
ซึ่ งสอดคล้ องโดยตรงกับ มูลค่า ที่ให้ กับลูกค้ า ณ วัน ที่ก ารดํา เนินงานของกิจการนั้ น แล้ วเสร็จ
(ตัว อย่า งเช่ น สัญ ญาการให้ บ ริ ก ารที่ก ิจ การเรี ย กเก็บ เงิน ด้ ว ยจํา นวนคงที่ต ามชั่ ว โมงที่
ให้ บริการ) กิจการจะรับรู้รายได้ ในจํานวนซึ่งกิจการมีสิทธิออกใบแจ้ งหนี้
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ข17

ข้ อเสียของวิธีผลผลิตคือการที่ผลผลิตที่ใช้ ในการวัดความก้ าวหน้ าอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้ โดยตรง และข้ อมู ลที่ต้องการใช้ กิจการอาจไม่ สามารถหาได้ โดยปราศจากต้ นทุ นที่สูงเกิน
สมควร ดังนั้น กิจการอาจมีความจําเป็ นต้ องใช้ วิธปี ัจจัยนําเข้ า
วิธีปัจจัยนาเข้า

ข18

ข19

วิธีปัจจัยนําเข้ าจะรับรู้รายได้ โดยอ้ างอิงถึงความพยายามของกิจการหรือปั จจัยนําเข้ าที่ใช้ ในการ
ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฎิบัติให้ แล้ วเสร็จ (ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่ใช้ จํานวนชั่วโมงแรงงานที่
ใช้ ไป ต้ นทุนที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ หรือชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ ) โดยเทียบปั จจัยนําเข้ าที่คาดว่า
จะใช้ ท้งั หมดเพื่ อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จ หากความพยายามของกิจการหรื อ
ปัจจัยนําเข้ าได้ ใช้ อย่างเท่าๆ กันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การรับรู้รายได้ โดยวิธีเส้ นตรงจึง
อาจเป็ นวิธที ่เี หมาะสมสําหรับกิจการ
ข้ อเสียของวิธีปัจจัยนําเข้ าคือ ปัจจัย นําเข้ าที่ใช้ ไปของกิจการอาจไม่ได้ มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการโอนความควบคุมของสินค้ าและบริการไปยังลูกค้ า ดังนั้น กิจการต้ องไม่นาํ ปัจจัยนําเข้ า
บางปั จ จัย ที่ไ ม่ไ ด้ ส ะท้ อ นภาพการปฏิบัติง านของกิจ การในการโอนการควบคุม สิน ค้ า หรือ
บริการไปให้ กับลูก ค้ า เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ในการวัดความก้ า วหน้ า ตามย่อหน้ า ที่
39 ตัวอย่างเช่น ในการวัดโดยใช้ ต้นทุนของปัจจัยนําเข้ ามาเป็ นเกณฑ์ การปรับปรุงการวัด
ความก้ าวหน้ าดังกล่าวอาจต้ องปรับปรุงในกรณีดังต่อไปนี้
ข19.1 เมื่อต้ นทุนที่เกิดขึ้นไม่ได้ ทาํ ให้ เกิดความก้ าวหน้ าในการทําให้ ภาระที่ต้องปฏิบั ติแล้ ว
เสร็จ ในกรณีตัวอย่างนี้ กิจการจะไม่รับรู้รายได้ ตามต้ นทุนที่เกิดขึ้นที่เกิดจากความไม่
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกิจการซึ่งต้ นทุนส่วนนี้ไม่ได้ รวมอยู่ในราคาตาม
สัญญา (ตัวอย่างเช่ น จํานวนต้ นทุนวั สดุ ท่ีส้ ินเปลือง ต้ นทุ นแรงงาน หรื อทรั พยากร
อื่นๆ ที่ไม่ได้ คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จ)
ข19.2 ในกรณีท่ตี ้ นทุนที่เกิดขึ้นไม่ได้ เป็ นสัดส่วนเดียวกับความก้ าวหน้ าของการแล้ วเสร็จของ
ภาระที่ต้องปฏิบัติ ในสถานการณ์เหล่านั้น การสะท้ อนภาพการปฏิบัติงานที่ดีท่สี ุด คือ
กิจการอาจจะต้ อ งปรั บปรุ งวิ ธีปั จจั ยนํา เข้ าเพื่ อให้ กิจการรั บรู้ รายได้ ไม่ เกิน ต้ น ทุ น ที่
เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เพื่อสะท้ อนภาพการปฏิบัติงานของกิจการอย่างเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบัติงาน กิจการจะรั บรู้รายได้ เป็ นจํานวนเท่ากับต้ นทุนสินค้ าที่ใช้ ไปในการปฏิบัติ
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จ ถ้ ากิจการคาดได้ ว่า ณ วันเริ่ มต้ นสัญญารายการ
ดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
ข19.2.1 สินค้ าที่ใช้ ไม่มีความแตกต่างกัน
ข19.2.2 คาดได้ ว่าลูกค้ าได้ ควบคุมสินค้ าอย่างมีนัยสําคัญ ก่อนที่ลูกค้ าจะได้ รับบริการ
ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ า
ข19.2.3 ต้ นทุนของสินค้ าที่โอนไปมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
ทั้งหมดเพื่อให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จ
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ข19.2.4 กิจการซื้อสินค้ าจากบุ คคลที่สามซึ่งกิจการไม่ได้ มีส่วนร่ วมในการออกแบบ
และการผลิตสินค้ าอย่างมีนัยสําคัญ (แต่กิจการเป็ น ตัวการตามหลักการของ
ย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข38)
การขายทีใ่ ห้สิทธิในการคืน
ข20

ข21

ข22
ข23

ข24

ข25

ในบางสัญ ญากิจ การจะโอนการควบคุ มผลิ ต ภัณ ฑ์ไปให้ ลูก ค้ า และให้ สิทธิลู ก ค้ า ในการคื น
ผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ (เช่น ความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์) และได้ รับสิทธิอ่ืนๆรวมกัน
ดังต่อไปนี้
ข20.1 การคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนของสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้
ข20.2 จํานวนที่สามารถใช้ ลดหนี้ท่คี ้ างชําระ หรื อจํานวนที่จะค้ างชําระต่อกิจการ และ
ข20.3 ให้ ผลิตภัณฑ์อ่ ืนเป็ นการแลกเปลี่ยน
ในการบันทึกรายการโอนผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้ สทิ ธิในการคืน (และสําหรับการให้ บริการที่ได้ ให้ ไปแล้ ว
แต่มีสทิ ธิให้ เงินคืน) กิจการจะรับรู้รายการดังนี้
ข21.1 รายได้ จ ากการโอนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นจํา นวนของสิ่ ง ตอบแทนที่กิจ การคาดว่ า จะได้ รั บ
(ดังนั้น จะไม่มีการรับรู้รายได้ จากผลิตภัณฑ์ท่คี าดว่าจะได้ รับคืน)
ข21.2 หนี้สินเงินคืน และ
ข21.3 สิน ทรั พ ย์ (และรายการที่ป รั บ ต้ น ทุ น ขายที่เ กี่ย วข้ อ ง) สํา หรั บ มู ล ค่ า ได้ รั บ คื น จาก
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ รับคืนจากลูกค้ า เพื่อชําระหนี้สนิ เงินคืน
ข้ อตกลงที่กิจการจะมีความพร้ อมในการรั บคืนผลิตภัณฑ์ได้ ในระยะเวลาที่ให้ คืนได้ จะไม่บันทึก
เป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ แต่จะบันทึกเป็ นภาระผูกพันที่จะต้ องทําการคืนเงิน
กิจการจะใช้ ข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 47 ถึง 72 (รวมถึงข้ อกําหนดเรื่ องข้ อจํากัดของประมาณ
การสิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58) เพื่ อกําหนดจํานวนสิ่งตอบแทนซึ่ งกิจการ
คาดว่ าจะได้ รั บ (กล่ าวคือ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ท่ีคาดว่ า จะได้ รับคืน) สําหรั บจํานวนเงินที่ได้ รั บ
(หรื อ ค้ างรั บ) ที่กิจการไม่คาดว่ าจะได้ รับ กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ รับการ
โอนไปให้ ลูก ค้ า แต่จ ะรั บ รู้ จํา นวนเงิน ที่ไ ด้ รั บ (หรื อ ค้ า งรั บ ) ดัง กล่ า วเป็ น หนี้ ส ิน เงิน คืน
ต่อ จากนั้ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กิจ การจะต้ อ งปรั บ ปรุง ประมาณการจํา นวนที่
กิจ การคาดว่า จะได้ รั บ แป็ น การแลกเปลี่ ย นสํา หรั บ ผลิต ภัณ ฑ์ที่โอน และปรับ ปรุง ราคาของ
รายการให้ สอดคล้ องกัน และจํานวนที่รับรู้เป็ นรายได้
กิจการต้ องปรับปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสําหรับการ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการจํานวนเงินที่จะได้ รับการขอคืน กิจการจะรับรู้การปรับปรุงรายการ
ดังกล่าวกับรายได้ (หรือ ส่วนที่หักจากรายได้ )
สินทรั พย์ท่ีรับรู้ สาํ หรั บสิทธิในการได้ รับผลิตภัณฑ์คืนจากลูกค้ าในการชําระหนี้ สินเงินคืน จะ
วัด มูล ค่า เริ่ ม แรกโดยอ้ า งอิง กับ มูล ค่า ตามบัญ ชีเ ดิม ของผลิต ภัณ ฑ์ ( ตัว อย่า งเช่น สิน ค้ า
คงเหลือ ) หัก ด้ ว ย ต้ น ทุน ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น ในการรั บ คืน ผลิต ภัณ ฑ์ (รวมถึง การลดลงที่
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ข26

ข27

อาจจะเกิด ขึ้ น กับ กิจ การในมูล ค่า ของผลิต ภัณ ฑ์ที่รั บ คืน ) ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
กิจ การจะต้ อ งปรั บ ปรุง สิน ทรั พ ย์ที่เ กิด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการในการรั บ คืน
ผลิตภัณฑ์ กิจการจะต้ องแสดงสินทรัพย์แยกจากหนี้สินเงินคืน
การแลกเปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพ สภาพ และราคาเหมื อ นกั น โดยลู ก ค้ า
(ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนสี หรือ เปลี่ยนขนาด) จะไม่ถือเป็ นการคืนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้
สัญญาซึ่งลูกค้ าอาจจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ท่ชี าํ รุดเพื่ อแลกเปลี่ยนเป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถใช้ งานได้
ให้ ประเมินตามแนวทางในเรื่องการรับประกัน ตามย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข33
การรับประกัน

ข28

ข29

ข30

ข31

ตามปกติ กิจการอาจจะมีการรั บประกัน ผลิตภัณฑ์ท่ีขายไป (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าหรื อบริ การ)
(ตามข้ อกําหนดในสัญ ญา กฎหมาย หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ของกิจการ) ลักษณะของการ
รับประกันอาจมีความแตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรมและสัญญาอย่างมี นัยสําคัญ ซึ่งการ
รับ ประกันบางประเภทเป็ นการสร้ างความเชื่อมั่น ให้ กับ ลูกค้ า ว่า ผลิตภัณฑ์น้ั น จะสามารถใช้
งานได้ อย่างที่ท้งั สองฝ่ ายตั้งใจตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน การรั บประกันบางประเภทจะถือว่ า
มีก ารให้ บ ริก ารแก่ลูก ค้ า เพิ่ ม เติม นอกเหนือ ไปจากการสร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ ก ับ ลูก ค้ า ว่า
ผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน
หากลูกค้ า มีสิทธิท่ีจะซื้ อการรั บประกันแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่ น กรณีท่ีมีการตั้งราคาการ
รับประกัน หรือมีการต่อรองแยกจากกัน) การรับประกันนั้น ถือเป็ นการบริ การที่แยกจากกัน
เนื่องจากกิจการสัญญาว่ าจะให้ บริ การเพิ่ มเติมจากผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ งานได้ อย่างที่ระบุตามสัญญา
ในสถานการณ์ดังกล่ า ว กิจ การจะบัน ทึกการรั บ ประกันนั้ นเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติอีกประการ
หนึ่ งตามข้ อกํา หนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 และต้ องปั นส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่
ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 73 ถึง 86
หากว่ า ลูก ค้ า ไม่มีส ิท ธิที่จ ะเลือ กซื้ อ การรั บ ประกัน แยกต่า งหาก กิจ การจะต้ อ งบัน ทึก การ
รั บ ประกันตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื ่อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สิน ทีอ่ าจเกิดขึ้น และสิน ทรัพย์ที ่อาจเกิดขึ้น เว้ นแต่การรับประกัน นั้น หรือส่วนหนึ่ งของ
การรับประกันนั้นเป็ นการให้ บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้ านอกเหนือไปจากการสร้ างความเชื่อมั่น
ให้ กับลูกค้ าว่ าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน
ในการประเมินว่ าการรั บประกันเป็ นการให้ บริ การแก่ลูกค้ าที่นอกเหนือไปจากการสร้ า งความ
เชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าว่ าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กิจการจะต้ องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ เช่น
ข31.1 การรับประกันนั้นเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่-ถ้ ากฎหมายกําหนดให้ กิจการ
ต้ องมีการรับประกัน การมีข้อกําหนดทางกฎหมายในการให้ กิจการต้ องรับประกันบ่งชี้
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ข32

ข33

ว่ าการรั บประกันไม่ ใช่ ภาระที่ต้องปฏิบัติ เนื่ องจากโดยปกติแล้ วข้ อกําหนดดังกล่ าว
ได้ รับการกําหนดขึ้นเพื่อปกป้ องลูกค้ าจากความเสี่ยงของการซื้อผลิตภัณฑ์ท่บี กพร่อง
ข31.2 ระยะเวลาการรับประกัน – ช่ วงเวลาที่ให้ การรั บประกันยิ่งมีความยาวนาน มีความ
เป็ นไปได้ มากขึ้นที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ เนื่องจากมีความ
เป็ นไปได้ มากที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็ นการให้ บริการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก
การสร้ างความเชื่ อมั่น ให้ กับ ลูกค้ า ว่ าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลัก ษณะที่ตกลง
กัน
ข31.3 ลั ก ษณะของงานที่กิจ การให้ สัญ ญาว่ า จะดํา เนิ น การ - ถ้ า กิจการจํา เป็ นจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเพื่ อสร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ กับ ลูก ค้ า ว่า ผลิต ภัณ ฑ์จ ะใช้ ง านได้
ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน (ตัวอย่างเช่น บริการจัดส่งคืนผลิตภัณฑ์ท่ชี าํ รุด) งานใน
ลักษณะดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ ว่าไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติ
หากการรั บ ประกัน หรื อ บางส่ว นของการรั บ ประกัน กิจ การได้ ใ ห้ บ ริ การกับ ลู กค้ า เพิ่ ม เติม
นอกเหนือไปจากการสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าว่ าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่
ตกลงกัน การบริ การตามสัญญานี้ถือเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น กิจการจะปั นส่วนราคาของ
รายการไปให้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้ ากิจการมีสัญญารับประกันทั้งประเภทที่ให้ ความเชื่อมั่น
และการรับประกันประเภทการให้ บริการ แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสมเหตุสมผลได้
ให้ กจิ การบันทึกการรับประกันทั้งสองแบบร่วมกันโดยถือว่าเป็ นภาระที่ต้องปฎิบัติภาระเดียวกัน
กฎหมายที่กาํ หนดให้ กิจการจ่ ายค่า ชดเชยในกรณีท่ีผลิตภัณ ฑ์ของกิจการก่อ ให้ เ กิดอัน ตราย
หรื อ ความเสีย หาย ไม่ถ ือ ว่ า ข้ อ กํา หนดดัง กล่ า วทํา ให้ เ กิด ภาระที่ต้ อ งปฏิบัติ ตัว อย่า งเช่ น
ผู้ ผลิตอาจจะขายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่กฎหมายกําหนดให้ ผ้ ู ผลิตเป็ นผู้ รับ ผิดชอบต่อความ
เสีย หายใดๆ (ตัว อย่ า งเช่น ต่อ ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นบุค คล) ซึ่ ง อาจเกิด จากการที่ผู้ บ ริ โ ภคใช้
ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ ในทํานองเดียวกัน หากกิจการให้ สัญญาว่า จะชดเชยค่าเสียหาย
ให้ ก ับ ลูก ค้ า สํา หรั บ หนี้ สิน และค่า เสีย หายที่เ กิด ขึ้ น จากการเรี ย กร้ อ งด้ า นสิท ธิบัต ร ลิข สิท ธิ
เครื่องหมายการค้ า หรือการละเมิดต่างๆโดยผลิตภัณฑ์ของกิจการ ไม่ถือว่ าทําให้ เกิดภาระที่
ต้ องปฏิบัติ กิจการต้ องบันทึกรายการภาระผูกพันดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น
การพิจารณว่าเป็ นตัวการหรือตัวแทน

ข34

เมื่อบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดหาสินค้ าหรือบริการให้ กับลูกค้ า กิจการจะต้ องกําหนด
ว่ า ตามลัก ษณะของสัญ ญา สัญ ญานั้ น เป็ น ภาระที่ก ิจ การต้ อ งปฏิบัติใ นการจัด หาสิน ค้ า หรื อ
บริ การที่ระบุด้วยตัวเอง (กิจการเป็ นตัวการ) หรื อ เพื่ อจัดการให้ สิน ค้ าหรือบริการเหล่ านั้ น
ได้ รับการจัดหาโดยบุคคลอื่น (กิจการเป็ นตัวแทน) กิจการกําหนดว่ากิจการเป็ นตัวการหรือ
ตัว แทนสํา หรั บ แต่ละรายการของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุซ่ึ ง สัญ ญาว่ า จะให้ กับ ลูก ค้ า รายนั้ น
สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุ คือ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่า งกัน (หรื อ กลุ่ มสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่
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แตกต่างกัน) ที่ให้ กับลูกค้ า (ดูย่อหน้ าที่ 27 ถึง 30) หากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าประกอบด้ วย
สินค้ าหรื อบริ การที่แตกต่างกันมากกว่ าหนึ่ งรายการ กิจการสามารถเป็ นตัวการสําหรั บสินค้ า
หรื อบริ การที่ระบุบางรายการ และเป็ นตัวแทนสําหรั บรายการอื่นๆ
ข34ก การกําหนดลักษณะของสัญญา (ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ ข34) กิจการต้ อง
ข34ก.1 ระบุสินค้ าหรื อบริการที่สัญญาว่าจะให้ กับลูกค้ า (ตัวอย่างเช่ น สามารถเป็ นสิทธิต่อ
สินค้ าหรือบริ การที่จะได้ จัดหาโดยบุคคลอื่น (ดูย่อหน้ าที่ 26)) และ
ข34ก.2 ประเมินว่ากิจการควบคุม (ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 33) สินค้ าหรื อบริ การที่ระบุแต่
ละรายการหรือไม่ ก่อนที่สินค้ าหรื อบริ การนั้นจะโอนไปให้ กับลูกค้ า
ข35 กิจการเป็ นตัวการ ถ้ ากิจการควบคุมสินค้ าหรือบริการที่ระบุก่อนที่สินค้ าหรือบริการจะโอนไปให้
ลูกค้ า อย่างไรก็ตาม การที่กิจการมีกรรมสิทธิตามกฎหมายในสินค้ านั้นเป็ นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อน
กรรมสิทธิตามกฎหมายจะโอนไปให้ กับ ลู กค้ า ไม่ ได้ จํา เป็ นว่ า กิจการควบคุ มสิน ค้ า ที่ร ะบุ ไ ด้
กิจการที่เป็ นตัวการจะปฏิบัติงานเพื่อให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติในการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุ
ให้ แล้ วเสร็จโดยกิจการนั้น หรือจะว่าจ้ างให้ บุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาช่วง) ปฏิบัติงาน
ภาระที่ต้องปฎิบัติแล้ วเสร็จบางส่วนหรือทั้งหมดแทนกิจการ
ข35ก เมื่อบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดหาสินค้ าหรื อบริการให้ กับลูกค้ า กิจการซึ่งเป็ นตัวการ
มีอาํ นาจควบคุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้
ข35ก.1 สินค้ าหรือสินทรัพย์อ่ ืนจากบุคคลอื่นที่จะโอนให้ กับลูกค้ า
ข35ก.2 สิทธิในการบริ ก ารที่จะดํา เนินการโดยบุคคลอื่น ซึ่ งทําให้ กิจ การสามารถกําหนดให้
บุคคลนั้นให้ บริการดังกล่าวกับลูกค้ าแทนกิจการ
ข35ก.3 สินค้ าหรื อบริ การจากบุคคลอื่นที่รวมกับสินค้ าหรื อบริ การอื่นในการจัดหาสินค้ าหรื อ
บริ การที่ระบุให้ กับลูกค้ า ตัวอย่างเช่ น หากกิจการให้ บริ การที่มีนัยสําคัญในการบูร
ณาการสินค้ าหรื อบริ การ (ดูย่อหน้ าที่ 29.1) โดยบุคคลอื่นจัดหาสินค้ าหรือบริการ
ที่ร ะบุสาํ หรับลูกค้ าที่ทาํ สัญญาไว้ กิจการมีการควบคุมสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุก่อนที่
สินค้ าหรื อบริการนั้นจะโอนให้ กับลูกค้ า เนื่องจาก เริ่มแรกกิจการมีการควบคุมใน
ปัจจัยนําเข้ าของสินค้ าหรือบริการที่ระบุ (รวมถึงสินค้ าหรือบริการจากบุคคลอื่น) และ
สามารถกําหนดการใช้ งานในการก่อให้ เกิดผลผลิตร่วม นั่นคือ สินค้ าหรือบริการที่ระบุ
ดังกล่าว
ข35ข เมื่อ (หรื อ ในขณะที่) กิจ การซึ่ ง เป็ น ตัว การดํา เนิน การให้ ภ าระที่ต้อ งปฏิบัติแ ล้ ว เสร็จ กิจการ
ต้ องรับรู้รายได้ ด้วยจํานวนสิ่งตอบแทนขั้นต้ นที่คาดว่าจะได้ รับเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ า
หรือบริการที่ระบุท่โี อนไป
ข36 กิจการเป็ นตัวแทน เมื่อกิจการมีการะที่ต้องปฏิบัติคือการจัดการให้ มีการจัดหาสินค้ าหรือบริการ
ที่ระบุจากบุคคลอื่น กิจการที่เป็ นตัวแทนไม่ได้ ควบคุมสินค้ าหรือบริการที่ระบุท่จี ัดหาโดยบุคคล
อื่นก่อนที่จะโอนให้ กบั ลูกค้ า ดังนั้น เมื่อ(หรือในขณะที่)กิจการซึ่งเป็ นตัวแทนปฏิบัติตามภาระที่
ต้ องปฏิบัติแล้ วเสร็จ กิจการต้ องรับรู้รายได้ ด้วยจํานวนค่าธรรมเนียม หรือค่านายหน้ าซึ่งคาดว่า
จะได้ รับจากการจัดการให้ มีการจัดหาสินค้ าและบริการที่ระบุโดยบุคคลอื่น ค่าธรรมเนียมหรือค่า
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ข37

ข37ก

ข38

นายหน้ าของกิจการอาจจะเท่า กับสิ่งตอบแทนสุทธิ ซึ่ งกิจการเก็บ ไว้ หลังจากการจ่ ายสิ่งตอบ
แทนที่ได้ รับเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการที่โอนให้ กบั บุคคลอื่นแล้ ว
ข้ อบ่งชี้ว่ากิจการควบคุม สินค้ าหรือบริการที่ระบุก่อนโอนไปยังลูกค้ า (ซึ่งหมายความว่ากิจการ
เป็ นตัวการ (ดูย่อหน้ าที่ ข35)) รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดรายการดังต่อไปนี้
ข37.1 กิจการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้ อตกลงที่จะจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่
ระบุ ซึ่ ง ปกติจ ะรวมถึง ความรับ ผิด ชอบต่อ การยอมรั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุ
(ตัว อย่า งเช่ น ความรั บ ผิด ชอบหลัก ต่อ การที่สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารมีคุณ ลัก ษณะตาม
ข้ อกําหนดของลูกค้ า ) หากกิจการมีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้ อตกลง
ที่จ ะจัด หาสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุ อาจเป็ น ข้ อ บ่ งชี้ ว่ า บุค คลอื่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งในการ
จัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุทาํ หน้ าที่แทนกิจการ
ข37.2 กิจการไม่มีความเสี่ยงจากสินค้ าคงเหลือก่อนที่สินค้ าหรื อบริ การที่ระบุจะโอนให้ ลูกค้ า
หรือหลังจากโอนการควบคุมให้ ลูกค้ า (ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้ ามีสิทธิคืนสินค้ าหรื อ
บริการ) ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้ มาหรือมีข้อผูกพันในการได้ มาซึ่งสินค้ าหรือบริการ
ที่ระบุก่อนการได้ มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ากิจการมี ความสามารถ
ในการสั่งการการใช้ และได้ รับประโยชน์ ท่ีเหลื ออยู่ ท้ังหมดส่วนใหญ่ จากสินค้ าหรื อ
บริการก่อนที่จะโอนให้ ลูกค้ า
ข37.3 กิจการเป็ นผู้มีสิทธิในการกําหนดราคาสินค้ า หรือบริการที่ระบุ การกําหนดราคาซึ่ง
ลูกค้ าจ่ายชําระสําหรับสินค้ าหรือบริการที่ระบุ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ากิจการมีความสามารถ
สั่งการการใช้ และได้ รับประโยชน์ท่เี หลืออยู่ท้งั หมดส่วนใหญ่จากสินค้ าหรือบริการ แต่
อย่ า งไรก็ต าม ในบางกรณี ตั ว แทนสามารถเป็ นผู้ มี สิ ท ธิ ใ นการกํา หนดรา คาได้
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอาจมีความยืดหยุ่นในการกําหนดราคา เพื่อสร้ างรายได้ เพิ่มเติม
จากการจัดการให้ มีการจัดหาสินค้ าหรือบริการแก่ลูกค้ าโดยบุคคลอื่น
ข้ อบ่งชี้ ในย่อหน้ าที่ ข37 อาจเกี่ยวข้ องต่อ การประเมิน การควบคุมมากหรือ น้ อย ขึ้ นอยู่ก ับ
ลักษณะของสินค้ าหรือบริการที่ระบุ และข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ข้ อบ่งชี้
ที่แตกต่างกันอาจนํามาซึ่งหลักฐานเพิ่ มเติมที่มีนาํ้ หนักในสัญญาที่แตกต่างกัน
ถ้ ากิจการอื่น สันนิษฐานว่ า ได้ โอนภาระที่ต้องปฏิบั ติของกิจการและสิทธิตามสัญญา จนทําให้
กิจการไม่มีหน้ าที่ในการโอนสินค้ าหรือบริการที่ระบุไปยังลูกค้ าอีกต่อไป (กล่าวคือ กิจการไม่ได้
เป็ นตัวการอีกต่ อไป) กิจการต้ องไม่ รับรู้ รายได้ สาํ หรั บภาระที่ต้องปฏิบัติน้ั น แต่ กิจการต้ อง
ประเมินว่ากิจการต้ องรับรู้รายได้ จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการทําให้ เกิดสัญญาแก่
บุคคลอื่น (กล่าวคือ ประเมินว่ากิจการเป็ นตัวแทนหรือไม่)
สิทธิทีม่ อบให้กบั ลูกค้าในการเลือกซื้ อสินค้าหรือบริการเพิม่
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ข39

ข40

ข41

ข42

ข43

สิทธิท่มี อบให้ กับลูกค้ าในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่มโดยให้ ฟรี หรือมีส่วนลดให้ มีหลาย
รูปแบบ เช่น เงินจูงใจการซื้อสินค้ า คะแนนสะสมกับลูกค้ า (หรือ “คะแนน”) สิทธิในการเลือก
ต่อสัญญา หรือการให้ ส่วนลดสําหรับการซื้อสินค้ าหรือบริการในอนาคต
หากสัญญาระบุว่ากิจการให้ สิทธิในการเลือกซื้อแก่ลูกค้ าในการได้ รับสินค้ าหรือบริการเพิ่มเติม
สิทธิในการเลือกซื้อที่ระบุไว้ ในสัญญาดังกล่าวจะทําให้ เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติ ก็ต่อเมื่อสิทธิในการ
เลือกซื้อนั้นทําให้ เกิดสิทธิท่มี ีสาระสําคัญที่จะทําให้ ลูกค้ าได้ รับสิทธิบางอย่างที่ลูกค้ าจะไม่ได้ รับ
หากไม่ได้ เข้ าทําสัญญาดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ส่วนลดเพิ่มเติมมากไปกว่าส่วนลดที่ปกติกิจการได้
ให้ แก่ลูกค้ าในกลุ่มที่อยู่ในเขตภูมิศาสตร์หรือตลาดเดียวกันสําหรั บสินค้ าหรือบริการเหล่านั้น)
ถ้ าสิทธิในการเลือกซื้อดังกล่ าวทําให้ เกิดสิทธิท่มี ีสาระสําคัญแก่ลูกค้ า จะถือว่ าลูกค้ าได้ จ่ายเงิน
ล่วงหน้ าสําหรับสินค้ าหรือบริการในอนาคต กิจการจึงต้ องรับรู้รายได้ เมื่อโอนสินค้ าหรือบริการ
ในอนาคตให้ ลูกค้ า หรือรับรู้เมื่อสิทธิในการเลือกหมดอายุ
หากลูกค้ ามีสทิ ธิในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่มในราคาเช่นเดียวกับราคาขายแบบเอกเทศ
ของสินค้ าหรือบริการนั้น สิทธิในการเลือกซื้อดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นสิทธิท่มี ีสาระสําคัญ ถึงแม้ ว่า
สิทธิในการเลือกซื้อดังกล่าวจะมีได้ กต็ ่อเมื่อลูกค้ าต้ องเข้ าทําสัญญาดังกล่าว ในกรณีเหล่านี้ มัก
เป็ นกิจการยื่นข้ อเสนอทางการตลาดซึ่งกิจการจะบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้เมื่อลูกค้ าใช้ สทิ ธิในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่มเติม
ย่อหน้ าที่ 74 กําหนดให้ กิจการต้ องปั นส่วนราคาของรายการให้ แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
ราคาขายแบบเอกเทศ ถ้ าราคาขายแบบเอกเทศสําหรับสิทธิของลูกค้ าในการเลือกซื้อสินค้ าหรือ
บริการเพิ่มเติมไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง กิจการต้ องประมาณราคาดังกล่าว การประมาณการ
ดังกล่าวให้ คาํ นึงถึงส่วนลดที่ให้ แก่ลูกค้ าเมื่อลูกค้ าใช้ สิทธิในการเลือก โดยปรับปรุงด้ วยข้ อมูล
ดังต่อไปนี้
ข42.1 ส่วนลดซึ่งลูกค้ าสามารถได้ รับโดยปราศจากการใช้ สทิ ธิในการเลือก และ
ข42.2 ความน่าจะเป็ นที่ลูกค้ าจะใช้ สทิ ธิในการเลือก
ถ้ าลูกค้ ามีสิทธิท่มี ีสาระสําคัญในการซื้อสินค้ าหรื อบริ การเพิ่ มในอนาคต และสินค้ าหรื อบริ การ
นั้นมีความคล้ ายคลึงกับสินค้ า หรือบริการในสัญญาดั้งเดิมและเป็ นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของ
สัญญาดั้งเดิม กิจการอาจเลือกใช้ วิธปี ฏิบัติอ่นื ในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิ
ในการเลือก โดยการปันส่วนราคาของรายการให้ กบั สินค้ าหรือบริการที่ลูกค้ ามีสิทธิเลือกซื้อโดย
อ้ างอิงกับสินค้ าหรือบริ การที่คาดว่าจะจัดส่งให้ กับลูกค้ าและสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะได้ จัดหาที่
เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรื อบริ การนั้น โดยปกติสิทธิในการเลือกดังกล่ าวจะใช้ ในกรณีสิทธิเลือกใน
การต่อสัญญา
สิทธิทีล่ ูกค้าไม่ใช้

ข44

ตามย่อหน้ าที่ 106 กิจการต้ องรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเป็ นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ทั้งจํานวนของเงินรับล่วงหน้ าสําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนหรือมีความพร้ อมในการโอน
55

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
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ข46
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สินค้ าหรื อบริ การในอนาคต และกิจการต้ องตัดรายการหนี้ สินที่เกิดจากสัญญาดังกล่ าว (และ
รับรู้เป็ นรายได้ ) เมื่อมีการโอนสินค้ าหรือบริการ และถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวแล้ วเสร็จ
ลง
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าของกิจการที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ แสดงถึงสิทธิท่ลี ูกค้ าจะได้ รับสินค้ า
หรื อ บริ การในอนาคต (และมีผลผูกพั นให้ กิจการต้ องมีความพร้ อมในการโอนสินค้ าหรื อ
บริการ) อย่างไรก็ตาม ลูกค้ าอาจไม่ใช้ สิทธิตามสัญญาทั้งหมด สิทธิ ตามสัญญาส่วนที่ลูกค้ าไม่ได้
ใช้ มักจะเรียกว่าเป็ นการสละสิทธิ (Breakage)
หากกิจการคาดได้ ว่าจะมีสิทธิรับ จํานวนที่สละสิทธิท่ีแสดงเป็ นจํานวนหนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
กิจการต้ องรั บรู้จาํ นวนที่คาดได้ ว่าจะมีการสละสิทธิเป็ นรายได้ เมื่อมีความน่ าจะเป็ นน้ อยมากที่
ลูกค้ าจะใช้ สทิ ธิท่คี งเหลืออยู่ดังกล่าว หากกิจการไม่คาดว่าจะมีสิทธิรับ จํานวนที่สละสิทธิ กิจการ
ต้ องรับรู้จาํ นวนคาดได้ ว่าจะมีการสละสิทธิเป็ นรายได้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ยากยิ่งที่ลูกค้ าจะใช้
สิทธิท่เี หลือ ในการกําหนดว่ากิจการคาดได้ หรือไม่ว่ากิจการจะได้ รับ จํานวนที่สละสิทธิ กิจการ
ต้ องพิจารณาข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58 เรื่องประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่ยังต้ อง
ไม่รับรู้
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ (ไม่ใช่รายได้ ) สําหรับสิ่งตอบแทนที่ได้ รับสําหรับส่วนที่ลูกค้ าไม่ได้ ใช้ สิทธิ
ซึ่งกิจการจะต้ องนําส่งสิ่งตอบแทนดังกล่าวให้ กับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานรัฐบาลตาม
กฎหมายเรื่องทรัพย์สนิ ที่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความเป็ นเจ้ าของ
ค่าธรรมเนียมเริม่ แรกทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้ (และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องบางประการ)

ข48

ข49

ในบางสัญญา กิจการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเริ่ มแรกที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ ณ วันที่เริ่ มต้ น
ของสัญญา หรื อใกล้ วันที่เริ่ มต้ นของสัญญา ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการเข้ าเป็ นสมาชิก
ของศูนย์สุขภาพ ค่าแรกเข้ าในสัญญาบริการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการติดตั้งในสัญญา
ให้ บริการ หรือค่าธรรมเนียมแรกเริ่มในสัญญาจัดหาวัตถุดิบ
ในการระบุ ภ าระที่ ต้ อ งปฏิบ ั ต ิใ นสัญ ญา กิจ การต้ อ งประเมิน ว่ า ค่า ธรรมเนีย มดัง กล่ า ว
เกี่ยวข้ องกับการโอนสินค้ าหรื อบริ การตามสัญญาหรื อไม่ ในหลายกรณี แม้ ว่ า ค่า ธรรมเนี ยม
เริ่ มแรกที่ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคืน ได้ มีความเกี่ย วข้ อ งกับ กิจ กรรมที่กิจ การต้ อ งทํา ณ วั น ที่ห รื อ
ใกล้ วั น ที่เ ริ่ มต้ น ของสัญ ญาเพื่ อ บรรลุ ข้อ ตกลงในสัญ ญา แต่ กิจกรรมดังกล่ า วไม่ได้ ส่งผลให้
เกิดการโอนสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารตามสัญ ญาให้ แ ก่ลูกค้ า (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 25) ในทางกลับ กัน ใน
กรณีที่ ค่ า ธรรมเนี ย มเริ่ ม แรกเป็ นเงิน จ่ า ยล่ ว งหน้ า สํา หรั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ จ ะโอนใน
อนาคต ในกรณีเ ช่ น ว่ า ให้ รั บ รู้ ค่า ธรรมเนีย มเริ่ ม แรกดัง กล่ า วเป็ นรายได้ เ มื่ อ มีก ารโอน
สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารในอนาคต ระยะเวลาในการรั บ รู้ ร ายได้ อ าจขยายออกไปนอกเหนือ จาก
ระยะเวลาตามสัญ ญาฉบับ แรก หากกิจการให้ สิทธิแ ก่ลูกค้ า ในการทํา สัญ ญาใหม่แ ละสิทธิ ท่ี
ให้ แก่ลูกค้ า ดังกล่ าวมีสาระสําคัญตามคําอธิบายในย่อหน้ า ที่ ข40
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ข50
ข51

หากค่ า ธรรมเนี ย มเริ่ ม แรกมีค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ สิน ค้ า หรื อ บริ ก าร กิจ การต้ อ งประเมิน ว่ า
สินค้ าหรื อบริ การนั้ นเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่ างหากตามย่ อหน้ าที่ 22 ถึง 30 หรื อไม่
กิจ การอาจเรี ยกเก็บ ค่ า ธรรมเนี ยมที่เ รี ยกคืน ไม่ ได้ เพื่ อ บางส่ว นจะเป็ นการชดเชยต้ น ทุ น ที่
เกิดขึ้นจากดําเนินการเพื่ อ การทํา สัญ ญา (หรื อ งานการบริ หารจั ดการอื่น ตามย่ อ หน้ า ที่ 25)
โดยหากการดําเนิ นการเพื่ อการทําสัญญาไม่ ได้ ทาํ ให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จ กิจ การต้ อ ง
ไม่ ร วมการดํา เนิ น การดัง กล่ า ว (รวมทั้ง ต้ น ทุ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง) ในการประเมิน ความก้ า วหน้ า
ตามย่อ หน้ า ที่ ข19 เนื่ อ งจากต้ น ทุน การดํา เนิน การเพื่ อ ทํา สัญ ญานั้ น ไม่ไ ด้ ส ะท้ อนการโอน
บริ การให้ แก่ลูกค้ า กิจการต้ องประเมินว่ าต้ นทุ นที่เกิดขึ้น ในการดํา เนิ น การเพื่ อ ทํา สัญ ญาทํา
ให้ เกิดสินทรั พย์ท่ีกิจการสามารถบั นทึกได้ ตามย่ อหน้ าที่ 95 หรื อไม่
การให้สิทธิ

ข52

ข53

ข54

การให้ สิทธิทาํ ให้ ลูก ค้ ามีสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญ ญาของกิจการ การให้ สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญญาอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการให้ สิทธิในรายการดังต่อไปนี้
ข52.1 ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
ข52.2 ภาพยนตร์ เพลงและสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ
ข52.3 แฟรนไชส์
ข52.4 สิทธิบัตร เครื่ องหมายการค้ าและลิขสิทธิ์
กิจการอาจตกลงที่จะส่งมอบสินค้ า หรือบริการอื่น ให้ แ ก่ลูกค้ า นอกเหนือจากข้ อตกลงในการ
ให้ สิทธิแก่ลูกค้ า ข้ อตกลงดังกล่าวอาจระบุไว้ ชัดเจนในสัญญา หรือ อาจเป็ น ข้ อตกลงโดยนัยที่
เป็ นไปตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายของกิจการที่เผยแพร่ หรื อถ้ อยแถลง
ของกิจการในเรื่องดังกล่าว (ดูย่อหน้ าที่ 24) กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 ใน
การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในแต่ละสัญญาสําหรับการให้ สิทธิเพิ่ มเติมนอกเหนือจากข้ อตกลง
ที่จะโอนสินค้ าหรื อบริ การอื่นตามสัญญา เช่นเดียวกับสัญญาประเภทอื่น
ถ้ าข้ อตกลงในการให้ สิทธิไม่แตกต่างจากข้ อตกลงในการโอนสินค้ าหรือ บริการอื่นตามสัญญา
ตามย่อ หน้ าที่ 26 ถึง 30 กิจการต้ องบันทึกข้ อตกลงในการให้ สิทธิและข้ อตกลงในการโอน
สิน ค้ า หรือ บริก ารอื่ น ตามสัญ ญาเป็ น ภาระที่ต้ อ งปฏิบัติเ ดีย วกัน ตัว อย่า งการให้ ส ิท ธิที่ไ ม่
สามารถแยกออกจากข้ อตกลงในการโอนสินค้ าหรือบริการอื่น ตามสัญญามีดังนี้
ข54.1 การให้ สทิ ธิน้ันถือว่าเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของสินค้ าที่มีตัวตน และสิทธิดังกล่าว ถื อ ว่ า
เป็ นส่วนหนึ่งในการที่ทาํ ให้ สนิ ค้ าจะใช้ งานได้ และ
ข54.2 การให้ สทิ ธิท่ที าํ ให้ ลูกค้ าได้ รับประโยชน์กต็ ่อเมื่อใช้ สทิ ธิดังกล่าว
พ ร้ อ ม กั บ
บริ การที่เกี่ยวข้ องเท่านั้น (เช่น บริการออนไลน์ท่กี ิจการจัดให้ ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมูลโดย
การทําการให้ สทิ ธิในการเข้ าถึงข้ อมูล)
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ข55

ข56

กรณีการให้ สทิ ธิไม่แตกต่างกัน กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 31 ถึง 38 เพื่อกําหนดว่าภาระที่
ต้ องปฏิบัติ (ซึ่งรวมถึงข้ อตกลงตามการให้ สิทธิ) เป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จ ตลอด
ช่วงเวลาหนึ่งหรือแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ถ้ า ข้ อ ตกลงตามการให้ สิท ธิไ ม่แ ตกต่า งจากข้ อ ตกลงในการโอนสิน ค้ า หรือ บริก ารอื่น ตาม
สัญญา ข้ อตกลงในการให้ สิทธิเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติท่ีแยกต่างหาก กิจการต้ องกําหนดว่าการ
ให้ สิทธิดังกล่าวแก่ลูกค้ าเป็ นการโอน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง หรือ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยในการ
กํา หนดจั งหวะเวลานี้ กิจ การต้ อ งพิ จารณาว่ า ข้ อตกลงตามการให้ สิทธิแ ก่ ลูก ค้ า มี ลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
ข56.1 สิทธิในการเข้ าถึงทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการที่มีอยู่ตลอดอายุของการให้ สิทธิ
ข56.2 สิทธิในการใช้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในการให้ สทิ ธิ
การกาหนดลักษณะสัญญาของกิจการ

ข57
ข58

ข59

ข59ก

[ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ ]
ข้ อตกลงที่กิจการให้ สิทธิมีลักษณะเป็ นการให้ สิทธิในการเข้ าถึงทรัพย์สินทางปั ญญาของกิจการ
ถ้ าหากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
ข58.1 สัญญากําหนด หรือลูกค้ ามี ความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะต้ องดําเนิน
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรั พย์สินทางปั ญญาที่ลูกค้ ามีสิทธิ (ดูย่อ
หน้ าที่ ข59 และ ข59ก)
ข58.2 สิทธิท่ีเกิดจากการให้ สิทธิน้ันทําให้ ลูกค้ า เป็ นผู้ มีฐานะเปิ ดโดยตรงต่อผลกระทบแง่
บวกหรือลบที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข58.1 และ
ข58.3 กิ จ กรรมเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ท าํ ให้ เ กิ ด การโอนสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในขณะที่
กิจกรรมเหล่านั้นกําลังดําเนินไป(ดูย่อหน้ าที่ 25)
ปั จจัยที่อาจระบุว่าลูกค้ าเกิดความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะรั บผิดชอบกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่อทรั พย์สินทางปั ญญา รวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบั ติทางธุรกิจ
นโยบายที่จั ดพิ ม พ์ หรื อ คํา แถลงเฉพาะ ถึ งแม้ ว่ า จะไม่ ได้ มีก ารกํา หนดไว้ ผลประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจร่ วมกัน (ตัวอย่างเช่ น ค่าสิทธิท่ีกาํ หนดตามยอดขาย (a sales-based royalty))
ระหว่างกิจการและลูกค้ าที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินทางปั ญญาซึ่งลูกค้ ามีสิทธิอาจจะระบุ ว่าลูกค้ า
สามารถคาดหวังได้ ว่ากิจการจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมดังกล่าว
กิจการมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ ทรัพย์สิน ทางปั ญญาที่ลูก ค้ า ได้ รั บ สิทธิ ก็
ต่อเมื่อเข้ าข้ อใดข้ อหนึ่งดั งต่อไปนี้
ข59ก.1 กิจกรรมเหล่ านั้ นคาดว่ าจะเปลี่ ยนรูปแบบ (ตัวอย่างเช่น การออกแบบหรือเนื้อหา)
หรือการใช้ งานอย่างมีนัยสําคัญ (ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการดําเนินการตาม
หน้ าที่หรื อปฏิบัติงาน) ของทรั พย์สินทางปั ญญา หรื อ
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ข60

ข61

ข62

ข59ก.2 ความสามารถของลูกค้ าที่จะได้ รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญาเกือบทั้งหมดที่
ได้ มาจากหรือขึ้นอยู่กับกิจกรรมเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การได้ รับประโยชน์จากตรา
สินค้ าส่วนใหญ่ได้ มาจากหรือขึ้นอยู่กับการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของกิจการ
ซึ่งสนับสนุ นหรือรักษามูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญา
ดังนั้น หากทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่ลูกค้ าได้ รับสิทธิ มีการใช้ งานที่สาํ คัญเป็ นเอกเทศ โดยประโยชน์
ส่วนใหญ่ จากทรัพย์สินทางปั ญญาได้ มาจากการใช้ งานดังกล่าว ดังนั้น ความสามารถของลูกค้ าที่
จะได้ รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญาอาจไม่ได้ เป็ นผลมาจากกิจกรรมของกิจการอย่างมี
นัยสําคัญ เว้ นแต่ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการใช้ งานของทรัพย์สินทาง
ปั ญญาอย่ างมี นัยสําคั ญ ประเภทของทรั พย์สิน ทางปั ญญาที่ส่วนมากมีการใช้ งานที่สาํ คัญเป็ น
เอกเทศ รวมถึ ง ซอฟต์ แ วร์ สารประกอบชี ว ภาพหรื อ สูต รยา และเนื้ อหาสื่อ ที่เ สร็จ สมบู ร ณ์
(ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเพลงที่บันทึกแล้ ว)
หากเข้ าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข58 กิจการต้ องบันทึกข้ อ ตกลงตามการให้ สิทธิเป็ นภาระที่
ต้ อ งปฏิบั ติ ใ ห้ แ ล้ วเสร็จ ตลอดอายุ ของใบอนุ ญ าต เนื่ องจากลู ก ค้ า จะได้ รั บ และใช้ ป ระโยชน์
พร้ อมๆกันจากการที่กิจการให้ สิทธิการเข้ าถึงทรัพย์สินทางปั ญญาของกิจการดังที่เกิดขึ้น (ดูย่อ
หน้ าที่ 35.1) กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 39 ถึง 45 เพื่ อเลือกวิธีท่เี หมาะสมในการวัด
ระดับความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จในการเข้ าถึง
หากรายการไม่เข้ าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข58 ลักษณะของข้ อตกลงที่กิจการให้ สิทธิในการใช้
ทรั พย์สินทางปั ญญาของกิจการในสภาพที่เป็ นอยู่ (ทั้งในแง่รูปแบบและการใช้ งาน) ณ จุ ดที่มี
การให้ สทิ ธิกบั ลูกค้ า ลักษณะเช่นว่าทําให้ ลูกค้ าสามารถกําหนดการใช้ งานและได้ รับผลประโยชน์
ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากการให้ สทิ ธิ ณ จุดที่มีการโอน กิจการต้ องบันทึกข้ อตกลงที่จะให้ สิทธิ
ในการใช้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 38 เพื่อการกําหนดจุ ดเวลาที่กิจการได้ โอนการให้ สิทธิแก่ลูกค้ า
อย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้ จากการให้ สทิ ธิท่เี ป็ นสิทธิในการให้ ใช้ ทรั พย์สินทาง
ปัญญาก่อนที่ลูกค้ าจะสามารถใช้ และได้ รับประโยชน์จากการให้ สทิ ธิ ตัวอย่างเช่น ถ้ าระยะเวลาใน
การให้ สิทธิให้ ใช้ ซอฟต์แวร์เริ่มก่อนที่กิจการจะให้ (หรือเมื่อจัดให้ มี)รหัสที่ทาํ ให้ ลูกค้ าสามารถ
ใช้ ซอฟต์แวร์น้ันได้ ทันที กิจการจะต้ องไม่รับรู้ รายได้ น้ันก่อนที่จะให้ รหัสดังกล่ าว หรื อจัดให้ มี
รหัสดังกล่าว
กิจการต้ องไม่คาํ นึงถึงปั จจัยต่อไปนี้ เมื่อพิ จารณาว่ า การให้ สิทธิได้ มีการให้ สิทธิในการเข้ าถึง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการ
ข62.1 ข้ อจํากัดของเวลา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรื อการใช้ – ข้ อจํากัดเหล่านี้ได้ กาํ หนด
คุณลักษณะของการให้ สิทธิ แต่ไม่ได้ กาํ หนดว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
ซึ่งเป็ นภาระที่แล้ วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ข62.2 กิจการได้ รับประกันว่ากิจการมีสทิ ธิบัตรต่อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
เพื่ อ ที่ จ ะปกป้ องการใช้ สิ ท ธิ บั ต รที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต สั ญ ญาที่ จ ะปกป้ องสิ ท ธิ ต าม
สิทธิบัตรไม่ถือว่ าเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ เพราะการปกป้ องสิทธิบัตรเป็ นการปกป้ อง
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการเอง และเป็ นการให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ าว่า
การให้ สทิ ธิท่ไี ด้ มอบให้ ดังกล่าวเป็ นการให้ สิทธิท่มี ีคุณลักษณะตามข้ อกําหนดในสัญญา
ค่าสิทธิทีก่ าหนดจากยอดขายหรือจานวนการใช้งาน
ข63

ข63ก

ข63ข

กิจการต้ องรั บรู้รายได้ จากค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขายหรื อจํานวนการใช้ งานที่ได้ รับเพื่ อเป็ น
การแลกเปลี่ยนกับการให้ สิทธิท่เี กี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อทุกเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้
เกิดขึ้นแล้ ว โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 56 ถึง 59
ข63.1 รายการขายที่หรือการใช้ งานได้ เกิดขึ้นในเวลาต่อมา และ
ข63.2 ภาระที่ต้อ งปฏิบัติที่ไ ด้ มีก ารปั น ส่ว นค่า สิทธิที่กาํ หนดจากยอดขายหรื อจํา นวนการ
ใช้ งานบางส่วนหรือทั้งหมดมาให้ ได้ แล้ วเสร็จลงแล้ ว(หรือแล้ วเสร็จบางส่วน)
ข้ อกําหนดสําหรับค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขายหรือจํานวนการใช้ งานในย่อหน้ าที่ ข63 ใช้ เมื่อค่า
สิทธิเกี่ยวข้ องกับการให้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น หรือเมื่อการให้ สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญามี ความสํา คั ญ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ค่ า สิทธิม ากกว่ า รายการอื่น (ตั วอย่ า งเช่ น การให้ สิทธิใ น
ทรั พย์สิน ทางปั ญญาอาจมี ความสํา คัญที่เกี่ยวข้ องกับค่ าสิทธิมากกว่ า รายการอื่นเมื่อ กิจการมี
ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลที่ลูกค้ าจะพิ จารณาว่ ามูลค่าของการให้ สิทธิมีมากกว่ าสินค้ าหรื อ
บริการอื่นที่ค่าสิทธิเกี่ยวข้ องอย่างมีนัยสําคัญ
เมื่อเป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ ข63ก รายได้ จากค่ าสิทธิท่ีกาํ หนดจากยอดขายหรื อ
จํานวนการใช้ งานต้ องรับรู้ท้งั จํานวนตามย่อหน้ าที่ ข63 แต่หากไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อ
หน้ าที่ ข63ก ให้ นาํ ข้ อกําหนดเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้ าที่ 50 ถึง 59 มาใช้ กับค่า
สิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขายหรือจํานวนการใช้ งาน
สัญญาการซื้ อคืน

B64

ข65

สัญ ญาการซื้ อ คืน คือ สัญ ญาซึ่ งกิจ การที่ไ ด้ ข ายสิน ทรัพ ย์ และมีก ารตกลงหรือ สัญ ญาได้ ใ ห้
ทางเลือก (ในสัญญาเดียวกันหรือเป็ นสัญญาอื่นแยกกัน) แก่กิจการในการซื้อคืนสินทรัพย์ การ
ซื้อคืนสินทรัพย์อาจเป็ นสินทรัพย์ด้ังเดิมที่ขายให้ แก่ลูกค้ า หรือสินทรัพย์น้ันมีความคล้ ายคลึง
มากกับ สิน ทรัพ ย์ดั้งเดิม หรือ สิน ทรัพ ย์อ่ืน ที่ส ิน ทรัพ ย์ดั้งเดิมที่ขายไปเป็ น ส่ว นประกอบของ
สินทรัพย์น้ัน
สัญญาการซื้อคืนโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ
ข65.1 กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องซื้อคืนสินทรัพย์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า )
ข65.2 กิจการมีสิทธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ (สัญญาที่ให้ สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ู
ถือในการซื้อสินทรัพย์) และ
ข65.3 กิจการมีภาระผูกพันในการซื้ อคืนสินทรัพย์ตามที่ลูกค้ าร้ องขอ (สัญญาที่ให้ สิทธิใน
การเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการขายสินทรัพย์)
60

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

สัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือ สัญญาที ่ใ ห้สิท ธิ ใ นการเลือ กแบบไม่ผูกมัดแก่ผูถ้ ือ ในการซื้ อ
สินทรัพย์
ข66

ข67
ข68

ข69

หากกิจการมีภาระผูกพันหรือมีสทิ ธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าหรือสัญญาที่
ให้ สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการซื้อสินทรัพย์) จะถือว่าลูกค้ าไม่สามารถควบคุม
สินทรัพย์น้ันได้ เพราะลูกค้ ามีข้อจํากัดในการกําหนดการใช้ งานและการได้ รับประโยชน์คงเหลือ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน แม้ ว่าลูกค้ าจะถือครองสินทรัพย์ทางกายภาพก็ตาม ดังนั้น กิจการ
ต้ องบันทึกรายการสัญญาตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข66.1 บันทึกเป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
สัญญาเช่า ถ้ ากิจการสามารถซื้อคืนสินทรั พย์ด้วยมู ลค่ าที่ต่าํ กว่ าราคาขายดั้งเดิมของ
สินทรัพย์ หรือ
ข66.2 บันทึกเป็ นสัญญาการจัดหาเงินตามย่อหน้ าที่ ข68 ถ้ ากิจการสามารถหรือ ต้ องซื้อคืน
สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่มากกว่า หรือเท่ากับราคาขายดั้งเดิมของสินทรัพย์
ในการเปรียบเทียบราคาซื้อคืนกับราคาขาย กิจการต้ องพิจารณาเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา
ถ้ าสัญญาการซื้อคืนเป็ นสัญญาการจัดหาเงิน กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์เดิมนั้นต่อไป และต้ อ ง
รับรู้ส่งิ ตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ าเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน กิจการจะรับรู้ส่วนต่างระหว่างจํานวนสิ่ง
ตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ าและจํานวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายไปให้ ลูกค้ าเป็ นดอกเบี้ย และค่าใช้ จ่าย
อื่นที่เป็ นไปได้ เช่นค่าดําเนินการ หรือค่าการถือสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น การประกัน)
ถ้ าสิทธิในการเลือกไม่ได้ รับการใช้ และหมดอายุลง กิจการต้ องตัดรายการหนี้สินออกไปและ
รับรู้เป็ นรายได้
สัญญาที่ให้สิทธิ ในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผูถ้ ือในการขายสินทรัพย์

ข70

ข71

หากกิจการมีภาระผูกพันในการซื้อคืนสินทรัพย์ตามคําขอจากลูกค้ า (สัญญาที่ให้ สิทธิในการ
เลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการขายสินทรัพย์ ) ในราคาที่ต่าํ กว่ าราคาขายเดิมของสินทรั พย์
กิจการต้ องพิ จารณา ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาว่ าลูกค้ ามีแรงจู งใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญในการ
ใช้ สิทธิดังกล่ าวหรื อไม่ การใช้ สิทธิของลูกค้ าส่งผลให้ จาํ นวนเงินที่ลูก ค้ าจ่ า ยชําระมาเป็ นการ
จ่ า ยสิ่งตอบแทนให้ กับ กิจ การสํา หรับ สิทธิในการใช้ สิน ทรัพย์ดังกล่า วสํา หรับ ระยะเวลาหนึ่ ง
ดังนั้น ถ้ าลูกค้ ามีแรงจู งใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญในการใช้ สิทธิดังกล่ าว ให้ กิจการบันทึก
สัญญาดังกล่า วเป็ นสัญ ญาเช่า ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
สัญญาเช่า
เพื่ อประเมินว่ า ลูก ค้ า มีแ รงจู งใจเชิงเศรษฐกิจ ที่มีนัยสํา คัญ ในการใช้ สิทธิหรื อ ไม่ กิจ การต้ อ ง
พิจ ารณาปั จ จัย ต่า งๆ รวมถึง ความสัม พั น ธ์ข องราคาซื้ อ คืน และราคาตลาดที่ค าดไว้ ข อง
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ข72

ข73

ข74

ข75
ข76

สิน ทรั พ ย์ ณ วัน ที่ซ้ ื อ คืน สิน ทรั พ ย์ และระยะเวลาจนกระทั่ง สิทธิห มดอายุ ตัว อย่า งเช่ น ถ้ า
ราคาซื้อคืนคาดว่าจะเกินกว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจจะบ่งชี้ว่าลูกค้ า
มีแรงจู งใจทางเศรษฐกิจในการใช้ สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการขายสินทรัพย์
หากกิจการไม่มีแรงจู งใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญในการใช้ สิทธิ ณ ราคาที่ต่าํ กว่ า ราคาขาย
เดิมของสินทรั พย์ กิจการจะถือเป็ นสัญญาที่เป็ นการขายผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้ สิทธิในการคืนได้ ตาม
ย่อหน้ าที่ ข20 ถึง ข27
หากราคาซื้อคืนของสินทรัพย์เท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาดที่
คาดไว้ ข องสิน ทรั พ ย์ สัญ ญาดั ง กล่ า วเป็ นสัญ ญาจั ดหาเงิ น ดั ง นั้ น กิจ การต้ องบั น ทึก สัญ ญา
ดังกล่าวตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข68
หากราคาซื้อคืนสินทรัพย์มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และน้ อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่า
ตลาดที่คาดไว้ ของสินทรั พย์ และลูกค้ าไม่มีแรงจู งใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญที่จะใช้ สิทธิน้ั น
กิจการต้ องบันทึกสัญญานั้นประหนึ่งว่ากิจการได้ ขายผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้ สิทธิในการคืนตามที่อธิบาย
ไว้ ในย่อหน้ าที่ ข20 ถึง ข27
ในการเปรียบเทียบราคาซื้อคืนกับราคาขาย กิจการต้ องพิจารณาเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา
ถ้ าสิทธิในการเลือกไม่ได้ รับการใช้ และหมดอายุลง กิจการต้ องตัดรายการหนี้สินออกไปและรับรู้
เป็ นรายได้
สัญญาฝากขาย

ข77

ข78

เมื่อกิจการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น (เช่ นผู้แทนจําหน่ายหรื อผู้จัดจําหน่าย) เพื่อขาย
ให้ กับผู้บริโภค กิจการต้ องพิจารณาว่าบุคคลอื่นดังกล่าวได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ณ จุ ดที่มีการส่ง
มอบหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ท่สี ่งมอบไปยังบุคคลอื่นถือว่าได้ รับการถือไว้ ตามสัญญาฝากขายถ้ าหาก
บุคคลอื่นไม่มีสิทธิในการควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ ณ จุ ดการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น ถ้ าผลิตภัณฑ์น้ันได้ รับการถือไว้ ตามการฝากขาย
ข้ อบ่งชี้ว่ารายการใดเป็ นรายการฝากขาย รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
ข78.1 ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ การควบคุมของกิจการ จนกระทั่งเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เกิดขึ้น เช่น
การขายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าของผู้แทนจําหน่าย หรือจนครบตามกําหนดระยะเวลา
ข78.2 กิจการสามารถร้ องขอผลิตภัณฑ์คืนหรือกําหนดให้ ส่งมอบต่อ ไปยังบุคคลที่สาม (อาทิ
ผู้แทนจําหน่ายรายอื่น) และ
ข78.3 ผู้ แ ทนจํา หน่ า ยไม่ มีภ าระผู ก พั น ที่ป ราศจากเงื่ อ นไขให้ จ่ า ยชํา ระสํา หรั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์
ดังกล่าว (แม้ ว่าอาจมีการกําหนดให้ จ่ายเงินมัดจําก็ตาม)
การขายทีแ่ จ้งหนี้ แล้วแต่ยงั ไม่ส่งมอบสินค้า
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ข79

ข80

ข81

B82

การขายที่แ จ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า คื อสัญ ญาที่กาํ หนดให้ กิจการออกใบแจ้ งหนี้ แ ก่
ลูกค้ าสําหรับผลิตภัณฑ์ท่กี จิ การจะยังถือครองผลิตภัณฑ์ทางกายภาพไปจนกว่าจะมีการโอนไปยัง
ลูกค้ า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตัวอย่ างเช่ น กรณีลูกค้ าอาจมีคาํ ขอให้ กิจการตกลงทํา
สัญญาลักษณะนี้ เนื่องจากลูกค้ าอาจขาดพื้นที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หรือการเกิดความล่าช้ า
ของกําหนดการการผลิตของลูกค้ า
กิจการจะต้ องกําหนดว่าเมื่อใดที่กจิ การได้ ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฎิบัติในการโอนผลิตภัณฑ์แล้ ว
เสร็จ โดยกิจการต้ องประเมินว่าลูกค้ าได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์เมื่อใด (ดูย่อหน้ าที่ 38) สําหรับบาง
สัญญาการควบคุมจะโอนเมื่อผลิตภัณฑ์ส่งไปถึงสถานที่ของลูกค้ า หรือเมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา (รวมถึงเงื่อนไขของการส่งมอบและจัดส่ง ) อย่างไรก็ตาม ในบาง
สัญ ญาลู ก ค้ า อาจได้ ก ารควบคุ มในตัวผลิ ตภัณ ฑ์ถึงแม้ ว่าผลิ ตภัณ ฑ์ทางกายภาพยังอยู่ ในการ
ครอบครองของกิจการ ซึ่งในกรณีน้ัน ลูกค้ าจะสามารถกําหนดทิศทางในใช้ ประโยชน์ และได้ รับ
ผลประโยชน์ท่มี ีนัยสําคัญที่คงเหลือจากผลิตภัณฑ์น้ัน แม้ ว่าลูกค้ าได้ ตัดสินใจที่จะยังไม่ใช้ สิทธิใน
การครอบครองผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ดังนั้น กิจการไม่ได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน โดยมีหน้ าที่แต่
เพียงให้ บริการการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้ า
นอกจากข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 38 กรณีท่ถี ือว่าลูกค้ าได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์ตามข้ อตกลงการขาย
ที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า จะต้ องเป็ นกรณีท่เี ข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
ข81.1 เหตุผลในการทําข้ อตกลงการขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า จะต้ องมีเนื้อหา
ตัวอย่างเช่นลูกค้ ามีการร้ องขอให้ ทาํ สัญญา
ข81.2 ผลิตภัณฑ์จะต้ องระบุแยกออกมาว่าเป็ นของลูกค้ า
ข81.3 ผลิตภัณฑ์จะต้ องอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะส่งมอบให้ แก่ลูกค้ า และ
ข81.4 กิ จ การต้ อ งไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ั น หรื อ ให้ ลู ก ค้ าอื่ น ใช้ ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์น้ันได้
หากกิจ การรั บ รู้ ร ายได้ จ ากการขายผลิต ภัณ ฑ์ต ามข้ อตกลงการขายที่แจ้ งหนี้ แล้ วแต่ยังไม่ส่ง
มอบสินค้ า กิจการจะต้ องพิ จารณาว่ ายังมีภาระที่ต้องปฏิบัติคงเหลื ออีกหรื อไม่ (ตัวอย่ างเช่ น
การให้ บ ริ ก ารดูแ ลผลิต ภัณ ฑ์) ตามย่ อ หน้ า ที่ 22 ถึง 30 ซึ่ ง จะทํา ให้ กิจ การต้ อ งปั น ส่ว น
ราคาของรายการตามย่ อหน้ าที่ 73 ถึง 86
การยอมรับของลูกค้า

ข83

ตามที่ได้ กล่ าวในย่อหน้ าที่ 38.5 การที่ลูกค้ า ยอมรั บสิน ทรั พย์อ าจเป็ น ข้ อ บ่ งชี้ ว่า ลูกค้ าได้ รับ
การควบคุม เหนือ สิน ทรั พ ย์น้ั น เงื่ อ นไขในสัญ ญาเกี่ ย วกับ การยอมรั บ ของลูก ค้ า กํา หนดให้
ลูก ค้ า สามารถยกเลิก สัญ ญาหรือกํา หนดให้ กิจการต้ อ งดํา เนิน การบางอย่า งหากสิน ค้ า หรือ
บริ ก ารไม่เ ป็ น ไปตามคุณ ลัก ษณะที่ต กลงกัน กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาเงื่ อ นไขดัง กล่ า วในการ
ประเมินว่าลูกค้ าได้ รับการควบคุมสินค้ าหรือบริการเมื่อใด
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ข84

ข85

ข86

หากกิจการสามารถกํา หนดได้ ชัดเจนว่า การควบคุมสินค้ าหรือบริการได้ โอนไปยังลูกค้ าโดย
เป็ น ไปตามคุณ ลัก ษณะที่ต กลงกัน ไว้ ล่ ว งหน้ า ตามสัญ ญา การยอมรับ ของลูกค้ า ดัง กล่า วจึง
เกิดขึ้นอย่างเป็ นทางการ โดยไม่มีผลกระทบต่อการกําหนดของกิจการเกี่ยวกับการได้ รับการ
ควบคุม สิน ค้ า หรือบริก ารของลูกค้ า ตัวอย่า งเช่น เงื่อนไขในสัญ ญาเกี่ยวกับ การยอมรับ ของ
ลูกค้ าขึ้นอยู่กับการกําหนดขนาดหรือนํา้ หนักเฉพาะ กิจการสามารถกําหนดได้ ว่ าเมื่อ ใดที่จ ะ
ยอมรับเงื่อนไขดังกล่ าวก่อนการได้ รับเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการได้ รับการควบคุม สินค้ าหรือ
บริ ก ารของลูก ค้ า ประสบการณ์ข องกิจ การเกี่ ย วกับ สัญ ญาในสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่มีลัก ษณะ
คล้ ายกันอาจนํามาซึ่งหลักฐานที่สินค้ าหรื อบริ การที่ให้ กับลูกค้ าเป็ นไปตามคุณลักษณะที่ตกลง
กันตามสัญ ญา หากการรับรู้ รายได้ เกิดก่อนการยอมรับของลูกค้ า กิจการจะต้ องพิจารณาว่า
กิจ การมีภ าระที่ต้ อ งปฏิบัต ิที่ย ัง คงเหลือ (ตัว อย่า งเช่น การติด ตั้ ง อุป กรณ์) และทํา การ
ประเมินถึงการรับรู้รายการแยกจากกัน
อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการไม่สามารถกําหนดได้ ชัดเจนว่ าสินค้ า หรื อบริ การที่ให้ กับลู กค้ าเป็ นไป
ตามคุณลักษณะที่ตกลงกันไว้ แล้ วหรือไม่ กิจการจะไม่สามารถสรุปได้ ว่าลูกค้ าได้ รับการควบคุม
จนกว่ า กิจ การจะได้ รั บ การยอมรั บ ของลู ก ค้ า เนื่ อ งจากในสถานการณ์ ดัง กล่ า วนี้ กิจการไม่
สามารถระบุ ได้ ว่าลูกค้ าสามารถกําหนดการใช้ งานและได้ รับประโยชน์ท่เี หลืออยู่ เกือบทั้งหมด
ของสินค้ าหรือบริการ
ถ้ า กิ จ การส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปให้ กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทดลองใช้ ห รื อ เพื่ อ ประเมิ น
ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ าไม่ได้ มีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทนใดๆ จนกว่าจะพ้ นช่วงเวลาทดลองใช้
การควบคุมผลิตภัณฑ์จะไม่โอนไปยังลูกค้ าจนกว่าลูกค้ าจะยอมรับผลิตภัณฑ์หรือผ่านพ้ นช่วงเวลา
ทดลองใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลการจาแนกรายได้

ข87

ข88

ย่อหน้ าที่ 114 กําหนดให้ กจิ การต้ องจําแนกรายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าเป็ นหมวดหมู่ท่แี สดง
ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ จํานวน ระยะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงิน
สดที่มีผลกระทบจากปั จ จั ยทางเศรษฐกิจหลายปั จ จั ย ดังนั้ น ระดั บในการจําแนกรายได้ ของ
กิจการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลจะขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ซ่ึง เกี่ยวข้ อง
กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า กิจการบางรายอาจจําเป็ นต้ องมีหมวดหมู่มากกว่าหนึ่งประเภทเพื่อบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจํา แนกรายได้ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 114 ในขณะที่ กิ จ การอื่ น อาจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ โดยจําแนกรายได้ เป็ นหมวดหมู่เพียงหนึ่งประเภท
ในการเลือกประเภทหมวดหมู่เพียงหมวดหมู่เดียว (หรือหลายหมวดหมู่) เพื่อการจําแนกรายได้
กิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อมูลเกี่ยวกับรายได้ ของกิจการได้ นาํ เสนออย่างไรในการแสดงข้ อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื ๆ ดังต่อไปนี้:
ข88.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลนอกงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น รายงานกําไร รายงานประจําปี หรือ
รายงานที่นาํ เสนอต่อนักลงทุน)
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ข89

ข88.2 ข้ อ มู ล ได้ รั บ การสอบทานอย่ า งสมํ่า เสมอโดยผู้ มี อ ํา นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการ
ดําเนินงานเพื่อประเมินผลการดําเนินงานทางการเงินของส่วนงานดําเนินงาน และ
ข88.3 ข้ อ มู ล อื่น ๆ ที่ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ประเภทของข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ ข88.1 และ
ข88.2 และข้ อมูลที่ใช้ โดยกิจการหรือผู้ใช้ งบการเงินของกิจการเพื่ อประเมินผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกิจการหรือการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ตัว อย่ างของหมวดหมู่ ท่ีอ าจเหมาะสมเพื่ อ ใช้ จํา แนกประเภทรายได้ ร วมถึง แต่ไม่ จํา กัดเพี ยง
รายการทั้งหมด ดังต่อไปนี้
ข89.1 ประเภทของสินค้ าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น สายการผลิตภัณฑ์หลัก)
ข89.2 เขตทางภูมิศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น ประเทศ หรือ ภูมิภาค)
ข89.3 ตลาดหรือประเภทของลูกค้ า (ตัวอย่างเช่ น ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานรัฐบาล หรือลูกค้ าที่
ไม่ได้ เป็ นหน่วยงานรัฐบาล)
ข89.4 ประเภทของสัญญา (ตัวอย่างเช่ น สัญญาที่ราคาคงที่ หรื อสัญญาที่กาํ หนดราคาจาก
จํานวนชั่วโมงแรงงานและต้ นทุนวัสดุ)
ข89.5 ระยะเวลาของสัญญา (ตัวอย่างเช่น สัญญาระยะสั้น หรือสัญญาระยะยาว)
ข89.6 จังหวะเวลาการโอนสินค้ าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น รายได้ จากการโอนสิน ค้ า หรือ
บริการให้ ลูกค้ า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รายได้ จากการโอนสินค้ าหรือบริการในตลอด
ช่วงเวลาหนึ่ง)
ข89.7 ช่อ งทางการขาย (ตัวอย่างเช่น ขายสิน ค้ า ให้ แ ก่ผู้ บ ริโภคโดยตรง และสิน ค้ า ที่ขาย
ผ่านคนกลาง)
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ืในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีผลบังคับเช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
วันถือปฏิบตั ิ
ค1

ค1ข

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ม ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป โดยอนุ ญาตให้ นํามาใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้ โดย
หากกิจ การที่ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สํา หรั บ งวดก่ อ นวั น ที่มีผ ลบั งคั บ ใช้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
[ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง]

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ค2

ค3

ค4

เพื่อประโยชน์ในการอ่านย่อหน้ าที่ ค3 ถึง ค8ก
ค2.1 วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐาน คือ วันเริ่มต้ นของระยะเวลารายงานซึ่งกิจการเริ่มใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ครั้งแรก และ
ค2.2 สัญญาที่เสร็จสมบู รณ์แล้ ว คือ สัญญาที่กิจการได้ โอนสินค้ าหรื อบริ การทั้งหมดตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กิจการต้ องปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
ค3.1 ปรับปรุงโดยการแสดงรายการย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
โดยมีข้ออนุโลมตามย่อหน้ าที่ ค5 หรือ
ค3.2 ปรับปรุงโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้ อนหลังจากการปรับใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ตามย่อ
หน้ าที่ ค7 ถึง ค8
เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ครั้งแรก กิจการไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ยกเว้ น กิจการต้ องนําเสนอ
ข้ อมูลเชิงปริมาณที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว สําหรับงวด
ปี ล่ าสุดก่อนงวดปี แรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (“งวดก่อน
หน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก”) และเฉพาะในกรณีท่กี ิจการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
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ค5

ค6

ค7

การเงินฉบับนี้ย้อนหลังตามย่อหน้ า ที่ ค3.1 ทั้งนี้กิจการอาจเลือกนําเสนอข้ อมูลนี้สาํ หรับงวด
บัญชีปัจ จุ บันหรื องวดเปรี ยบเทียบก่อนหน้ า ถ้ ามีการแสดงเปรี ยบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการ
บังคับ
กิจการอาจใช้ วิ ธีปฏิบั ติท่ีผ่อนปรนข้ อหนึ่ งข้ อใดหรื อหลายข้ อ ต่ อไปนี้ ในการใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ย้อนหลังตามย่อหน้ าที่ ค3.1
ค5.1 สําหรั บสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ ว กิจการไม่จําเป็ นต้ องปรับปรุง ย้ อนหลังการแสดง
รายการของสัญญาที่
ค5.1.1 เริ่มต้ นและเสร็จสมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน หรือ
ค5.1.2 เสร็จสมบูรณ์ ณ ต้ นงวดของงวดแรกสุดที่มีการนําเสนอ
ค5.2 สําหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ วที่มีส่งิ ตอบแทนผันแปร กิจการอาจใช้ ราคาของ
รายการ ณ วันที่สัญญาเสร็จสิ้นลงแทนการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรในรอบ
ระยะเวลารายงานที่นาํ มาเปรียบเทียบ
ค5.3 สําหรับสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนต้ นงวดของงวดแรกสุดที่มีการนําเสนอ กิจการ
ไม่จาํ เป็ นต้ องปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวย้ อนหลังตามย่อหน้ าที่ 20 ถึง
21 แต่กิจการต้ องสะท้ อนผลกระทบรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นก่อน
ต้ นงวดของงวดแรกสุดที่นาํ เสนอ เมื่อ
ค5.3.1 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติท่ีสาํ เร็จไปแล้ วหรื อที่ยังไม่ สาํ เร็จ
ค5.3.2 กําหนดราคาของรายการ และ
ค5.3.3 ปั นส่วนของราคาของรายการให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ีสาํ เร็จไปแล้ วหรื อ
ที่ยังไม่ สาํ เร็จ
ค5.4 สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่นาํ เสนอก่อนวันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยจํานวนของราคาของรายการที่
ปั นส่วนให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติท่เี หลือ รวมทั้ง คําอธิบายว่ากิจการคาดว่าจะรับรู้จาํ นวน
เงินเป็ นรายได้ เมื่อใด (ดูย่อหน้ าที่ 120)
สําหรับวิธปี ฏิบัติท่ผี ่อนปรนในย่อหน้ าที่ ค5 ที่กจิ การใช้ กิจการต้ องใช้ อย่างสมํ่าเสมอกับสัญญา
ทั้งหมดในทุกๆ รอบระยะเวลารายงานที่นาํ เสนอ นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
ค6.1 วิธปี ฏิบัติท่ผี ่อนปรนที่นาํ ไปใช้ และ
ค6.2 ข้ อมูลการประเมินเชิงคุณภาพของประมาณการผลกระทบจากวิธีปฏิบัติท่ผี ่อนปรนแต่
ละข้ อในระดับเท่าที่เป็ นไปได้ ตามสมควร
หากกิจ การเลือ กปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ โ ดยการแสดงรายการ
ย้ อนหลังตามย่อ หน้ า ที่ ค3.2 กิจการต้ องรับ รู้ ผลกระทบสะสมของการเริ่ มใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ นของส่วน
ของผู้ ถือ หุ้ น ตามความเหมาะสม) ณ วัน ต้ น งวดของรอบระยะเวลารายงานซึ่ ง รวมถึง วั นที่
เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในการปรับใช้ มาตรฐานด้ วยวิธีน้ ี กิจการอาจ
เลือ กใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ย้อ นหลังกับ สัญญาที่ยังไม่เ สร็จสิ้น ณ วันที่
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ (ตัวอย่า งเช่น 1 มกราคม 2562 สํา หรับ
กิจการที่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานคือวันที่ 31 ธันวาคม)
ค7ก กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยการปรับปรุง ย้ อนหลังตามย่อ
หน้ า ที่ ค3.2 กิจ การอาจใช้ วิธีปฏิบัติท่ผี ่อนปรนตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ค5.3 วิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
ค7ก.1 สํา หรั บสัญ ญาที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงทุก สัญ ญาซึ่ งเกิดขึ้ น ก่อ นต้ นงวดของงวดแรกที่มี
การนําเสนอ หรือ
ค7ก.2 สําหรั บสัญ ญาที่มีการเปลี่ ยนแปลงทุกสัญญาซึ่ งเกิดขึ้ นก่อนวันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
หากกิจ การใช้ วิธีป ฏิบัติที่ผ่อ นปรนดัง กล่ า ว กิจ การต้ อ งใช้ ก ารผ่อ นปรนอย่า งสมํ่า เสมอกับ
สัญญาทั้งหมด และเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ค6
ค8
สําหรับรอบระยะเวลารายงาน รวมถึง วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ หากกิจการเลือ กปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ โ ดยการแสดง
รายการย้ อนหลังตามย่อหน้ า ที่ ค3.2 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
ค8.1 จํานวนผลกระทบของรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินในงวดปั จจุ บั น จากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยเทียบกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องที่มี
ผลบังคับใช้ ก่อนการเปลี่ยนแปลง; และ
ค8.2 คําอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ค8.1
ค8ก [ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง]
การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
ค9

ในการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ถ้ ากิจการยังไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบั บที่ 9 เรื่อง เครื่ องมือทางการเงิน ส่วนที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ นี้ อ้ า งอิ ง ถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ดั ง กล่ า วให้ อ่ า นอ้ า งอิ ง ถึ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่
ค10

ให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แทนมาตรฐานต่อไปนี้
ค10.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

ค10.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
ค10.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ค10.4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ค10.5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การ
โอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ค10.6 การตีความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 31 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง รายการ
แลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง

ภาคผนวก ง
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่
ภาคผนวกนี้ไม่เกี่ยวข้ อง
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางสุรีพร
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางวราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวจงจิตต์
หลีกภัย
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายเกรียงศักดิ์
ประสงค์สกุ าญจน์)
ที่ปรึกษา
(นายนพโรจน์
ศรีประเสริฐ)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นางสาวสุภา
กิจศรีนภดล)
ที่ปรึกษา
(นายพัฒนพงศ์
อิทธิผลิน)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาวหนึ่งฤทัย
เฮ้ งบริบูรณ์พงศ์)
ที่ปรึกษา
(นางสาวญาดา
สุขเกษม)
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา
ปี ตธวัชชัย
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต
ศรีบุญนาค
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
ศุภธาดา
อนุกรรมการ
ดร.นิ่มนวล
วิเศษสรรพ์
อนุกรรมการ
นายเกรียง
วงศ์หนองเตย
อนุกรรมการ
นายณัฐเสกข์
เทพหัสดิน
อนุกรรมการ
นายพิชิต
ลีละพันธ์เมธา
อนุกรรมการ
นายวินิจ
ศิลามงคล
อนุกรรมการ
นายศิระ
อินทรกาธรชัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
อนุกรรมการ
(นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางโสรดา
เลิศอาภาจิตร์)
อนุกรรมการ
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
อนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร
บุญแทน)
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นายณรงค์
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ภานุเดชทิพย์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุ กรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560
นางสาวยุวนุช
เทพทรงวัจจ
ประธานอนุกรรมการ
ดร.เกียรตินิยม
คุณติสขุ
อนุกรรมการ
ดร.ปัญญา
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา
ตันติโอฬาร
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาวจิตรา
ณีศะนันท์)
อนุกรรมการ
(นางสาวจารวี
ชยสมบัติ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
(นางสาวศุภมัทนา
โสภณรัตนโภคิน )
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
อนุกรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
อนุกรรมการ
นางสาวสาวิตรี
องค์สริ ิมีมงคล
อนุกรรมการและเลขานุการ

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 103 และ
ภาคผนวก ก ถึง ง ทุ กย่ อหน้ ามีความสาคัญเท่า กัน ย่ อหน้ าที่พิมพ์ ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการ
สาคัญ คานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ น
ตัวอักษรเอน คาจากัดความอื่นๆ ของคานิยามศัพท์อยู่ในภาคคาศัพท์อธิบายของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (the Glossory for International Financial Reporting Standards) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยค านึ ง ถึ ง ข้ อ ก าหนดของ กรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
ภาพรวม
บทนา 1

บทนา 2

บทนา 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า กาหนดหลักการสาหรับ
การรั บรู้ ร ายการ การวั ดมูลค่า การนาเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลของสัญญาเช่ า โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ม่ันใจว่ าผู้ เช่ าและผู้ให้ เช่ าได้ ให้ ข้อมู ลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ในลั ก ษณะการน าเสนอรายการที่เ ป็ นตั ว แทนอัน เที่ยงธรรม ข้ อมู ล นี้ ให้ เกณฑ์แ ก่ ผ้ ู ใ ช้
งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ให้ ถือปฏิบัติสาหรับรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ ริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ อนุ ญ าตให้
กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ณ หรือ
ก่อนวันที่เริ่มนามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาใช้ ครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้ แทน:
(ก) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
(ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
(ค) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
ดาเนินงาน-สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู ้ ช่า และ
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(ง)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมิน
เนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
บทนา 4

บทนา 5

บทนา 6

บทนา 7

บทนา 8

การเช่าเป็ นกิจกรรมที่สาคัญของหลายๆ กิจการ ซึ่งการเช่าเป็ นวิธีในการให้ ได้ รับสิทธิใน
การเข้ าถึงสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุน และการลดสถานะความเสี่ยงของความเป็ นเจ้ าของ
สินทรัพย์ของกิจการ เนื่องจากความแพร่ หลายของการเช่า ดังนั้นจึงมีความสาคัญ ที่ผ้ ูใช้
งบการเงินต้ องมีภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการที่สมบูรณ์และสามารถเข้ าใจได้
วิธีการบัญชีเดิมสาหรับสัญญาเช่ากาหนดให้ ผ้ ูเช่าและผู้ให้ เช่าจัดประเภทสัญญาเช่า เป็ น
สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาเนินงานและบันทึกบัญชีสาหรับสัญญา
เช่าทั้งสองประเภทนี้อย่างแตกต่างกัน ซึ่งวิธกี ารบัญชีดังกล่าวถูกวิจารณ์ในแง่ท่ไี ม่สามารถ
สนองความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงิน ได้ เนื่องจากวิธีการบัญชีดังกล่าวไม่ได้ เป็ นตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของรายการการเช่า ในทุกกรณี โดยเฉพาะการที่ไม่ได้ กาหนดให้ ผ้ ูเช่ารับรู้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดาเนินงาน
ด้ วยเหตุน้ ี คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ (the International
Accounting Standards Board: IASB) และคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (the Financial Accounting Standards Board:
FASB) ได้ ริเริ่มโครงการร่ วมกันเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่ า
ใหม่ ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ูเช่าต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สินสาหรับสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้น
จากสัญญาเช่า แนวปฏิบัติทางการบัญชีน้ ีจะส่งผลให้ การนาเสนอสินทรัพย์และหนี้สินของ
ผู้เช่าเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมมากขึ้น และรวมทั้งยังเพิ่ มการเปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งจะเพิ่ม
ความโปร่งใสของสภาพเสี่ยงทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่า
คณะกรรมการทั้งสองคณะตัดสินใจว่าผู้เช่าต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่า
ทุกรายการ (ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จากัด) และคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ ให้ คานิยามสัญญา
เช่ า ในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการมี ข้อ สรุ ป ที่คล้ า ยกัน เกี่ยวกับ การวั ดมู ลค่ า ของ
หนี้สินจากสัญญาเช่ า และวิธีการบันทึกบัญชีสัญญาเช่ าที่เคยจั ดประเภทเป็ นสัญญาเช่ า
ชนิ ดจั ด หาแหล่ งเงิ น ทุ น นอกจากนี้ คณะกรรมการทั้ง สองคณะยั ง ได้ ตั ด สิน ใจที่จ ะไม่
เปลี่ยนแปลงการบัญชีสาหรับผู้ให้ เช่าอย่างมีสาระสาคัญ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีข้อสรุปที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้ านี้ได้ เคย
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงาน ในส่วนการรั บรู้ค่า ใช้ จ่ายจากสัญ ญาเช่ าและการ
รายงานกระแสเงิน สดที่เกี่ยวข้ อ งกับสัญ ญาเช่ า โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี
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บทนา 9

ระหว่างประเทศตัดสินใจเลือกใช้ วิธกี ารบัญชีเดียวสาหรับผู้เช่า (single lessee accounting
model) โดยผู้เช่าบันทึกสัญญาเช่าทุกรายการในแนวทางเดียวกัน ในขณะที่คณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรั ฐอเมริ กาตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชี
สาหรับผู้เช่า 2 แบบโดยมีการจัดประเภทสัญญาเช่าในลักษณะเดียวกับข้ อกาหนดเดิมใน
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) เพื่อจาแนกระหว่างสัญญา
เช่าดาเนินงานและสัญญาเช่ าเพื่ อการจัดหาแหล่งเงินทุน และมีการบันทึกสัญญาเช่ าทั้ง
สองประเภทอย่างแตกต่างกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า ท าให้ แผนของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในการพัฒนาการรายงานทางการเงินใน
เรื่องสัญญาเช่าสมบูรณ์

ลักษณะสาคัญ
การบัญชีสาหรับผูเ้ ช่า
บทนา 10

บทนา 11

บทนา 12

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เริ่มใช้ วิธีการบัญชีเดียว
สาหรับผู้เช่า (single lessee accounting model) และกาหนดให้ ผ้ ูเช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินสาหรั บสัญญาเช่ า ทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่ า 12 เดือน เว้ นแต่
สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า โดยผู้เช่าต้ องรับรู้ สิทธิการใช้ สินทรัพย์ ท่แี สดงถึงสิทธิใน
การใช้ สินทรัพย์อ้างอิง ที่เช่ า และหนี้สินตามสัญญาเช่ าที่แสดงถึงภาระผู กพั นที่ต้องจ่ าย
ชาระตามสัญญาเช่า
ผู้เช่าวัดมูลค่าสิทธิการใช้ สินทรัพย์คล้ ายกับสินทรัพย์ท่มี ิใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เช่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าคล้ ายกับหนี้สนิ ทางการเงินอื่น ดังนั้น
ผู้เช่ ารับรู้ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้ สินทรั พย์ และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่ า
และจัดประเภทการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็ นส่วนของเงินต้ นและส่วนของดอกเบี้ย
และนาเสนอในงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
สินทรั พย์แ ละหนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเช่ า ถู กวั ด มูลค่ าเมื่อเริ่ มแรกด้ วยเกณฑ์ ของมูลค่ า
ปั จจุ บัน การวัดมูลค่าประกอบด้ วยจานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าที่บอกเลิกไม่ได้
(รวมถึงค่าเช่าที่แปรผันตามเงินเฟ้ อ) และยังรวมถึงจานวนเงินที่จะจ่ายในช่วงเวลาใช้ สิทธิ

6

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

บทนา 13

ถ้ าผู้เช่ามีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า จะใช้ สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้
สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ได้ รวมข้ อกาหนดในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับผู้เช่า ผู้เช่าต้ องใช้ ดุลยพินิจในการตัดสิน ใจเกี่ยวกับข้ อมูลที่เปิ ดเผย
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นเกณฑ์ แ ก่ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น ใช้
ประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงินและ
กระแสเงินสดของผู้เช่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่า

บทนา 14

บทนา 15

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า นาข้ อกาหนดส่วนใหญ่ของ
การบัญชีสาหรับผู้ให้ เช่าในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญา
เช่ า มาใช้ ดังนั้นผู้ ให้ เช่ ายังคงต้ องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงานหรื อ
สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน และบันทึกสัญญาเช่าทั้งสองประเภทนั้น อย่างแตกต่าง
กัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ยังกาหนดให้ ผ้ ูให้ เช่ า
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็ นการปรับปรุงข้ อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับสถานะความเสี่ยง
ของผู้ให้ เช่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง สัญญาเช่า
วัตถุประสงค์
1

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดหลักการสาหรับการรับรู ร้ ายการ การวัด
มูลค่า การนาเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มนั ่ ใจว่า
ทั้งทางด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าได้ให้ขอ้ มู ลที่เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจที่เป็ นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของรายการ ข้อมูลนี้ เป็ นเกณฑ์ที่ผูใ้ ช้งบการเงินใช้ประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่
มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ
กิจการต้ องพิจารณาเงื่อนไขและข้ อกาหนดของสัญญาและข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดรวมทั้ง
สถานการณ์เมื่อใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้อย่างสม่าเสมอกับทุกสัญญาที่มีลักษณะและสถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน

ขอบเขต
3

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาเช่าทุกรายการ รวมถึงสิทธิการใช้
สินทรัพย์จากสัญญาเช่าช่วง ยกเว้ นรายการต่อไปนี้
3.1
สัญญาเช่าเพื่อการสารวจหรือการใช้ ทรัพยากรแร่ นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากร
ที่ไม่สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกัน
3.2
สัญญาเช่าสินทรัพย์ชีวภาพที่ผ้ ูเช่าถือครองภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม
3.3
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
3.4
ใบอนุ ญาตของทรั พย์สิน ทางปั ญญาที่ออกโดยผู้ให้ เช่ าภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) และ
3.5
สิทธิท่ถี ือครองโดยผู้เช่าภายใต้ ข้อตกลงในการให้ ใช้ สทิ ธิ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตน ของรายการ
ประเภทฟิ ล์มภาพยนตร์ การบันทึกวีดีทศั น์ ละคร บทประพันธ์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

4

ผู้เช่าอาจ (แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ) ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกเหนือจากที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 3.5

ข้อยกเว้นในการรับรูร้ ายการ (ย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8)
5

6

7

8

ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 49 กับรายการต่อไปนี้
5.1
สัญญาเช่าระยะสัน้ และ
5.2
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข8)
หากผู้เช่ าเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 49 กับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ผู้เช่าจะต้ องรับรู้จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่านั้นเป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธเี ส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าหรือตามเกณฑ์อ่ นื ที่
เป็ นระบบ หากเกณฑ์ดังกล่าวสะท้อนถึงรูปแบบที่ผ้ ูเช่าได้ รับประโยชน์ได้ ดีกว่า
หากผู้เช่าบันทึกบัญชีสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้นตามย่อหน้ าที่ 6 ผู้เช่าจะต้ องพิจารณาสัญญาเช่า
เสมือนเป็ นสัญญาเช่ าฉบับใหม่เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้หาก
7.1
กรณีมีการเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า หรือ
7.2
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในอายุสัญญาเช่า (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าใช้ สิทธิเลือกที่ไม่ได้ รวม
ในการกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ า)
การเลือกสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้นจะทาโดยจัดตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งสิทธิการใช้
สินทรัพย์น้ันเกี่ยวข้ อง ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง คือ กลุ่มของสินทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะและ
ประโยชน์การใช้ งานที่คล้ ายคลึงกันต่อการดาเนินงานของกิจการ การเลือกสาหรับสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่าสามารถเลือกได้ แต่ละสัญญา

การระบุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ ข9 ถึง ข33)
9

10

ณ วันเริ่มต้น ของสัญ ญา กิ จการต้อ งประเมิน ว่ า สัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อ ประกอบด้ว ย
สัญญาเช่ าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้าสัญญานั้น
เป็ นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้สาหรับช่ วงเวลาหนึง่ เพือ่ แลกเปลีย่ น
กับสิ่งตอบแทน ซึ่ งย่อหน้าที่ ข9 ถึง ข31 ได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี สาหรับ การ
ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ช่วงเวลาอาจถูกกาหนดในรูปของจานวนการใช้ ของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ (ตัวอย่างเช่น ตามจานวน
หน่วยผลิตซึ่งอุปกรณ์จะถูกใช้ ในการผลิต)

9

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

11

กิจการต้ องทาการประเมินใหม่ว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้ วยสัญญาเช่า หรือไม่ ใน
กรณีท่เี งื่อนไขและข้ อกาหนดของสัญญามีการเปลี่ยนแปลง
การแยกองค์ประกอบของสัญญา

12

สาหรั บสัญญาที่เป็ นสัญญาเช่ าหรือประกอบด้ วยสัญญาเช่ า กิจการต้ องแยกแต่ละส่วนประกอบ
ของสัญญาเช่าในสัญญาออกเป็ นสัญญาเช่าแยกต่างหากจากส่วนประกอบที่ไม่เป็ นสัญญาเช่า เว้ น
แต่กิจการเลือกปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ในย่อหน้ าที่ 15 ย่อหน้ าที่ ข32 ถึง ข33
ได้ กาหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการแยกส่วนประกอบของสัญญา
ผูเ้ ช่า

13

14

15

16

สาหรั บสัญญาที่ประกอบด้ วยส่วนประกอบของสัญญาเช่ า และมีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ า
หรือไม่เป็ นสัญญาเช่าหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งส่วน ผู้เช่าต้ องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาให้ แต่ละ
ส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ของราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบของ
สัญญาเช่าและผลรวมราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบที่ไม่เป็ นสัญญาเช่า
ความสัมพันธ์ของราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบของสัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็ น
สัญญาเช่าจะถูกกาหนดตามเกณฑ์ราคาของผู้ให้ เช่าหรือผู้ขายที่คล้ ายคลึงกันที่จะเรียกเก็บแยก
ต่ า งหากจากกิ จ การส าหรั บ ส่ ว นประกอบนั้ น หรื อ ส่ ว นประกอบที่ค ล้ า ยคลึ งกั น ในกรณี ท่ีไ ม่
สามารถสังเกตราคาแบบเอกเทศได้ ผู้เช่ าต้ องประมาณการราคาแบบเอกเทศโดยใช้ ข้อมู ลที่
สามารถสังเกตได้ ให้ มากที่สดุ
เพื่ อ การผ่ อ นปรนในทางปฏิบั ติ ผู้ เช่ า อาจเลื อกไม่ แ ยกส่วนประกอบที่ไม่ เป็ นสัญ ญาเช่ า จาก
ส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่าตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ส่วนประกอบของสัญญา
เช่าแต่ละสัญญาและส่วนประกอบที่ไม่เป็ นสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนประกอบสัญญาเช่าเดียว
ผู้เช่าต้ องไม่ใช้ การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ น้ ีกับอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงที่เป็ นไปตามเงื่อนไขใน
ย่อหน้ าที่ 4.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผู้เช่าต้ องรับรู้ส่วนประกอบที่ไม่เป็ นสัญญาเช่า โดยปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่
การผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 15
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ผูใ้ ห้เช่า
17

สาหรั บสัญญาที่ประกอบด้ วยส่วนประกอบของสัญญาเช่ าและมีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ า
หรือไม่เป็ นสัญญาเช่าหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งส่วน ผู้ให้ เช่าต้ องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาโดย
ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 73 ถึง 90 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้
จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
อายุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข41)

18

19

20

21

กิจการต้ องกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าตามระยะเวลาของสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ รวมถึง
18.1 ระยะเวลาที่ผ้ ูเช่ ามีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่ าออกไปอีกหากผู้เช่ามีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้ สิทธิเลือกนั้น และ
18.2 ระยะเวลาที่ ผ้ ู เ ช่ า มี สิ ท ธิ เ ลื อ กยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า หากผู้ เช่ า มี ค วามแน่ น อนอย่ า ง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้ สทิ ธิเลือกนั้น
ในการประเมินว่ า ผู้ เช่ า มีความแน่ นอนอย่า งสมเหตุสมผลหรื อไม่ ท่ีจ ะใช้ สิทธิเลื อกขยายอายุ
สัญ ญาเช่ า หรื อ ที่ จ ะไม่ ใ ช้ สิท ธิ เ ลื อ กยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ ง และ
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด ที่ทาให้ เกิดสิ่งจู งใจทางเศรษฐกิจสาหรับผู้เช่า ในการใช้ สิทธิ
เลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่า หรือไม่ใช้ สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข37
ถึง ข40
ผู้เช่าต้ องประเมินใหม่ว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่จี ะใช้ สิทธิเลือกขยาย
อายุ สัญ ญาหรื อ ไม่ ใ ช้ สิท ธิ เ ลื อ กยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า เมื่ อ เกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ีมี นั ย ส าคั ญ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญซึ่ง
20.1 อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้เช่า และ
20.2 กระทบว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่จี ะใช้ สิทธิเลือกที่ไม่ได้ ถูก
รวมในการกาหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้ า หรือไม่ใช้ สิทธิเลือกที่ได้ ถูกรวมไว้ แล้ วใน
การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก่อนหน้ า (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข41)
กิจการต้ องปรับปรุงอายุสัญญาเช่า ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาของสัญญาเช่าที่บอกเลิก
ไม่ได้ ระยะเวลาของสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ จะเปลี่ยนแปลง ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
21.1 ผู้ เ ช่ า ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก รวมมาก่ อ นหน้ า ในการก าหนดอายุ สั ญ ญาเช่ า ของ
กิจการ
21.2 ผู้ เช่ า ไม่ ใช้ สิทธิ เลื อ กที่ได้ ถู ก รวมไว้ แ ล้ ว ก่อนหน้ า ในการกาหนดอายุ สัญ ญาเช่ า ของ
กิจการ

11

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

21.3
21.4

เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นซึ่งเป็ นการผูกพันโดยสัญญาให้ ผ้ ูเช่าใช้ สิทธิเลือกที่ไม่ได้ ถูกรวมมา
ก่อนหน้ าในการกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของกิจการ หรือ
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นซึ่งโดยสัญญาห้ ามผู้เช่าใช้ สิทธิเลือกที่ได้ ถูกรวมไว้ แล้ วก่อนหน้ าใน
การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของกิจการ

ผูเ้ ช่า
การรับรูร้ ายการ
22

ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ ช่าต้องรับรูส้ ิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
การวัดมูลค่า
การวัดมูลค่าเริม่ แรก
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสิทธิการใช้สินทรัพย์

23
24

25

ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล ผูเ้ ช่าต้องวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
ราคาทุนของสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี้
24.1 มูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 26
24.2 จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าซึ่งจ่ายชาระ ณ วัน ที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลหรือ
ก่อนวันที่สญ
ั ญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้ รับ
24.3 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดจากผู้เช่า และ
24.4 ประมาณการต้ น ทุ นที่จ ะเกิดขึ้ น กับ ผู้ เช่ า ในการรื้ อถอน การขนย้ า ย และการบู ร ณะ
สินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ต้ังของสินทรัพย์อ้างอิงให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไข
ที่กาหนดของสัญญาเช่า เว้ นแต่ต้นทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อการผลิตสินค้ าคงเหลือ ผู้เช่า
มีภาระผูกพันสาหรับต้ นทุนดังกล่าว ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือเป็ นผลจากการใช้
สินทรัพย์อ้างอิงนั้นในระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ผู้เช่าต้ องรั บรู้ต้นทุนตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 24.4 เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนของสิทธิการใช้
สินทรัพย์เมื่อผู้เช่ามีภาระผูกพันสาหรับต้ นทุนดังกล่าว ผู้เช่าต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ สาหรับต้ นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลา
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

หนึ่งซึ่งเป็ นผลจากการใช้ สิทธิการใช้ สินทรัพย์เพื่อผลิตสินค้ าคงเหลือ ในระหว่างรอบระยะเวลา
นั้น ภาระผูกพันสาหรั บ ต้ นทุนดังกล่าวรั บรู้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หรื อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ทีอ่ าจเกิดขึ้น
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
26

27

28

ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล ผูเ้ ช่ าต้องวัดมู ลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่ าด้วยมู ลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันนั้น จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ าย
ชาระตามสัญญาเช่ าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ า หากอัตรานั้น
สามารถกาหนดได้ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกาหนดได้ให้ ผูเ้ ช่าใช้อัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ มื
ส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้ วย การจ่ายชาระดังต่อไปนี้สาหรับ สิทธิการใช้ สินทรัพย์ อ้างอิง
ระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่าที่ยังไม่จ่ายชาระ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
27.1 ค่ าเช่าคงที ่ (รวมถึง การจ่ ายชาระที่โดยเนื้ อหาเป็ นค่ าเช่ าคงที่ตามที่ได้ อธิบายในย่อ
หน้ าที่ ข42) หักสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าใดๆ ที่จะได้ รับ
27.2 การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปร ที่ข้ ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ ดัชนี
หรืออัตรา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 28)
27.3 จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระโดยผู้เช่าภายใต้ มลู ค่าคงเหลือทีร่ บั ประกัน
27.4 ราคาใช้ สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้ สิทธิ
เลือกนั้น (ปั จจัยที่ใช้ ในการพิจารณาเพื่อประเมิน อธิบายในย่อหน้ าที่ ข37 ถึง ข40)
และ
27.5 ค่าปรับที่จ่ายสาหรับการยกเลิกสัญญาเช่า หากอายุสัญญาเช่าสะท้ อนว่าผู้เช่าจะใช้ สิทธิ
เลือกยกเลิกสัญญาเช่า
การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปร ที่ข้ ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 27.2 รวมถึง
ตัวอย่างเช่ น การจ่ายชาระที่เชื่อมโยงกับดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ ายชาระที่เชื่ อมโยงกับอัตรา
ดอกเบี้ยอ้ างอิง (เช่น อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)) หรือ การ
จ่ายชาระที่ผันแปรเพื่อสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเช่าในตลาด

13

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริ่มแรกของสิทธิการใช้สินทรัพย์
29

หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล ผูเ้ ช่าต้องวัดมู ลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์โดยใช้วิธีราคาทุน
เว้นแต่ผเู ้ ช่าจะใช้วิธีการวัดมูลค่าวิธีอื่นตามทีไ่ ด้อธิบายในย่อหน้าที่ 34 และ 35
วิธีราคาทุน

30

31

32

33

ในการใช้ วิธรี าคาทุน ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ด้วยราคาทุน
30.1 หักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม และ
30.2 ปรับปรุงด้ วยการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 36.3
ผู้ เ ช่ า ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามการคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
(ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ในการคิดค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้
สินทรัพย์ภายใต้ ข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 32
หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์อ้างอิง ให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือ
หากราคาทุนของสิทธิการใช้ สินทรัพย์ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้เช่าจะใช้ สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ ผู้เช่า
ต้ องคิดค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้ สินทรัพย์จากวัน ที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีอ่นื ๆ ผู้เช่าต้ องคิดค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้ สินทรัพย์ต้ังแต่
วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการใช้ประโยชน์ของสิทธิการใช้ สินทรัพย์หรือวัน
สิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
ผู้เช่าต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ เพื่อพิจารณาว่า สิทธิการใช้ สินทรัพย์ ด้อยค่าหรือไม่ และบันทึกบัญชีเมื่อมีผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าเกิดขึ้น
วิธีการวัดมูลค่าอื่น

34

ถ้ าผู้เช่ าใช้ วิธีมูลค่ ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของผู้เช่า ผู้เช่า ต้ องใช้ วิธีมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสิทธิการใช้ สินทรั พย์ ท่เี ป็ นไปตามคานิยามของอสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้ วย

14

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

35

หากสิทธิการใช้ สินทรัพย์เป็ นรายการประเภทเดียวกันกับประเภทของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซึ่งผู้เช่าใช้ วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ผู้เช่าอาจจะเลือกใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่กบั สิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ทุกรายการที่จัด
อยู่ในประเภทเดียวกันกับประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์น้ัน
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า

36

37

38

หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล ผูเ้ ช่าต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดย
36.1 การเพิม่ มูลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนดอกเบี้ ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
36.2 การลดมูลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ
36.3 การวัดมู ล ค่ า ตามบัญชี ใ หม่ เ พื่อ สะท้อ นการประเมิ น ใหม่ หรื อ การเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่าตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 39 ถึง 46 หรือเพือ่ สะท้อนการปรับปรุงการจ่ าย
ชาระค่าเช่าทีโ่ ดยเนื้ อหาเป็ นค่าเช่าคงที่ (ดูย่อหน้าที่ ข42)
ดอกเบี้ยของหนี้สิน ตามสัญญาเช่ าแต่ละงวดในระหว่ างอายุ สัญญาเช่ าต้ องเป็ นจานวนที่ทาให้
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวด คือ อัตราคิดลดตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ า ที่ 26 หรื ออัตราคิดลดที่
ปรับปรุงใหม่ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 41, 43 หรือ 45.3 (ถ้ ามี)
หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้ องรับรู้รายการต่อไปนี้ในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้ นต้ นทุน
ดังกล่าวถูกรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่นื ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
38.1 ดอกเบี้ยของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และ
38.2 การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใน
งวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทาให้ ค่าเช่าเหล่านั้นเกิดขึ้น
การประเมินหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่

39

หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 40 ถึง 43 ในการวัดมูลค่าหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าใหม่เพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า ผู้
เช่าต้ องรับรู้จานวนเงินของการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยการปรับปรุงสิทธิการ
ใช้ สนิ ทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ถ้ ามูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้ สินทรัพย์มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์
แล้ ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องรับรู้จานวนที่
เหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรหรือขาดทุน

15

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

40

41

42

43

ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าที่ปรับปรุงใหม่ โดยใช้ อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ หากเป็ นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
40.1 มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 21 ผู้เช่าต้ อง
กาหนดจานวนเงินที่ต้องจ่ า ยชาระตามสัญญาเช่ าที่ปรั บ ปรุ งใหม่ ตามเกณฑ์ของอายุ
สัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่ หรือ
40.2 มีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง โดยพิจารณาเหตุการณ์
และสถานการณ์ ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ า ที่ 20 ถึง 21 ในบริ บทของสิทธิเลือกซื้ อ
สินทรั พย์ ผู้เช่าต้ องกาหนดจานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ าที่ปรั บปรุ งใหม่
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระภายใต้ สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ท่ี
เช่า
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 40 ผู้เช่าต้ องกาหนดอัตราคิดลดที่ปรั บปรุงใหม่เป็ นอัตราดอกเบี้ย
ตามนัยของสัญญาเช่าสาหรับอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ ถ้ าอัตราดังกล่าวสามารถกาหนดได้ หาก
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถกาหนดได้ ให้ ใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของผู้เช่า ณ วันที่มีการประเมินใหม่
ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าที่ปรับปรุงใหม่ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
42.1 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระภายใต้ การประกันมูลค่าคงเหลือ ผู้
เช่าต้ องกาหนดจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ สะท้ อน
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระภายใต้ การประกันมูลค่าคงเหลือ
42.2 มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าในอนาคตที่เป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ กาหนดจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระ รวมถึงกรณีเช่น
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่ าในตลาดเพื่อให้ เป็ นไปตาม
อัตราค่าเช่าปั จจุ บันในตลาด ผู้เช่ าต้ องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่ าใหม่ ให้ สะท้ อน
จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่เฉพาะในกรณีท่กี ระแสเงินสด
มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น เมื่อการปรับปรุงจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่ามี
ผลบั งคั บ ) ผู้ เช่ า ต้ อ งกาหนดจ านวนเงิ น ที่ต้อ งจ่ า ยช าระที่ป รั บ ปรุ งใหม่ สาหรั บ อายุ
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่ อ้ างอิงจากค่าเช่าตามสัญญาที่ปรับปรุงใหม่
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 42 ผู้เช่าต้ องไม่เปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลง
ของจ านวนเงิ น ที่ต้อ งจ่ า ยช าระตามสัญ ญาเช่ า ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย

16

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ลอยตัว ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าต้ องใช้ อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ซ่ึงสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย
การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า
44

45

46

ผู้เช่าต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าแยกต่างหากจากสัญญาเดิม หากเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทั้งสองข้ อนี้
44.1 การเปลี่ ยนแปลงเป็ นการเพิ่ มขอบเขตของสัญ ญาเช่ า โดยเพิ่ มสิทธิ การใช้ สิน ทรั พ ย์
อ้ างอิงรายการเดียวหรือหลายรายการ และ
44.2 สิ่งตอบแทนสาหรับสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นโดยจานวนเงินที่เพิ่มขึ้นเป็ นสัดส่วนเดียวกันกับ
ราคาแบบเอกเทศ สาหรับการเพิ่มขอบเขตและการปรับปรุงอย่างเหมาะสมของราคา
แบบเอกเทศนั้นเพื่อสะท้อนสถานการณ์ของสัญญานั้น
ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเช่ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู้ เป็ นสั ญ ญาเช่ า ที่ แ ยกต่ า งหาก ณ วัน ที ่ก าร
เปลีย่ นแปลงสัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้ อง
45.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 13 ถึง 16
45.2 กาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 18 ถึง 19 และ
45.3 วัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ด้ วยอัตราคิดลดที่ปรั บปรุงใหม่ อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ถือเป็ นอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยของสัญญาเช่าสาหรับ อายุท่เี หลืออยู่ของสัญญาเช่าหากอัตราดอกเบี้ยนั้นสามารถ
กาหนดได้ หรือหากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถกาหนดได้ ให้ ใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเริ่มมีผล
สาหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ได้ รับรู้เป็ นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก ผู้เช่าต้ องรับรู้การวัด
มูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่โดย
46.1 ลดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้ สินทรัพย์ ให้ สะท้ อนการยกเลิกสัญญาเช่ าบางส่วน
หรือทั้งหมดสาหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ลดขอบเขตของสัญญา ผู้เช่าต้ องรับรู้
ผลกาไรหรื อ ผลขาดทุ นที่เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่า บางส่วนหรือทั้งหมดในกาไร
หรือขาดทุน
46.2 ปรั บปรุงสิทธิการใช้ สินทรั พย์ ให้ ตรงกัน สาหรั บ การเปลี่ ยนแปลงอื่นทุกรายการของ
สัญญาเช่า
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การนาเสนอรายการ
47

48

49

50

ผู้เช่าต้ องนาเสนอรายการต่อไปนี้ในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
47.1 นาเสนอรายการสิทธิการใช้ สิน ทรั พย์แยกต่า งหากจากสินทรั พย์อ่ืน แต่ หากผู้ เช่ าไม่
แสดงสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้ อง
47.1.1 รวมสิทธิการใช้ สินทรัพย์ในรายการรายบรรทัดเดียวกับสินทรัพย์อ้างอิงที่จะ
ถูกนาเสนอ หากสินทรัพย์น้ันถูกครอบครอง และ
47.1.2 เปิ ดเผยข้ อมูลว่าสิทธิการใช้ สินทรัพย์ถูก รวมไว้ ในรายบรรทัดใดในงบแสดง
ฐานะการเงิน
47.2 นาเสนอรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าแยกจากหนี้สินอื่น แต่หากผู้เช่าไม่แสดงหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลว่าหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าถูกรวมไว้ ในรายบรรทัดใดในงบแสดงฐานะการเงิน
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 47.1 ไม่นามาใช้ ปฏิบัติกบั สิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ท่เี ป็ นไปตามคานิยามของ
อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อ การลงทุนซึ่งต้ องนาเสนอเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ในงบกาไรขาดทุน และก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่น ผู้เช่ าต้ องแสดงดอกเบี้ ยจ่ า ยของหนี้สิน ตาม
สัญญาเช่าแยกต่างหากจากค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้ สินทรัพย์ ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนทางการเงินซึ่งตามย่อหน้ าที่ 82.2 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2560) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน กาหนดให้ แสดงแยกในงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงบกระแสเงินสด ผู้เช่าต้ องจัดประเภทรายการดังนี้
50.1 เงินสดจ่ายสาหรับส่วนของเงินต้ นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจัดประเภทภายใต้ กิจกรรม
จัดหาเงิน
50.2 เงินสดจ่ายสาหรับส่วนของดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าให้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนด
สาหรับดอกเบี้ยจ่ายในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบ
กระแสเงินสด และ
50.3 จานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ าระยะสั้น เงินสดจ่ ายสาหรั บสัญญาเช่ า ของ
สิน ทรั พ ย์ ท่ีมีมูลค่ า ต่ า และการจ่ า ยชาระค่า เช่ า ผัน แปรที่ไม่ ร วมอยู่ ในการวั ดมู ลค่ า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจัดประเภทภายใต้ กจิ กรรมดาเนินงาน
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การเปิ ดเผยข้อมูล
51

52

53

54

วัตถุ ประสงค์ข องการเปิ ดเผยข้อ มู ล คื อ ให้ผูเ้ ช่ า เปิ ดเผยข้อ มู ลในหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงินและข้อมู ลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
เพื่อ ให้เ กณฑ์สาหรับผูใ้ ช้งบการเงิน ในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่ า ที่มีต่อ ฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของผูเ้ ช่ า ย่อหน้า ที่ 52 ถึง 60
ระบุขอ้ กาหนดเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์นี้
ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าในด้ านของผู้เช่าเป็ นหนึ่งข้ อในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน หรือเป็ นส่วนแยกในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลซา้ หาก
ได้ มีการนาเสนอข้ อมูลนั้นแล้ วที่ใดที่หนึ่งในงบการเงิน โดยให้ อ้างอิงโยงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือส่วนแยกที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าไปยังข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินรายการต่อไปนี้สาหรับรอบระยะเวลารายงาน
53.1 ค่าเสื่อมราคาสาหรับสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์จาแนกตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง
53.2 ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
53.3 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่ าระยะสั้นที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 6 ซึ่งค่าใช้ จ่ายนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 1 เดือนหรือน้ อยกว่า
53.4 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่มี ีมูลค่าต่าที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 6 ซึ่งค่าใช้ จ่าย
นี้ไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นของสินทรัพย์ท่มี ีมูลค่าต่าตามย่อหน้ าที่
53.3
53.5 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมในการวัดมูลค่าหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่า
53.6 รายได้ จากการให้ เช่าช่วงสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์
53.7 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า
53.8 การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์
53.9 ผลกาไรหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากรายการขายและเช่ากลับคืน และ
53.10 มูลค่ าตามบัญ ชี ของสิทธิการใช้ สินทรั พย์ ณ สิ้น รอบระยะเวลารายงานจาแนกตาม
ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง
ผู้เช่ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุ ในย่อหน้ าที่ 53 ในรูปแบบตาราง เว้ นแต่ รูป แบบอื่น จะ
เหมาะสมกว่ า จ านวนเงิ น ที่เ ปิ ดเผยต้ อ งรวมต้ น ทุ น ที่ผ้ ู เช่ า ได้ ร วมอยู่ ใ นมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
สินทรัพย์อ่นื ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
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55

56

57

58

59

ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้ตาม
ย่อ หน้ าที่ 6 หากกลุ่ มสัญญาเช่ าระยะสั้น ซึ่งผู้เช่ า มีภาระผูกพั น ณ สิ้น รอบระยะเวลารายงาน
แตกต่างจากกลุ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่ง ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเปิ ดเผยไว้
ตามย่อหน้ าที่ 53.3
ถ้ าสิทธิการใช้ สินทรัพย์ เป็ นไปตามคานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน ผู้เช่าต้ องปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 53.1
53.6 53.8 หรือ 53.10 สาหรับสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น
ถ้ าผู้เช่าวัดมูลค่าสิทธิการใช้ สินทรั พย์ ด้วยมู ลค่าที่ตีใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 16
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 77 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับสิทธิ
การใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน
ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์ การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่า ตามย่อหน้ าที่ 39 และ
ข11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครือ่ งมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แยกต่างหากจากการวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สิน
ทางการเงินอื่น
นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 53 ถึง 58 ผู้เช่ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพและเชิงปริ มาณเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าที่จาเป็ นเพิ่มเติม เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การเปิ ดเผยข้ อมู ลตามย่อ หน้ า ที่ 51 (ตามที่ได้ อธิบายในย่ อ หน้ า ที่ ข48) ซึ่ งข้ อ มู ลที่เปิ ดเผย
เพิ่มเติมนี้อาจรวม (แต่ไม่จากัดเพียงแต่) ข้ อมูลที่ช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้
59.1 ลักษณะกิจกรรมการเช่าของผู้เช่า
59.2 กระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตที่ผ้ ูเช่าอาจมีสถานะความเสี่ยง ซึ่งไม่ได้ ถูกสะท้ อนในการ
วัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงสถานะความเสี่ยงที่เกิดจาก
59.2.1 การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปร (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข49)
59.2.2 สิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า และ สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
(ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข50)
59.2.3 การรับประกันมูลค่าคงเหลือ (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข51) และ
59.2.4 สัญญาเช่าที่ยังไม่เริ่มมีผลซึ่งผู้เช่าถูกผูกมัดแล้ ว
59.3 ข้ อจากัดหรือข้ อตกลงร่วมกันที่กาหนดในสัญญาเช่า และ
59.4 รายการขายและเช่ากลับคืน (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข52)
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60

ผู้เช่าที่รับรู้สัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่า โดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6
ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

60

A lessee that accounts for short-term leases or leases of low-value assets applying
paragraph 6 shall disclose that fact.

ผูใ้ ห้เช่า
การจัดประเภทสัญญาเช่า (ย่อหน้าที่ ข53-ข58)
61
62

63

ผูใ้ ห้เช่าต้องจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิด
จัดหาแหล่งเงินทุน
สัญญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความ
เสีย่ งและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง
ไปให้แก่ผเู ้ ช่า และจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหากสัญญาเช่านั้นไม่ ได้โอนความ
เสีย่ งและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง
ไปให้แก่ผเู ้ ช่า
ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่ าชนิดจัดหาแหล่ งเงินทุ นหรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน
กิจการต้ องพิจารณาถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตัวอย่างของสถานการณ์
ดังต่อไปนี้ซ่ึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรื อหลายสถานการณ์รวมกันโดยปกติอาจทาให้
สัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
63.1 สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า
63.2 ผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิงด้ วยราคาที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือก
ซื้อสามารถใช้ สทิ ธิได้ โดยราคาตามสิทธิเลือกซื้อนั้นมีจานวนต่ากว่า มูลค่ายุติธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ อ้ า งอิ งมากเพี ยงพอที่จ ะทาให้ เ กิ ดความแน่ ใ จอย่ า งสมเหตุ ส มผล ณ วัน
เริ่มต้นของสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิงนั้น
63.3 อายุ สัญญาเช่ า ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ ของสินทรั พย์
อ้ างอิง แม้ ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น
63.4 ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า มูลค่าปั จจุ บัน ของจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญา
เช่ามีจานวนเท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง และ
63.5 สินทรัพย์อ้างอิงมีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผ้ ูเช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้ สินทรัพย์น้ัน
โดยไม่จาเป็ นต้ องนาสินทรัพย์ดังกล่าวมาทาการดัดแปลงที่สาคัญ
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64

65

66

ข้ อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่งหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่อาจทาให้ สามารถจัด
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนได้ มีดังต่อไปนี้
64.1 หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ ซึ่งผู้เช่ าเป็ นผู้ รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับ
ผู้ให้ เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
64.2 ผู้เช่าเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า
คงเหลือ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ ส่วนลดค่าเช่ าแก่ผ้ ูเช่าเท่ากับส่วนใหญ่
ของจ านวนเงิ น ที่ได้ รั บ จากการขายมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ ช่ า ณ วั น สิ้น สุ ด
สัญญาเช่า) และ
64.3 ผู้เช่ า สามารถต่ อสัญญาเช่ า ครั้ งที่สองด้ ว ยการจ่ ายค่ า เช่ า ที่มีจานวนต่ า กว่ า ค่ าเช่ า ใน
ตลาดอย่างเป็ นนัยสาคัญ
ตัวอย่างและข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ 63 ถึง 64 ไม่ถือเป็ นข้ อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้ เป็ น
สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หากเป็ นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้ เห็นว่ามิได้ มีการ
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์อ้างอิง สัญญาเช่านั้นต้ อง
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสินทรั พย์ อ้า งอิงโดยมีการจ่ ายค่ าตอบแทนที่ผัน แปรซึ่งมีจานวนเท่า กับมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง หรือมีการจ่ ายชาระค่าเช่ าผันแปรอันเป็ นผลให้ ผ้ ูให้ เช่ าไม่ ได้ มีการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์อ้างอิง
การจัดประเภทสัญญาเช่ า ต้ อ งทา ณ วั น เริ่ มต้ น ของสัญญาเช่ า และจะต้ องมี การประเมิน ใหม่
เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการของอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจ หรื อ การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการของมู ลค่ า คงเหลื อของสิน ทรั พย์ อ้า งอิง ) หรื อ การเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์
(ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ เช่ า ผิ ด สั ญ ญา) ไม่ ท าให้ ต้ องมี ก ารจั ด ประเภทของสั ญ ญาเช่ า ใหม่ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการบัญชี
สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

67

ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรู แ้ ละนาเสนอสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าชนิด
จัดหาแหล่งเงินทุน เป็ นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจานวนที่เท่ ากับเงินลงทุ นสุทธิ
ตามสัญญาเช่า
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การวัดมูลค่าเริ่มแรก
68

69

ผู้ให้ เช่าต้ องใช้ อตั ราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเพื่อวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ใน
กรณีท่เี ป็ นการเช่าช่วง ถ้ าหากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าช่วงไม่สามารถกาหนดได้ ผู้ให้
เช่าช่วง (intermediate lessor) อาจใช้ อัตราดอกเบี้ยคิดลดสาหรับสัญญาเช่าหลัก (ปรับปรุงด้ วย
ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ าช่วง) ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา
เช่าช่วง
ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกนอกเหนือจากต้ นทุนที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย
จะถูกรวมในการวัดมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าและจะเป็ นส่วนหักจากกาไร
ตลอดอายุสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็ นอัตราที่กาหนดขึ้นโดยได้ คานึงถึง
ต้ น ทุ น ทางตรงเริ่ มแรก ซึ่ ง รวมอยู่ ในยอดเงิน ลงทุ น สุทธิต ามสัญ ญาเช่ า ดั งนั้ น จึ ง ไม่ มีค วาม
จาเป็ นต้ องรวมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก

การวัดมู ลค่าเริ่มแรกของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่าซึ่งรวมอยู่ในเงินลงทุน
สุทธิตามสัญญาเช่า
70

ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าซึ่งรวมอยู่ในการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าประกอบด้ วยการจ่ายชาระต่อไปนี้สาหรับสิทธิการใช้ สินทรัพย์ อ้างอิง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าที่ยังไม่ได้ รับ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
70.1 ค่าเช่ าคงที่ (รวมถึง การจ่ ายชาระที่โดยเนื้อหาเป็ นค่ าเช่ าคงที่ตามที่ได้ อธิบายในย่อ
หน้ าที่ ข42) หักสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าใดๆ ที่ต้องชาระ
70.2 การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ ดัชนี
หรืออัตรา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
70.3 การประกันมูลค่าคงเหลือที่ผ้ ูเช่าประกันให้ แก่ผ้ ูให้ เช่ า บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่ าหรื อ
บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่ าที่มีความสามารถทางการเงินในการชาระภาระ
ผูกพันที่รับประกันไว้
70.4 ราคาใช้ สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้ สิทธิ
เลือกนั้น (ปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาเพื่อประเมิน อธิบายในย่อหน้ าที่ ข37) และ
70.5 ค่าปรับที่จ่ายสาหรับการยกเลิกสัญญาเช่า หากอายุสัญญาเช่าสะท้ อนว่าผู้เช่าจะใช้ สิทธิ
เลือกยกเลิกสัญญาเช่า

23

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ผูใ้ ห้เช่าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจาหน่าย
71

72

73

74

ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล ผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายต้ องรับรู้รายการดังต่อไปนี้
สาหรับสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนแต่ละสัญญา
71.1 รายได้ จากการขายซึ่งบันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงหรือมูลค่าปัจจุบัน
ของจานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระตามสัญญาเช่าที่ผ้ ูเช่ าต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า คิดลดด้ วย
อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
71.2 ต้ นทุนขายบันทึกด้ วยต้ นทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง (หากมูลค่าตาม
บัญชีแตกต่างจากต้ นทุนของสินทรัพย์อ้างอิง) หักด้ วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือ
ทีไ่ ม่ได้รบั การประกัน และ
71.3 กาไรหรือขาดทุนจากการขาย (ผลต่างระหว่างรายได้ จากการขายและต้ นทุน) ซึ่งรับรู้
ตามนโยบายการบั ญ ชี สาหรั บ การขายเสร็จเด็ดขาดตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผู้ให้
เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายจะรับรู้กาไรหรือขาดทุนจากการขายจากสัญญาเช่า
ชนิ ดจั ดหาแหล่ งเงิน ทุน ณ วัน ที่สัญญาเช่ า เริ่ มมีผล โดยไม่ คานึ งว่ า ผู้ ให้ เช่ าจะโอน
สินทรัพย์อ้างอิงหรือไม่ตามที่ได้ อธิบายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายมักเสนอทางเลือกแก่ลูกค้ าที่จะซื้ อหรื อเช่ าสินทรัพย์ สัญญาเช่าชนิด
จัดหาแหล่งเงินทุนของสินทรัพย์โดยผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย ทาให้ เกิดกาไรหรือ
ขาดทุนที่เทียบเท่ากับกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของสินทรัพย์อ้างอิงด้ วย
ราคาขายปกติ ทั้งนี้จะคานึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้ าด้ วย
เพื่อเป็ นการจูงใจลูกค้ าผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่
ต่ากว่าความเป็ นจริงมากซึ่งทาให้ รายได้ ท้งั สิ้นที่รับรู้ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผลมีจานวนสูงเกินไป
หากผู้ให้ เช่าเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่าเกินจริง ผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายจะถูกจากัด
กาไรจากการขายเป็ นจานวนที่คานวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในท้ องตลาด
ผู้ ให้ เ ช่ าที่เป็ นผู้ผลิ ตหรื อผู้แ ทนจาหน่ ายต้ องรั บรู้ ต้น ทุ นที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้ อ งกับ การได้ มาของ
สัญญาเช่ าชนิดจั ดหาแหล่ งเงิน ทุน ณ วัน ที่สัญ ญาเช่ า เริ่ มมีผลเป็ นค่ าใช้ จ่า ย เนื่องจากต้ นทุ น
ดังกล่าวมักเกี่ยวข้ องกับกาไรจากการขายของผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ าย ต้ นทุนที่
เกิดขึ้นโดยผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายที่เกี่ยวกับการได้ มาของสัญญาเช่าชนิดจัดหา
แหล่งเงินทุนจะไม่รวมในคานิยามของต้ นทุนทางตรงเริ่มแรก และดังนั้นจึงไม่รวมในเงินลงทุน
สุทธิตามสัญญาเช่าด้ วย

24

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริ่มแรก
75
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ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรูร้ ายได้ทางการเงิน ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ าโดยขึ้ นอยู่กบั รูปแบบที่สะท้อนถึง
อัตราผลตอบแทนคงทีใ่ นแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่า
ผู้ให้ เช่าปันส่วนรายได้ ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้ วยเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผล
จานวนเงินที่ต้อ งจ่ า ยชาระตามสัญ ญาเช่ า ที่เ กี่ยวข้ องกับงวดบั ญ ชี ต้ องน ามาหักกับ เงิ นลงทุน
ขัน้ ต้นตามสัญญาเช่าเพื่อลดเงินต้ นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู ้
ผู้ให้ เช่ า ต้ อ งปฏิบั ติตามข้ อ กาหนดในเรื่ องการตัด รายการและการด้ อยค่ า ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าต้ องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกันที่
ใช้ ในการคานวณเงินลงทุนขั้นต้ นตามสัญญาเช่าอย่างสม่า เสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือ
ที่ไม่ได้ รับการประกันมีจานวนลดลง ผู้ให้ เช่าต้ องปรับปรุงการปันส่วนรายได้ ตลอดอายุสัญญาเช่า
และรับรู้การลดลงของจานวนที่ต้ังค้ างรับไว้ ทนั ที
ผู้ให้ เช่าที่จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อ
ขาย (หรือได้ รวมอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ท่เี ลิกใช้ และจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย)
ต้ องบันทึกบัญชี ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุ ง
2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก เมื่อสินทรัพย์
นั้นเป็ นไปตาม ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

79

80

ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเป็ นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก
ถ้ าเข้ าเงื่อนไขทั้งสองข้ อต่อไปนี้
79.1 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่าโดยการเพิ่มสิทธิการใช้ สินทรัพย์
อ้ างอิงหนึ่งรายการหรือหลายรายการ และ
79.2 สิ่งตอบแทนสัญญาเช่ า เพิ่ มขึ้ นในจานวนเทียบเท่ากับ ราคาแบบเอกเทศสาหรั บการ
เพิ่ มขึ้ นของขอบเขตและการปรั บปรุ งที่เหมาะสมต่ อราคาแบบเอกเทศเพื่ อสะท้ อน
สถานการณ์ของสัญญานั้น
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนที่ไม่รับรู้เป็ นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก ผู้ให้ เช่า
ต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงดังนี้

25

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

80.1

80.2

หากสัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ของสัญญามีผลตั้งแต่วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าต้ อง
80.1.1 รั บ รู้ การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ใหม่ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงสัญญาเริ่มมีผล และ
80.1.2 วั ดมู ลค่ า ของมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์อ้า งอิงเป็ นเงิน ลงทุ น สุทธิ ตาม
สัญญาเช่าทันทีก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเริ่มมีผล
นอกจากกรณีดังกล่ า วข้ า งต้ น ผู้ ให้ เช่ า ต้ องปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

สัญญาเช่าดาเนินงาน
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
81

82
83

84

85

86

ผูใ้ ห้เ ช่ าต้อ งรับรู จ้ านวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ า จากสัญญาเช่ าดาเนินงานเป็ น
รายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงหรือวิธีอื่นทีเ่ ป็ นระบบ ผูใ้ ห้เช่าจะใช้วิธีอื่นที่เป็ นระบบก็ต่อเมือ่ วิธีน้นั
สะท้อนถึงรูปแบบทีผ่ ใู ้ ห้เช่าได้รบั ประโยชน์ทีล่ ดลงจากสินทรัพย์อา้ งอิงทีด่ ีกว่า
ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้ต้นทุนซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้ รับรายได้ จากสัญญาเช่า
เป็ นค่าใช้ จ่าย
ผู้ให้ เช่ าต้ องรวมต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้ มาซึ่งสัญญาเช่ าดาเนินงานรวมใน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่ า
โดยใช้ เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ จากสัญญาเช่า
นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์อ้างอิง ภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงานต้ องใช้ เกณฑ์ท่ี
สอดคล้ องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติของสิ นทรั พย์ท่คี ล้ ายคลึงของผู้ให้ เช่า ผู้ให้
เช่าต้ องคานวณค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผู้ให้ เช่าต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ เพื่อกาหนดว่าสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงานด้ อยค่า หรือไม่และรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เกิดขึ้น
ผู้ ให้ เ ช่ า ที่เ ป็ นผู้ ผลิ ตหรื อ ผู้ แ ทนจาหน่ า ยจะไม่ รั บ รู้ ก าไรจากการขายในการเข้ า ทาสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานเนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นการขาย

26

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า
87

ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าดาเนินงานโดยถือเป็ นสัญญาเช่าใหม่นับตั้งแต่วันที่
การเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาเริ่ ม มี ผ ล โดยให้ พิ จ ารณาจ านวนเงิ น ที่จ่ า ยล่ ว งหน้ า หรื อ ค้ า งจ่ า ยที่
เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าเดิมเป็ นส่วนหนึ่งของจานวนเงินที่จ่ายสาหรับสัญญาเช่าใหม่
การนาเสนอรายการ

88

ผู้ให้ เช่ า ต้ องแสดงสินทรั พย์อ้ างอิงภายใต้ สัญญาเช่ า ดาเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน ตาม
ลักษณะของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ

การเปิ ดเผยข้อมูล
89

90

91
92

วัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้อมูลคือเพือ่ ให้ผใู ้ ห้เช่าเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินพร้อมกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสด เพือ่ เป็ นเกณฑ์สาหรับผูใ้ ช้งบการเงินในการประเมินผลกระทบที่สญ
ั ญาเช่ามีต่อฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของผูใ้ ห้เช่า ย่อหน้าที่ 90 ถึง 97
ระบุขอ้ กาหนดเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์นี้
ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินรายการต่อไปนี้ สาหรับรอบระยะเวลารายงาน
90.1 สาหรับสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
90.1.1 กาไรหรือขาดทุนจากการขาย
90.1.2 รายได้ ทางการเงินของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และ
90.1.3 รายได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า
ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
90.2 สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน รายได้ จากสัญญาเช่าให้ เปิ ดเผยแยกต่างหากกับรายได้ ท่ี
เกี่ยวข้ องกับการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรา
ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 90 ในรูปแบบตารางเว้ นแต่จะมีรูปแบบอื่นที่
เหมาะสมกว่า
ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าที่จาเป็ น
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 89 ข้ อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเพียงแต่) ข้ อมูลที่ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินเรื่องดังต่อไปนี้
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-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

92.1
92.2

ลักษณะของกิจกรรมการเช่าของผู้ให้ เช่า และ
วิ ธีก ารที่ผ้ ู ให้ เช่ า บริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิต่างๆ ที่ผ้ ู ให้ เช่ า ยังคงมีอยู่ใน
สินทรัพย์อ้างอิง โดยเฉพาะผู้ให้ เช่า ต้ องเปิ ดเผยกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยงสาหรับ
สิทธิท่ผี ้ ูให้ เช่ายังคงมีในสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ผ้ ูให้ เช่าทาเพื่อลดความ
เสี่ยงนั้น วิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงข้ อตกลงรับซื้อคืน การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
หรือการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรสาหรับการใช้ เกินที่กาหนด

สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
93
94

ผู้ให้ เช่าต้ องให้ คาอธิบายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
ผู้ให้ เช่ า ต้ อ งเปิ ดเผยการวิ เคราะห์ การครบกาหนดของจ านวนเงิ น ที่ลูกหนี้ ต้ องจ่ า ยชาระตาม
สัญญาเช่า ซึ่งต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จะได้ รับโดยไม่คิดลด
โดยแสดงเป็ นจานวนรายปี ของแต่ละปี สาหรับห้ าปี แรก และจานวนผลรวมสาหรับปี ที่เหลือเป็ น
อย่างน้ อย ผู้ให้ เช่า ต้ องกระทบยอดจานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ าโดยไม่คิดลดกับ
ยอดเงิน ลงทุ น สุทธิ ตามสัญ ญาเช่ า การกระทบยอดต้ องระบุ ร ายได้ ทางการเงิน รอการรั บ รู้ ที่
เกี่ยวข้ องกับจานวนเงินที่ลูกหนี้ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า และมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการ
ประกันที่คิดลด
สัญญาเช่าดาเนินงาน

95

96

สาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่ าว
ผู้ให้ เช่ า ต้ อ งแยกแต่ ละประเภทของที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ เป็ นสิน ทรั พย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า
ดาเนิ นงาน และสินทรั พย์ท่ีไม่ใช่ สัญญาเช่าดาเนินงาน ดังนั้น ผู้ให้ เช่า ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับ
สินทรั พย์ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงาน (ตามประเภทของสินทรั พย์ อ้า งอิง) แยกต่างหากจาก
สินทรัพย์ท่ถี ือครองและใช้ งานโดยผู้ให้ เช่า
ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์
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97

ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน และมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง เกษตรกรรม สาหรั บ
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าซึ่ง
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จะได้ รับโดยไม่คิดลดโดยแสดงเป็ น
จานวนรายปี ของแต่ละปี สาหรับห้ าปี แรกและจานวนผลรวมสาหรับปี ที่เหลือเป็ นอย่างน้ อย

การขายและเช่ากลับคืน
98

หากกิจการ (ผู้ขาย-ผู้เช่า) โอนสินทรัพย์ให้ แก่กิจการอื่น (ผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่า) และเช่าสินทรัพย์น้ัน
กลับคืนจากผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่า ทั้งผู้ขาย-ผู้เช่าและผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้สัญญาการโอนและสัญญา
เช่าโดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 99 ถึง 103
การประเมินว่าการโอนสินทรัพย์น้นั เป็ นการขายหรือไม่

99

กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดในการพิ จ ารณาว่ า เมื่ อ ใดที่ภ าระที่ต้ อ งปฏิบั ติ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) เพื่อกาหนดว่าการโอนสินทรัพย์น้ันรับรู้เป็ นการขายหรือไม่
การโอนสินทรัพย์ทีเ่ ป็ นการขาย

100

การโอนสินทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่า ที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ที่รับรู้เป็ นการขาย
สินทรัพย์
100.1 ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้ องวัดมูลค่าสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาเช่ากลับคืนตามสัดส่วน
ของมูลค่าตามบัญชี เดิมของสินทรั พย์ท่เี กี่ยวข้ องกับสิทธิการใช้ สินทรัพย์ท่ยี ังคงอยู่ ท่ี
ผู้ขาย-ผู้เช่า ดังนั้นผู้ขาย-ผู้เช่าต้ องรับรู้เฉพาะจานวนกาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
สิทธิท่ถี ูกโอนไปยังผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่า
100.2 ผู้ซ้ ื อ-ผู้ ให้ เช่ า ต้ อ งรั บ รู้ ก ารซื้ อสินทรั พ ย์ ให้ สอดคล้ องกับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และ
ส าหรั บ สัญ ญาเช่ า จะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดทางการบั ญ ชี ส าหรั บ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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101

102

หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ง ตอบแทนส าหรั บ การขายสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ เ ท่ า กับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ หรือหากการจ่ายชาระสาหรับสัญญาเช่า ไม่ใช่อัตราในท้ องตลาด กิจการต้ องปรับปรุง
รายการต่อไปนี้เพื่อวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการขายให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม
101.1 อัตราที่ต่ากว่า ท้ องตลาดต้ องรับรู้เป็ นการจ่ ายล่วงหน้ าของจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่า และ
101.2 อัตราที่สงู กว่าท้องตลาดต้ องรับรู้เป็ นการจัดหาเงินส่วนเพิ่มที่ผ้ ูซ้ ือ-ผู้ให้ เช่าให้ กับผู้ขาย-ผู้
เช่า
กิจการต้ องวัดมูลค่าการปรับปรุงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 101 โดยใช้ เกณฑ์
ของข้ อกาหนดที่กาหนดได้ ง่ายกว่าระหว่าง
102.1 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสาหรับ การขายและมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ และ
102.2 ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินสาหรับสัญญาเช่าตามอัตราในสัญญา และ
มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินสาหรับสัญญาเช่าตามอัตราในตลาด
การโอนสินทรัพย์ที่มิใช่การขาย

103

การโอนสิน ทรั พ ย์โดยผู้ ขาย-ผู้ เช่ า ที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ที่จะรับรู้เป็ น
การขายสินทรัพย์
103.1 ผู้ขาย-ผู้ เช่าต้ องรับรู้สินทรั พย์ ท่โี อนไปและรั บรู้หนี้สินทางการเงินเท่ากับ เงินรับ จาก
การโอนสินทรัพย์ โดยกิจการต้ องรับรู้หนี้สินทางการเงินโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
103.2 ผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่าต้ องไม่รับรู้สินทรัพย์ท่โี อนและต้ องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเท่ากับ เงิน
รั บ จากการโอนสินทรั พย์ โดยกิจการต้ องรั บรู้ สินทรั พย์ทางการเงิน โดยปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐาน
วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล

วันที่ผใู ้ ห้เช่าทาให้ สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งานโดยผูเ้ ช่า

อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
- ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
กับผู้ใช้ รายเดียวหรือหลายราย หรือ
- จ านวนผลผลิ ต หรื อ จ านวนหน่ ว ยในลั ก ษณะอื่ น ที่
คล้ ายคลึงกัน ซึ่งผู้ใช้ รายเดียวหรือหลายรายคาดว่ าจะ
ได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์

วันทีก่ ารเปลีย่ นแปลงสัญญาเริม่ มีผล

วันที่คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงจะเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

มูลค่ายุติธรรม

เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ของการปฏิบั ติ ตามข้ อ กาหนดของการ
บัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ มูลค่ายุติธรรม คือ จานวนเงินที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ขายตกลง
แลกเปลี่ยนสินทรั พย์หรื อจ่ ายชาระหนี้ กันในขณะที่ท้งั สอง
ฝ่ ายมีค วามรอบรู้ แ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ ยน และ
สามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ท่ี
ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน

สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

สัญญาเช่าที่ทาให้ เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้ ง หมดหรื อ เกื อ บทั้ ง หมดที่ ผ้ ู เ ป็ นเจ้ า ของพึ ง ได้ รั บ จาก
สินทรัพย์อา้ งอิง

ค่าเช่าคงที่

การจ่ายชาระที่ผูเ้ ช่าชาระให้ กับผูใ้ ห้เช่าสาหรับสิทธิการใช้
สินทรัพย์อา้ งอิง ระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่า โดยไม่รวมการ
จ่ ายชาระค่าเช่าผันแปร
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เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของ
(ก) จานวนเงิ นที่ ลู ก หนี้ ต้อ งจ่ ายช าระตามสัญญาเช่ า
ให้ก ับ ผู ใ้ ห้เ ช่ า ตามสัญ ญาเช่ า ชนิ ด จั ด หาแหล่ ง
เงินทุน และ
(ข) มูลค่าคงเหลือทีไ่ ม่ได้รบั การประกันให้ กบั ผู้ให้ เช่า

วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า

วันที่ทาสัญญาเช่าหรือวันที่คู่สัญญาได้ ก่อให้ เกิดผลผูกพั น
ตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดหลักของสัญญาเช่าแล้ วแต่วันใด
จะเกิดขึ้นก่อน

ต้นทุนทางตรงเริม่ แรก

ต้ นทุนส่วนเพิ่มในการได้ มาของสัญญาเช่ าซึ่งจะไม่เกิดขึ้น
หากไม่ได้ มาซึ่งสัญญาเช่า ต้ นทุนดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงต้ นทุน
ที่ เ กิ ด ขึ้ นในส่ ว นของผู ้ใ ห้ เ ช่ า ที่ เ ป็ นผู้ ผลิ ต หรื อ ผู้ แทน
จาหน่ายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

อัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ยที่ทาให้ มูลค่าปั จจุ บันของ (ก) จานวนเงินที่
ต้องจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ า และ (ข) มู ลค่ าคงเหลือ ที่
ไม่ ไ ด้ร ับ การประกัน มี จ านวนเท่ า กั บ ผลรวมของ (1)
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง และ (2) ต้น ทุ น
ทางตรงเริม่ แรกของผู้ให้ เช่า

สัญญาเช่า

สัญญาหรื อส่วนของสัญญาที่ผ้ ูให้ เช่าให้ สิทธิแก่ผ้ ูเช่ าในการ
ใช้ สินทรัพย์ (สินทรัพย์อา้ งอิง) สาหรับช่วงระยะเวลาที่ตก
ลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

สิง่ จูงใจในสัญญาเช่า

จานวนเงินซึ่งผูใ้ ห้เช่ าจ่ ายชาระให้ กับผูเ้ ช่ าซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
สัญญาเช่า หรือการชดเชย หรือการยอมรับต้ นทุนของผู้เช่า
โดยผู้ให้ เช่า

การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาเช่ าหรื อสิ่งตอบแทน
ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า ที่ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเงื่ อ นไขและ
ข้ อกาหนดเดิมในสัญญาเช่า (ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มหรือ
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ยกเลิกสิทธิการใช้ สินทรัพย์อา้ งอิงรายการเดียวหรือหลาย
รายการ หรือการขยายหรือลดอายุสญ
ั ญาเช่าตามสัญญา)
จานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่า

จานวนเงิน ที่ผูเ้ ช่ าจ่ า ยให้ กับ ผูใ้ ห้เ ช่ า ซึ่ งเกี่ยวข้ องกับสิทธิ
การใช้ สิ น ทรัพ ย์อ ้ า งอิ ง ระหว่ า งอายุ ส ัญ ญาเช่ า ซึ่ ง
ประกอบด้ วย
(ก) ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระที่โดยเนื้อหาเป็ นค่า
เช่ า คงที่ (in-substance fixed payments)) หั ก
สิง่ จูงใจในสัญญาเช่า
(ข) การจ่ า ยช าระค่ าเช่ าผันแปรที่ข้ ึ นอยู่ กั บ ดั ช นี หรื อ
อัตรา
(ค) ราคาใช้ สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อ หากผู้ เ ช่ า มี ค วาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้ สิทธิเลือกนั้น และ
(ง) ค่าปรับที่จ่ายสาหรับการยกเลิกสัญญาเช่ า หากอายุ
สัญ ญาเช่ า สะท้ อ นว่ า ผู้ เ ช่ า จะใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กยกเลิ ก
สัญญาเช่า
สาหรั บ ผู้เช่ า จานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ ายัง
รวมถึ ง จ านวนเงิ น ที่ค าดว่ า จะจ่ า ยช าระโดยผู้ เ ช่ า ภายใต้
มู ลค่ าคงเหลือ ที่ไ ด้รบั การประกัน จานวนเงิ นที่ต้องจ่ า ย
ชาระตามสัญญาเช่าจะไม่รวมถึงจานวนเงินที่ปันส่วนไปให้
ส่วนประกอบของสัญ ญาที่ไม่ เป็ นสัญ ญาเช่ า เว้ น แต่ผ้ ู เช่ า
เลื อ กที่ จ ะรวมส่ ว นประกอบที่ ไ ม่ เ ป็ นสั ญ ญาเช่ า กั บ
ส่ ว นประกอบที่ เ ป็ นสั ญ ญาเช่ าและรั บรู้ โดยถื อ เป็ น
ส่วนประกอบของสัญญาเช่าเดียว
สาหรับผู้ให้ เช่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าจะ
รวมถึงการประกัน มูลค่ าคงเหลื อที่ผ้ ู เช่ าประกันให้ แก่ผ้ ูให้
เช่ า บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ผู้ เช่ า หรื อ บุ ค คลที่ ส ามที่ ไ ม่
เกี่ยวข้ องกับผู้ ให้ เ ช่ า ที่มีความสามารถทางการเงิน ในการ
ชาระภาระผู ก พั น ที่รั บประกัน จ านวนเงิ นที่ต้อ งจ่ ายชาระ
ตามสั ญ ญาเช่ า จะไม่ ร วมจ านวนเงิ น ที่ ปั น ส่ ว นไปให้
ส่วนประกอบที่ไม่เป็ นสัญญาเช่า
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อายุของสัญญาเช่า

ระยะเวลาซึ่ งบอกเลิ กไม่ ได้ ท่ีผูเ้ ช่ า มีสิทธิการใช้ สิ นทรัพย์
อ้างอิง ทั้งนี้ให้ รวมถึง
(ก) ระยะเวลาที่ผ้ ู เ ช่ า มี สิ ทธิ เ ลื อ กขยายอายุ ส ัญ ญาเช่ า
อ อ ก ไ ป อี ก ห า ก ผู้ เ ช่ า มี ค ว า ม แ น่ น อ น อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลที่จะใช้ สิทธิเลือกนั้น และ
(ข) ระยะเวลาที่ผ้ ูเช่ามีสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้
เช่ ามีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้ สิทธิ
เลือกนั้น

ผูเ้ ช่า

กิจ การที่ได้ มาซึ่ งสิ ทธิก ารใช้ สิ นทรัพย์อ า้ งอิ ง สาหรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

อัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า

อั ต ราดอกเบี้ ยที่ ผู ้เ ช่ า จะต้ องจ่ า ยในการกู้ ยื ม เงิ น ที่ มี
ระยะเวลาและการคา้ ประกันคล้ ายคลึงกับที่ระบุไว้ ในสัญญา
เช่าเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีมูลค่าใกล้ เคียงกับสิทธิการ
ใช้สินทรัพย์ในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกัน

ผูใ้ ห้เช่า

กิ จ การที่ ม อบสิ ท ธิ ก ารใช้ สิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง ส าหรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่ า คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ ย
ตามนัยของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าดาเนินงาน

สั ญ ญาเช่ า ที่ ไ ม่ ท าให้ เกิ ด การ โอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึ ง
ได้ รับจากสินทรัพย์อา้ งอิง

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ า จานวนเงิ น ที่ผู เ้ ช่ า จ่ า ยให้ กับ ผู ใ้ ห้เ ช่ า ส าหรั บ สิท ธิก ารใช้
ซึ่งเป็ นทางเลือก
สินทรัพย์อา้ งอิ งในระหว่ างระยะเวลาที่ผ้ ูเช่ ามีสิทธิเลื อกที่
จะขยายระยะเวลาหรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า ซึ่ ง ระยะเวลา
ดังกล่าวไม่ได้ รวมอยู่ในอายุสญ
ั ญาเช่า
ระยะเวลาการใช้

ระยะเวลาทั้งหมดที่สนิ ทรัพย์ถูกใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญา
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ที่ ท ากั บ ลู ก ค้ า (รวมถึ ง ระยะเวลาที่ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ งานอย่ า ง
ต่อเนื่องกัน)
มูลค่าคงเหลือทีไ่ ด้รบั การประกัน

การรับประกันที่ผูใ้ ห้เช่ าได้ รับจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ให้ เช่ า ซึ่ งรั บ ประกัน ว่ า มูลค่ า (หรื อส่วนหนึ่ งของมู ลค่ า )
ของสินทรัพย์อา้ งอิ ง ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่ าจะไม่ต่ากว่ า
มูลค่าที่ระบุไว้

สิทธิการใช้สินทรัพย์

สินทรั พย์ท่แี สดงสิทธิของผูเ้ ช่ าในการใช้ สินทรัพย์อา้ งอิ ง
สาหรับช่วงอายุสญ
ั ญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้น

สัญ ญาเช่ า ที่ มี อ ายุ ส ัญ ญาเช่ า 12 เดื อ นหรื อ น้ อยกว่ า
นับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล สัญญาเช่าที่ผ้ ูเช่ามีสิทธิ
เลือกซื้อสินทรัพย์ไม่จัดเป็ นสัญญาเช่าระยะสั้น

การเช่าช่วง

รายการที่ผูเ้ ช่า (ผู้ให้ เช่าช่วง - “intermediate lessor”) ได้
นาสินทรัพย์อา้ งอิงไปให้ บุคคลที่สามเช่ าอีกทอดหนึ่งและ
สัญญาเช่า (สัญญาเช่าหลัก – “head lease”) ระหว่างผู้ให้
เช่าและผู้เช่าหลักยังคงมีผลใช้ บังคับอยู่

สินทรัพย์อา้ งอิง

สิ น ทรั พ ย์ ต ามสัญ ญาเช่ า ซึ่ ง ผู ใ้ ห้เ ช่ า ให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้
สินทรัพย์ นั้นต่อผูเ้ ช่า

รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้

ผลต่างระหว่าง
(ก) เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า ; และ
(ข) เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

มูลค่าคงเหลือทีไ่ ม่ได้รบั การรับประกัน

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งผูใ้ ห้เช่าอาจ
ไม่ได้ รับคืนหรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิง
ซึ่งได้ รับการประกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่าเท่านั้น

การจ่ ายชาระค่าเช่าผันแปร

ส่วนของจานวนเงิน ที่ผูเ้ ช่ าจ่ ายให้ แก่ผูใ้ ห้เช่ า สาหรั บสิทธิ
การใช้ สินทรัพย์อา้ งอิงในระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่ าที่ผันแปร
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เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อเท็จจริ งหรือสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นภายหลังวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล
คานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นและการใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ในความหมายเดียวกัน
สัญญา

ข้ อตกลงตั้งแต่ สองฝ่ ายขึ้นไป ซึ่งทาให้ เกิดสิทธิและภาระ
ผูกพันที่ใช้ บังคับได้

อายุการใช้ประโยชน์

ระยะเวลาที่กิจการคาดว่ าจะมีสินทรัพย์ไว้ ใช้ หรื อ จานวน
ผลผลิตหรื อจานวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ ายคลึงกันซึ่ ง
กิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐาน ซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบตั ิของย่อหน้า ที ่ 1 ถึง 103 และมีผลบังคับ
เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของมาตรฐาน
วิธีปฏิบตั ิสาหรับกลุ่มสัญญาเช่า
ข1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ระบุการบัญชีสาหรับ สัญญาเช่าแต่ละสัญญา อย่างไรก็
ตาม เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กับ กลุ่ มสัญ ญาเช่ า ที่มีลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน หากกิจการคาดการณ์ ได้ อย่า งสมเหตุสมผลว่ า
ผลกระทบต่องบการเงิน จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ กับกลุ่ ม
สัญญาเช่าจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้กบั สัญญาเช่าแต่ละสัญญาในกลุ่มสัญญาเช่านั้น หากกิจการรับรู้รายการเป็ นกลุ่มสัญญาเช่า
กิจการต้ องใช้ ประมาณการและข้ อสมมติท่สี ะท้ อนต่อขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มสัญญาเช่า
การรวมสัญญา

ข2

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ กิจการจะต้ องรวมสัญญาตั้งแต่ 2
สัญญาขึ้นไปที่กจิ การเข้ าทาสัญญา ณ เวลาเดียวกันหรือในเวลาใกล้ เคียงกันกับคู่สัญญาเดียวกัน
(หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับคู่สัญญานั้น) และรับรู้สัญญาเหล่านั้นโดยถือเป็ น สัญญาเดียวกันหาก
เป็ นไปตามเกณฑ์อย่างน้ อยข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข2.1 สัญญาเหล่านั้นถูกต่อรองเป็ นชุดเดียวกัน (package) ด้ วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
โดยรวมที่ไม่สามารถเข้ าใจได้ หากไม่พิจารณาสัญญาเหล่านั้นรวมกัน
ข2.2 จานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะต้ องจ่ายในหนึ่งสัญญาขึ้นอยู่กับราคาหรือผลงานของ
อีกสัญญา หรือ
ข2.3 สิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงที่แสดงอยู่ในสัญญา (หรือสิทธิบางอย่างในการใช้ สนิ ทรัพย์
อ้ า งอิ ง ที่ แ สดงอยู่ ใ นสั ญ ญาแต่ ล ะสั ญ ญา) ท าให้ เ กิ ด องค์ ป ระกอบของสั ญ ญาเช่ า
เดียวกันตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข32
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ข้อยกเว้นในการรับรูร้ ายการ - สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตา่ (ย่อหน้าที่ 5 ถึง 8)
ข3

ข4

ข5

ข6

ข7
ข8

ยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้อนุ ญาตให้ ผ้ ูเช่า
สามารถปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6 ในการรับรู้สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ซึ่งผู้เช่าต้ อง
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงโดยอ้ างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์น้ันเป็ นสินทรัพย์
ใหม่ โดยไม่ต้องคานึงถึงอายุของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่า
การประเมินว่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่าหรือไม่จะพิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ absolute basis สัญญา
เช่าซึ่งสินทรัพย์มมี ูลค่าต่าเข้ าเงื่อนไขในการใช้ วิธปี ฏิบัติทางบัญชีในย่อหน้ าที่ 6 โดยไม่ต้องคานึง
ว่าสัญญาเช่าเหล่านั้นมีสาระสาคัญต่อผู้เช่าหรือไม่ การประเมินดังกล่าวจะไม่ถูกกระทบโดยขนาด
ลั ก ษณะ หรื อ สถานการณ์ ข องผู้ เ ช่ า ดั ง นั้ น แม้ ผ้ ู เ ช่ า จะแตกต่ า งกัน แต่ ค าดว่ า จะได้ ข้ อ สรุ ป
เหมือนกันว่าสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ เป็ นสินทรัพย์ท่มี ีมูลค่าต่าหรือไม่
สินทรัพย์อ้างอิงเป็ นสินทรัพย์มีมูลค่าต่าก็ต่อเมื่อ
ข5.1 ผู้ เ ช่ า สามารถได้ รั บ ประโยชน์ จากการใช้ สิน ทรั พ ย์ อ้า งอิง นั้ น โดยตัว มั น เองหรื อ ใช้
ร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ ที่มีพร้ อมสาหรับผู้เช่าอยู่แล้ ว และ
ข5.2 สินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั สินทรัพย์อ่นื หรือเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์อ่นื อย่างมาก
สัญญาเช่าของสินทรัพย์อ้างอิงไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่าหากลักษณะ
ของสินทรัพย์น้ันโดยทั่วไปไม่ใช่สนิ ทรัพย์มีมูลค่าต่าเมื่ออยู่ในสภาพใหม่ ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่า
รถยนต์ จะไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นสัญญาเช่าของสินทรัพย์มีมูลค่าต่า เนื่องจากโดยทั่วไปรถยนต์สภาพ
ใหม่จะไม่ใช่สนิ ทรัพย์มีมูลค่าต่า
หากผู้เช่าให้ เช่าช่วงสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะให้ เช่าช่วงสินทรัพย์ สัญญาเช่าหลักจะไม่เข้ าเงื่อนไข
เป็ นสัญญาเช่าสินทรัพย์มมี ูลค่าต่า
ตัวอย่างของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งมีมูลค่าต่าอาจรวมถึง แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการ
เล็กๆ น้ อยๆ ของอุปกรณ์สานักงาน และโทรศัพท์
การระบุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ 9 ถึง 11)

ข9

ในการประเมินว่าสัญญาแสดงถึงการให้ สิทธิการควบคุมการใช้ สินทรัพย์ท่รี ะบุ (ดูย่อหน้ าที่ ข13
ถึง ข20) สาหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ กิจการต้ องประเมินตลอดระยะเวลาการใช้ว่าลูกค้ ามี
ลักษณะทุกข้ อดังต่อไปนี้หรือไม่
ข9.1 สิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใช้ สินทรัพย์ ท่ี
ระบุน้ัน (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข21 ถึง ข23) และ
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ข10
ข11

ข12

ข9.2 สิทธิในการสั่งการการใช้ งานสินทรัพย์ท่รี ะบุ (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข24 ถึง ข30)
หากลูกค้ ามีสทิ ธิการควบคุมการใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุเพียงช่วงหนึ่งของระยะเวลาของสัญญา สัญญา
ถือว่าประกอบด้ วยสัญญาเช่าสาหรับส่วนของระยะเวลานั้น
สัญญาในการรั บสินค้ าหรือบริการอาจทาโดยการร่ วมการงานหรือในนามของการร่ วมการงาน
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วม
การงาน ในกรณี น้ ี การร่ ว มการงานถื อ เป็ นลู ก ค้ า ในสัญ ญา ดั ง นั้ น ในการประเมิ น ว่ า สัญ ญา
ประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรือไม่ กิจการต้ องประเมินว่าการร่วมการงานนั้นมีสิทธิการควบคุมการ
ใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุตลอดระยะเวลาการใช้ หรือไม่
กิจการต้ องประเมินว่าสัญญาประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรือไม่สาหรับส่วนประกอบสัญญาเช่าที่อาจ
แยกได้ แต่ละส่วนประกอบโดยอ้ างอิงย่อหน้ าที่ ข32 สาหรับแนวทางปฏิบัติส่วนประกอบสัญญา
เช่าที่แยกได้
สินทรัพย์ทีร่ ะบุ

ข13

โดยปกติ สินทรัพย์จะถูกระบุอย่างชัดเจนในสัญญา อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์อาจถูกระบุโดยนัย
ณ เวลาที่สนิ ทรัพย์น้ันพร้ อมใช้ โดยลูกค้ า
สิทธิในการทดแทนทีส่ าคัญ

ข14

ข15

แม้ สินทรัพย์จะถูกระบุ แต่ ลูกค้ าไม่มีสิทธิการใช้ สินทรั พย์ท่ีระบุ หากผู้จัดหาสินทรั พย์มีสิทธิ ท่ี
สาคัญที่จะทดแทนสินทรัพย์น้ันตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิของผู้จัดหาสินทรัพย์ในการทดแทน
สินทรัพย์จะมีสาระสาคัญก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
ข14.1 ผู้จัดหาสินทรัพย์มีความสามารถในทางปฏิบัติท่จี ะทดแทนด้ วยสินทรัพย์ทางเลือกได้
ตลอดระยะเวลาการใช้ น้ัน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้ าไม่สามารถกีดกันผู้จัดหาสินทรัพย์จาก
การทดแทนสินทรัพย์ และผู้จัดหาสินทรั พย์ มีสินทรัพย์ทางเลือกพร้ อมหรื อสามารถ
จัดหาได้ ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล) และ
ข14.2 ผู้จัดหาสินทรัพย์สามารถได้ รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ สิทธิในการทดแทน
สินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับการทดแทนสินทรัพย์
คาดว่าจะสูงกว่าต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการทดแทนสินทรัพย์)
หากผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิหรือภาระผูกพัน ในการทดแทนสินทรัพย์เฉพาะในหรือหลังวันที่ใด
วันที่หนึ่งหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ สิทธิของผู้จัดหาสินทรัพย์ท่จี ะทดแทนสินทรัพย์
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ข16

ข17

ข18

ข19

จะไม่มีสาระสาคัญ หากผู้จัดหาสินทรัพย์ไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติท่จี ะทดแทนสินทรัพย์
ทางเลือกได้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์
การประเมินของกิจการว่า สิทธิการทดแทนสินทรัพย์ของผู้จัดหาสินทรัพย์มีสาระสาคัญหรือไม่
ขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ ณ วันเริ่ มต้ น ของสัญญาโดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทนจาก
เหตุการณ์ในอนาคตซึ่ง ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาไม่ถูกพิจารณาว่ามีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง
ของเหตุการณ์ในอนาคตซึ่ง ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาไม่ถือว่ามีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ้นและต้ องไม่
รวมในการประเมิน ได้ แก่
ข16.1 ข้ อตกลงของลูก ค้ าในอนาคตว่ าจะจ่ ายเงิน สาหรั บการใช้ สินทรั พย์ มากกว่ า อัตราใน
ท้องตลาด
ข16.2 การแนะนาเทคโนโลยีใหม่ ท่ียังไม่ถูกพั ฒนาอย่างเป็ นสาระสาคัญ ณ วันเริ่ มต้ นของ
สัญญา
ข16.3 ความแตกต่ า งอย่ า งเป็ นสาระส าคั ญ ระหว่ า งการใช้ สิ น ทรั พ ย์ โ ดยลู ก ค้ า หรื อ ผล
ดาเนินงานของสินทรัพย์กับการใช้ หรือผลดาเนินงานของสินทรัพย์ ท่คี วรจะเป็ น ณ วัน
เริ่มต้ นของสัญญา และ
ข16.4 ความแตกต่ า งอย่ า งเป็ นสาระส าคั ญ ระหว่ า งราคาตลาดของสิ น ทรั พ ย์ ใ นระหว่ า ง
ระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์และราคาตลาดที่ควรจะเป็ น ณ วันเริ่มต้ นของสัญญา
หากสินทรัพย์ต้ังอยู่ ณ สถานที่ของลูกค้ าหรือที่อ่ นื ต้ นทุนที่เกี่ยวกับการทดแทนโดยทั่วไปจะสูง
กว่าในกรณีท่สี ินทรัพย์ต้ังอยู่ในสถานที่ของผู้จัดหาสินทรัพย์ จึงมีแนวโน้ มที่ต้นทุนดังกล่าวจะสูง
กว่าประโยชน์ท่เี กี่ยวกับการทดแทนสินทรัพย์
สิท ธิห รื อ ภาระผู ก พั น ของผู้ จั ด หาสิ น ทรั พ ย์ ใ นการทดแทนสิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ การซ่ อ มแซมและ
บารุงรักษาหากสินทรัพย์ไม่สามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรือ หากการยกระดับทางเทคนิค
(technical upgrade) เกิดขึ้น ไม่เป็ นการกีดกันลูกค้ าจากการมีสทิ ธิใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุ
ถ้ า ลู ก ค้ า ยั ง ไม่ ส ามารถก าหนดได้ ว่ า ผู้ จั ด หาสิน ทรั พ ย์ มี สิ ท ธิ ท่ี มี ส าระส าคั ญ ในการทดแทน
สินทรัพย์หรือไม่ ลูกค้ าต้ องสันนิษฐานว่าสิทธิในการทดแทนไม่มสี าระสาคัญ
ส่วนของสินทรัพย์

ข20

ส่วนของความสามารถทางาน (capacity portion) ของสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หากส่วน
ของความสามารถทางานมีความแตกต่างชัดเจนเชิงกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ชั้น ของอาคาร) ส่วน
ของความสามารถทางานหรื อส่วนอื่น ของสินทรั พย์ซ่ึง ไม่มีความแตกต่ างชั ดเจนเชิ ง กายภาพ
(ตัวอย่างเช่น ส่วนของความสามารถทางานของเคเบิลไฟเบอร์ออปติค) ไม่ใช่สินทรั พย์ท่รี ะบุได้
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เว้ นแต่ส่วนของความสามารถทางานหรือส่วนอื่นของสินทรัพย์น้ันเป็ นตัวแทนของความสามารถ
ทางานทั้ง หมดหรื อ เกือ บทั้ง หมดของสิน ทรั พย์ ซ่ึ ง ท าให้ ลู ก ค้ า มีสิทธิ ก ารได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใช้ สนิ ทรัพย์
สิทธิการได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้
ข21

ข22

ข23

ในการควบคุมการใช้ สินทรั พย์ท่รี ะบุ ลูกค้ าต้ องมีสิทธิการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดจากการใช้ สินทรัพย์ตลอดระยะเวลาการใช้ (ตัวอย่างเช่น การมีสิทธิแต่เพียง
กิจการเดียวในการใช้ สินทรัพย์ตลอดระยะเวลานั้น) ลูกค้ าสามารถได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการใช้ สินทรัพย์ท้งั ทางตรงหรือทางอ้ อมในหลายลักษณะ เช่น โดยการใช้ การครอบครอง
หรือการให้ เช่าช่วงสินทรัพย์ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ สินทรัพย์ รวมถึงผลได้ หลักของ
สินทรัพย์น้ันและผลพลอยได้ (รวมทั้งกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ ซ่ึงได้ มาจากรายการเหล่านั้น)
และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่น จากการใช้ สินทรั พย์ท่สี ามารถเกิดขึ้นจากรายการเชิงพาณิชย์กับ
บุคคลที่สาม
เมื่อกิจการประเมินสิทธิการได้ รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใช้
สินทรัพย์ กิจการต้ องพิจารณาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เป็ นผลจากการใช้ สินทรัพย์ในขอบเขตที่
กาหนดของสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ของลูกค้ า (ดูย่อหน้ าที่ ข30) ตัวอย่างเช่น
ข22.1 หากสัญญาจากัดการใช้ ยานพาหนะเฉพาะพื้ นที่ท่กี าหนดในระหว่ างระยะเวลาการใช้
กิจการต้ องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ ยานพาหนะภายในพื้นที่ท่ี
กาหนดเท่านั้นและไม่รวมนอกพื้นที่
ข22.2 หากสัญ ญาระบุ ว่า ลู ก ค้ า สามารถขับ ขี่ ยานพาหนะตามจานวนไมล์ ท่ีร ะบุ ในระหว่ า ง
ระยะเวลาการใช้ กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาเฉพาะประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ จากการใช้
ยานพาหนะตามจานวนไมล์ท่อี นุญาตและไม่เกินกว่าจานวนไมล์น้ัน
หากสัญญากาหนดให้ ลูกค้ าต้ องจ่ายส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดที่ได้ มาจากการใช้ สินทรัพย์เป็ นสิ่ง
ตอบแทนให้ กับผู้จัดหาสินทรัพย์หรือบุคคลอื่น กระแสเงินสดที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนนั้นถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้ าได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ า
ต้ อ งจ่ า ยเงิน ตามร้ อ ยละของยอดขายเป็ นสิ่ง ตอบแทนสาหรั บ การใช้ พ้ ื นที่ค้า ปลี ก ให้ ผ้ ู จั ดหา
สิน ทรั พ ย์ โดยข้ อ ก าหนดนั้ น ไม่ เ ป็ นการกีด กัน ลู ก ค้ า จากการมี สิท ธิ ก ารได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจทั้งหมดหรือ เกือบทั้งหมดจากการใช้ พ้ ื นที่ค้าปลีกนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสเงินสดที่
เกิดขึ้นจากการขายนั้นถือเป็ นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้ าได้ รับจากการใช้ พ้ ืนที่ค้าปลีกนั้น ซึ่ง
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ส่วนหนึ่งของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั้นถูกจ่ายให้ แก่ผ้ ูจัดหาเป็ นสิ่งตอบแทนสาหรับสิทธิการใช้
พื้นที่น้ัน
สิทธิในการสัง่ การการใช้สินทรัพย์
ข24

ลู ก ค้ า มีสิทธิ ในการสั่งการการใช้ สิน ทรั พย์ ท่ีร ะบุ ตลอดระยะเวลาการใช้ กต็ ่ อเมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข24.1 ลูกค้ ามีสิทธิในการสั่งการว่าสินทรัพย์จะถูกใช้ อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใดตลอด
ระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์ (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข30) หรือ
ข24.2 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องว่าสินทรัพย์จะถูกใช้ อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใดถูกกาหนด
ไว้ ล่วงหน้ า และ
ข24.2.1 ลูกค้ ามีสิทธิในการจัดการสินทรัพย์ (หรือสั่งการผู้อ่นื ให้ จัดการสินทรัพย์ใน
ลั กษณะที่ลูกค้ ากาหนด)ตลอดระยะเวลาการใช้ โดยผู้ จัดหาสิน ทรั พย์ ไม่ มี
สิทธิเปลี่ยนแปลงคาสั่งดาเนินการนั้น หรือ
ข24.2.2 ลูกค้ าออกแบบสินทรัพย์ (หรือกาหนดลักษณะของสินทรัพย์ ) ในลักษณะที่
กาหนดไว้ ล่วงหน้ าว่าจะใช้ สนิ ทรัพย์อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์อะไรตลอด
ระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์
การใช้สินทรัพย์อย่างไรและเพือ่ วัตถุประสงค์อะไร

ข25

ข26

ลูกค้ ามีสทิ ธิในการสั่งการว่าจะใช้ สนิ ทรัพย์อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์อะไรหากในขอบเขตของ
สิทธิการใช้ ท่รี ะบุในสัญญา ลูกค้ าสามารถเปลี่ยนแปลงวิธกี ารใช้ สนิ ทรัพย์และวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ ตลอดระยะเวลาการใช้ ในการประเมินนี้ กิจการต้ องพิจารณาสิทธิในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ อง
มากที่สดุ ในการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารใช้ สนิ ทรัพย์และวัตถุประสงค์ในการใช้ ตลอดระยะเวลาการใช้
สิทธิในการตัดสินใจจะเกี่ยวข้ องเมื่อสิทธิดังกล่าวกระทบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจาก
การใช้ สิน ทรั พ ย์ สิทธิในการตั ดสิน ใจที่เ กี่ยวข้ อ งมากที่สุดมี ความเป็ นไปได้ ท่ีจ ะแตกต่ า งกั น
สาหรั บสัญญาที่แตกต่ างกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรั พย์และเงื่อนไขและข้ อกาหนดของ
สัญญา
ตั ว อย่ า งของสิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารใช้ สิ น ทรั พ ย์ แ ละ
วัตถุประสงค์ในการใช้ สินทรัพย์ภายใต้ ขอบเขตที่กาหนดของสิทธิการใช้ ของลูกค้ า (ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์) ซึ่งรวมถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ข27

ข26.1 สิท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงประเภทของผลผลิ ต ที่ผ ลิ ต โดยสิ น ทรั พ ย์ น้ั น (เช่ น การ
ตัดสินใจว่าจะใช้ ต้ ูคอนเทนเนอร์ ในการขนส่งสินค้ าหรือใช้ ในการเก็บรักษาสินค้ า หรือ
ตัดสินใจส่วนผสมผลิตภัณฑ์ท่จี ะขายในพื้นที่ค้าปลีก)
ข26.2 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงว่าผลผลิตจะถูกผลิตเมื่อใด (เช่น การตัดสินใจว่าเครื่องจักร
หรือโรงงานไฟฟ้ าจะถูกใช้ เมื่อใด)
ข26.3 สิทธิในการเปลี่ ยนแปลงว่ าผลผลิ ตจะถู กผลิ ตที่ใด (เช่ น การตัดสินใจจุ ดหมายของ
รถบรรทุก หรือเรือ หรือการตัดสินใจสถานที่ท่อี ุปกรณ์จะถูกใช้ ) และ
ข26.4 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงว่ าจะผลิตผลผลิตหรือไม่ และปริมาณของผลผลิตนั้น (เช่ น
การตั ดสิน ใจว่ า จะผลิ ตพลั งงานจากโรงงานไฟฟ้ าหรื อไม่ แ ละจะผลิ ต พลั งงานจาก
โรงงานไฟฟ้ านั้นเท่าใด)
ตั ว อย่ า งของสิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจที่ ไ ม่ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารใช้ สิ น ทรั พ ย์ แ ละ
วัตถุประสงค์ในการใช้ สนิ ทรัพย์ รวมถึงสิทธิท่จี ากัดเพียงการใช้ งานหรือการบารุงรักษาสินทรัพย์
ซึ่งสิทธิดังกล่าวสามารถถือครองโดยลูกค้ าหรือผู้จัดหาสินทรัพย์ แม้ ว่าสิทธิ เช่น สิทธิการใช้ งาน
หรือการบารุงรักษาสินทรัพย์มักจาเป็ นต่อการใช้ สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิทธิดังกล่าว
ไม่ใช่สิทธิในการสั่งการว่าจะใช้ สินทรัพย์อย่างไรและเพื่อ วัตถุประสงค์ใดและมักขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจว่ าจะใช้ สิน ทรั พ ย์อ ย่า งไรและเพื่ อ วั ตถุ ประสงค์ใด อย่า งไรก็ตาม สิทธิในการใช้ งาน
สินทรัพย์อาจถูกกาหนดไว้ ต้งั แต่แรกแล้ วว่าจะใช้ สนิ ทรัพย์อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด (ดูย่อ
หน้ าที่ ข24.2.1)
การตัดสินใจทีก่ าหนดขึ้ นในระหว่างและก่อนระยะเวลาการใช้สินทรัพย์

ข28

ข29

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับวิธีและวัตถุประสงค์ในการใช้ สินทรัพย์ สามารถกาหนดไว้ ก่อนได้ ใน
หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องสามารถกาหนดไว้ ก่อนได้ โดยการออกแบบของ
สินทรัพย์ หรือโดยข้ อจากัดตามสัญญาเกี่ยวกับการใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน
ในการประเมินว่าลูกค้ ามีสทิ ธิในการสั่งการการใช้ สนิ ทรัพย์หรือไม่น้ัน กิจการต้ องพิจารณาเฉพาะ
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ สินทรั พย์ในระหว่ างระยะเวลาการใช้ เท่านั้น เว้ นแต่ลูกค้ า
ออกแบบสินทรั พย์ (หรือ ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์) ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข24.2.2
เพราะฉะนั้นหากเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข24.2.2 ไม่มีอยู่ กิจการไม่ ต้องพิจารณาการตัดสินใจที่
กาหนดไว้ ก่อนระยะเวลาการใช้ สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ าสามารถระบุได้ เพียงผลผลิต
ของสิน ทรั พ ย์ ก่ อ นระยะเวลาการใช้ ลู ก ค้ า ไม่ ถื อ ว่ า มี สิท ธิ ใ นการสั่ง การการใช้ สิน ทรั พ ย์ น้ั น
ความสามารถในการระบุ ผลผลิตในสัญญาก่อนระยะเวลาการใช้ สินทรัพย์ โดยปราศจากสิทธิใน
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การตัดสินใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สินทรัพย์ถือเป็ นการให้ สิทธิลูกค้ าเช่นเดียวกันกับกรณีท่ี
ลูกค้ าซื้อสินค้ าหรือบริการ
สิทธิในการป้องกัน
ข30

ข31

สัญญาอาจรวมเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ออกแบบเพื่ อคุ้มครองผลประโยชน์ในสินทรั พย์น้ันๆ
หรือสินทรัพย์อ่นื ของผู้จัดหาสินทรัพย์ เพื่อคุ้มครองบุคลากรของผู้จัดหาสินทรัพย์ หรือเพื่อให้
แน่ ใจว่ าผู้ จัดหาสินทรั พ ย์ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายหรื อข้ อบังคับ ตัวอย่ างของสิทธิในการป้ องกัน
ยกตัวอย่างเช่น สัญญาซึ่งอาจจะ (1) กาหนดจานวนสูงสุดที่ให้ ใช้ สินทรัพย์หรือจากัดเวลาหรือ
สถานที่ท่ีลูก ค้ า สามารถใช้ สิน ทรั พย์ (2) กาหนดให้ ลูกค้ า ต้ องปฏิบั ติตามแนวปฏิบั ติ การ
ดาเนินงานโดยเฉพาะ หรือ (3) กาหนดให้ ลูกค้ าแจ้ งผู้จัดหาสินทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารใช้ สนิ ทรัพย์ โดยทั่วไปสิทธิในการป้ องกันจะกาหนดขอบเขตของสิทธิการใช้ ของลูกค้ า แต่
จะไม่เป็ นการงดเว้ นสิทธิของลูกค้ าในการสั่งการการใช้ สนิ ทรัพย์
แผนผังต่อไปนี้อาจช่วยกิจการในการประเมินว่าสัญญาเป็ น สัญญาเช่าหรือประกอบด้ วยสัญญา
เช่าหรือไม่
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มีสนิ ทรัพย์ท่รี ะบุหรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข20

ไม่ใช่

ใช่

ลูกค้ ามีสทิ ธิได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใช้ สนิ ทรัพย์
ตลอดระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์หรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข21 ถึง ข23

ไม่ใช่

ใช่

ลูกค้ า

ลูกค้ าหรือผู้จดั หาสินทรัพย์หรือไม่ใช่ท้งั 2
ฝ่ าย มีสทิ ธิในการสั่งการวิธกี ารใช้ และ
วัตถุประสงค์ในการใช้ สนิ ทรัพย์ตลอด
ระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์หรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข30

ผู้จัดหา
สินทรัพย์

ไม่ใช่ท้งั สองฝ่ าย ; วิธกี ารใช้ และวัตถุประสงค์
ที่สนิ ทรัพย์จะถูกใช้ ถูกกาหนดไว้ ล่วงหน้ า

ใช่

ลูกค้ ามีสทิ ธิในการจัดการสินทรัพย์ตลอด
ระยะเวลาการใช้ โดยผู้จัดหาสินทรัพย์ไม่มีสทิ ธิ
เปลี่ยนแปลงคาสั่งดาเนินงานนั้นหรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข24.2.1
ไม่ใช่

ลูกค้ าออกแบบสินทรัพย์ในลักษณะที่มีการ
กาหนดวิธกี ารใช้ สนิ ทรัพย์และวัตถุประสงค์
การใช้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์ไว้
ล่วงหน้ าหรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข24.2.2

ไม่ใช่

ใช่

สัญญาประกอบด้ วย
สัญญาเช่า

สัญญาไม่ได้ ประกอบด้ วย
สัญญาเช่า
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การแยกองค์ประกอบของสัญญา (ย่อหน้าที่ 12-17)
ข32

ข33

สิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงถือเป็ นส่วนประกอบของสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก หากเข้ าเงื่อนไขทุก
ข้ อต่อไปนี้
ข32.1 ผู้เช่าสามารถได้ รับประโยชน์จากการใช้ สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์จาก
การใช้ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ๆ เองหรื อ จากการใช้ ค วบคู่ กั บ ทรั พ ยากรอื่ น ที่ผ้ ู เ ช่ า มี พ ร้ อม
ทรัพยากรที่มีพร้ อมคือสินค้ าหรื อบริการที่ขายหรื อให้ เช่าอย่างแยกออกจากกัน (โดย
ผู้ให้ เช่ าหรือผู้จัดหาสินทรัพย์อ่ืน) หรือทรั พยากรที่ผ้ ูเช่ าได้ รับมาแล้ ว (จากผู้ให้ เช่ า
หรือจากรายการหรือเหตุการณ์อ่นื ) และ
ข32.2 สินทรั พย์อ้างอิงไม่ ได้ ข้ ึนอยู่ กับหรื อเกี่ยวข้ องกันอย่ างมากกับสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ใน
สัญญา ตัวอย่างเช่น ข้ อเท็จจริงว่าผู้เช่าสามารถตัดสินใจจะไม่เช่าสินทรัพย์อ้างอิงโดย
ไม่กระทบสิทธิการใช้ สินทรัพย์อ้างอิงอื่นในสัญญาอาจบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั หรือเกี่ยวข้ องกันอย่างมากกับสินทรัพย์อ้างอิงอื่น
สัญญาอาจรวมจ านวนที่ผ้ ู เ ช่ าจะมีการจ่ า ยเงิน สาหรั บกิจกรรมและต้ นทุ น ซึ่งไม่ใช่ การส่งมอบ
สินค้ าหรือบริการแก่ผ้ ูเช่า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ เช่าอาจจะรวมการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายสาหรับงานใน
การจัดการหรื อ ต้ นทุ นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ า ซึ่งไม่ใช่ การส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริการแก่ผ้ ูเช่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดส่วนประกอบแยกของสัญญาเช่า แต่ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จะถูกปันส่วนไปยังส่วนประกอบที่ระบุแยกเป็ นเอกเทศ
ได้ ของสัญญา
อายุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ 18 ถึง 21)

ข34

ข35

ข36

ในการกาหนดอายุสัญญาเช่ าและการประเมินระยะเวลาของช่วงเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ ของสัญญา
เช่า กิจการต้ องปฏิบัติตามคานิยามของสัญญาและกาหนดระยะเวลาที่สัญญานั้นสามารถบังคับ
ใช้ ได้ สัญญาเช่ าไม่ ถื อ ว่ า มีผลบั งคับ ใช้ อีกต่อไปหากผู้เช่ า และผู้ให้ เช่ าต่ างฝ่ ายต่ า งมีสิทธิการ
ยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ต้องได้ รับการยินยอมจากอีกฝ่ ายและค่าปรับในการยกเลิกสัญญาไม่มี
นัยสาคัญ
หากเฉพาะผู้เช่าเท่านั้นที่มีสทิ ธิการยกเลิกสัญญาเช่า สิทธิน้ันถือเป็ นสิทธิเลือกที่มีอยู่ของผู้เช่าใน
การยกเลิก สัญ ญาเช่ า ซึ่งกิจ การต้ องพิ จารณาเมื่อกาหนดอายุ สัญ ญาเช่ า หากเฉพาะผู้ ให้ เช่ า
เท่านั้นที่มีสทิ ธิการยกเลิกสัญญาเช่า ดังนั้นระยะเวลาที่บอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้ ให้ รวมระยะเวลา
ที่ครอบคลุมโดยสิทธิเลือกการยกเลิกสัญญานั้นด้ วย
อายุ สัญ ญาเช่ า เริ่ ม ณ วั น ที่สัญ ญาเช่ า เริ่ ม มีผลและรวมถึงระยะเวลาปลอดค่ า เช่ า (rent-free
period) ใดๆ ซึ่งผู้ให้ เช่าให้ แก่ผ้ ูเช่า
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ข37

ข38

ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่มมีผล กิจการต้ องประเมิน ว่า ผู้เช่ามีความแน่ นอนที่สมเหตุสมผลว่ าจะใช้
สิทธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง หรือไม่ใช้ สทิ ธิเลือกการยกเลิกสัญญา
เช่าหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมดที่ทาให้ เกิดสิ่งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจที่ผ้ ูเช่ าจะใช้ สิทธิเลือกหรือไม่ใช้ สิทธิเลือกนั้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
คาดไว้ เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ต้ังแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันที่ใช้ สิทธิเลือก
นั้น ตัวอย่างของปัจจัยในการพิจารณา (แต่ไม่จากัดเพียงแต่)
ข37.1 เงื่อนไขและข้ อกาหนดตามสัญญาสาหรั บ ระยะเวลาที่เป็ นทางเลื อกเปรี ยบเทียบกับ
อัตราในตลาด เช่น
ข37.1.1 จานวนเงินที่ต้องจ่ายสาหรับสัญญาเช่าในระยะเวลาที่เป็ นทางเลือก
ข37.1.2 การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรหรือค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นอื่นสาหรับสัญญาเช่า เช่น
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา และการรับประกันมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
และ
ข37.1.3 เงื่ อ นไขและข้ อ ก าหนดของสิท ธิ เ ลื อ กต่ า งๆ ที่ส ามารถใช้ ไ ด้ ห ลั ง จากวั น
เริ่มต้ นของระยะเวลาที่เป็ นทางเลือก (เช่น สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ในอัตราที่
ต่ากว่าอัตราตลาดในปั จจุ บันที่สามารถใช้ สิทธิได้ ณ วันสิ้นสุดของช่ วงการ
ขยายระยะเวลาของสัญญา)
ข37.2 ส่วนปรั บปรุงสินทรั พย์เช่ าที่สาคัญที่ต้องรั บผิดชอบ (หรื อคาดว่าจะต้ องรั บผิดชอบ)
ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่คาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้
เช่าเมื่อสิทธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า หรือสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์
อ้ างอิงสามารถใช้ ได้
ข37.3 ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการยกเลิกสัญญาเช่า เช่น ต้ นทุนในการเจรจาต่อรอง ต้ นทุนใน
การย้ ายสถานที่ ต้ นทุนในการระบุสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่เหมาะสมสาหรับความต้ องการ
ของผู้เช่า ต้ นทุนในการนาสินทรัพย์ใหม่ไปเชื่อมโยงกับการดาเนินงานของผู้เช่า หรือ
ค่าปรับในการยกเลิกสัญญาและต้ นทุนอื่นๆ ที่คล้ ายกัน รวมถึงต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
การคืนสินทรัพย์อ้างอิงในสภาพหรือสถานที่ท่กี าหนดตามสัญญา
ข37.4 ความสาคัญของสินทรั พย์อ้างอิงต่อการดาเนินงานของผู้เช่า เมื่อพิจารณาถึงในด้ าน
เช่น สินทรั พย์อ้างอิงเป็ นสินทรั พย์ เฉพาะหรื อไม่ ทาเลที่ต้ังของสินทรั พย์อ้างอิงและ
ทางเลือกที่เหมาะสมที่มีอยู่ และ
ข37.5 ลักษณะที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สทิ ธิเลือก (เช่น สิทธิเลือกจะสามารถใช้ ได้ เมื่อ
ได้ บ รรลุ เงื่ อ นไขหนึ่ งเงื่อนไขหรื อ หลายเงื่อนไข) และมี ความเป็ นไปได้ ว่า เงื่อ นไข
เหล่านั้นจะคงอยู่
สิทธิเลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่าซึ่งอาจรวมกับลักษณะตามสัญญาอื่นหนึ่งลักษณะหรือหลาย
ลักษณะ (เช่น การรับประกันมูลค่าคงเหลือ) ซึ่งผู้เช่ารับประกัน ผู้ให้ เช่าด้ วยเงินคืนขั้นต่าหรื อ
เงินคืนคงที่ซ่ึงเกือบเท่ากัน โดยไม่คานึงว่ า สิทธิเลือกจะถูกใช้ หรื อไม่ ในกรณีดังกล่ าว โดยไม่

47

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ข39

ข40

ข41

คานึ งถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ ายชาระที่โดยเนื้ อหาเป็ นค่าเช่ าคงที่ ตามย่อหน้ าที่ ข42
กิจการต้ องอนุ มานว่าผู้เช่ามีความแน่นอนที่สมเหตุสมผลที่จะใช้ สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า
หรือไม่ใช้ สทิ ธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า
โอกาสที่ผ้ ู เ ช่ า จะใช้ สิท ธิเ ลื อ กขยายอายุ สัญ ญาเช่ า หรื อไม่ ใ ช้ สิทธิ เลื อ กยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า จะมี
แนวโน้ มมากขึ้นหากระยะเวลาของสัญญาเช่ าที่บอกเลิกไม่ได้ ส้นั ลง เนื่องจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ทดแทนมีแนวโน้ มสูงขึ้นอย่างเป็ นสัดส่วนกับระยะเวลาของสัญญาที่บอก
เลิกไม่ได้ ท่มี ีระยะเวลาสั้นลง
วิธปี ฏิบัติในอดีตของผู้เช่าเกี่ยวกับระยะเวลาที่โดยทั่วไปผู้เช่าใช้ สินทรัพย์ประเภทนั้นๆ (ไม่ว่าจะ
เป็ นการเช่าหรือเป็ นเจ้ าของเอง) และเหตุผลเชิงเศรษฐกิจของกิจการในการปฏิบัติเช่นนั้น ซึ่งวิธี
ปฏิบั ติ ใ นอดี ต ดั ง กล่ า วอาจจะเป็ นข้ อ มู ล ที่ช่ ว ยในการประเมิ น ว่ า ผู้ เ ช่ า มี ความแน่ น อนอย่ า ง
สมเหตุ ส มผลที่ จ ะใช้ สิท ธิ เ ลื อ กหรื อ ไม่ ใ ช้ สิท ธิ เ ลื อ กหรื อ ไม่ ตั ว อย่ า งเช่ น หากปกติ ผ้ ู เ ช่ า ใช้
สินทรัพย์ประเภทนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเฉพาะเจาะจงหรือหากผู้เช่ามีวิธีปฏิบัติท่มี ักใช้
สิทธิเลือกสาหรับการเช่าของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้เช่าต้ องพิจารณาเหตุผล
เชิ ง เศรษฐกิ จ ส าหรั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นอดี ต นั้ น ในการประเมิ น ว่ า กิ จ การมี ค วามแน่ น อนอย่ า ง
สมเหตุสมผลในการใช้ สทิ ธิตามสัญญาเช่าของสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่
ตามย่อหน้ าที่ 20 ซึ่งระบุว่าหลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าจะต้ องประเมินอายุสัญญาเช่า
ใหม่เมื่อมีการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ท่สี าคัญหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในสถานการณ์ท่อี ยู่
ในการควบคุมของผู้เช่าและกระทบต่อผู้เช่าว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้
สิทธิเลือกที่ไม่ได้ รวมในการกาหนดอายุสัญญาเช่าที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ า หรือไม่ใช้ สิทธิเลือกที่ได้
รวมไว้ ในการกาหนดอายุสัญญาเช่าที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ าหรือไม่ ตัวอย่างของเหตุการณ์ท่สี าคัญ
หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ข41.1 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าที่สาคัญ ซึ่งคาดว่า จะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่สาคัญต่อผู้
เช่าเมื่อสิทธิเลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิงสามารถ
ใช้ สทิ ธิได้ ซ่ึงไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
ข41.2 การดัดแปลงหรือการปรับปรุงสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสาคัญที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ณ
วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
ข41.3 การเริ่มต้ นของสัญญาเช่าช่วงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก่อนหน้ า
ของอายุสญ
ั ญาเช่า และ
ข41.4 การตัดสินใจทางธุรกิจของผู้เช่าที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ สิทธิเลือกหรือไม่ใช้ สิทธิ
เลือก (ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจขยายสัญญาเช่าของสินทรัพย์ท่เี สริมกัน การตัดสินใจ
จาหน่ายสินทรัพย์ทางเลือกหรือหน่วยธุรกิจที่ใช้ สทิ ธิการใช้ สนิ ทรัพย์)
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การจ่ ายชาระทีโ่ ดยเนื้ อหาเป็ นค่าเช่าคงที่ (ย่อหน้าที่ 27.1 36.3 และ 70.1)
ข42

จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่ารวมถึงการจ่ายชาระใดๆ ที่โดยเนื้อหาเป็ นค่าเช่าคงที่ การ
จ่ายชาระที่โดยเนื้อหาเป็ นค่าเช่าคงที่ คือ การจ่ายชาระที่โดยรูปแบบอาจประกอบด้ วยส่วนที่ผัน
แปรแต่โดยเนื้อหาไม่สามารถหลี กเลี่ยงได้ การจ่ ายชาระที่โดยเนื้อหาเป็ นค่ าเช่ าคงที่ถือว่ ามีอยู่
หากมีกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
ข42.1 การจ่ายชาระที่มโี ครงสร้ างเป็ นการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปร แต่การจ่ายเงินนั้นไม่มีความ
ผันแปรที่แท้ จริ ง การจ่ายเงินนั้นประกอบด้ วยข้ อความที่ผันแปรแต่ไม่มีเนื้อหาที่เป็ น
จริ ง เชิ ง เศรษฐกิ จ ตั ว อย่ า งของประเภทของการจ่ า ยช าระดั ง กล่ า ว รวมถึ ง กรณี
ดังต่อไปนี้
ข42.1.1 การจ่ า ยชาระนั้ น จะเกิดขึ้น ก็ต่อ เมื่อสิน ทรั พย์ ได้ ถู ก พิ สูจน์ แล้ วว่ า สามารถ
ดาเนิ น งานได้ ร ะหว่ า งการเช่ า หรื อการจ่ า ยชาระจะเกิด ขึ้น ก็ ต่อ เมื่ อมี การ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ซ่ึงไม่มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะไม่เกิดขึ้น หรือ
ข42.1.2 การจ่ายเงินที่จัดโครงสร้ างเริ่มแรกเป็ นการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรซึ่งสัมพันธ์
กับการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิง แต่ความผันแปรนั้นจะถูกทาให้ หมดไป ณ บางจุด
หลั งจากวั นที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล ทาให้ การจ่ายชาระกลายเป็ นคงที่สาหรั บ
อายุท่เี หลืออยู่ของสัญญาเช่า การจ่ ายชาระนั้นกลายเป็ นการจ่ายชาระที่โดย
เนื้อหาเป็ นค่าเช่าคงที่เมื่อความผันแปรได้ ถูกทาให้ หมดไปแล้ ว
ข42.2 รูปแบบการจ่ ายเงิน มีมากกว่ าหนึ่งรูปแบบซึ่งผู้เช่ าสามารถทาได้ แต่มีเพี ยงรูปแบบ
เดียวที่ปฏิบัติได้ จริง ในกรณีน้ ี กิจการต้ องพิจารณารูปแบบของการจ่ายเงินที่ปฏิบัติได้
จริงเป็ นจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ข42.3 รูปแบบการจ่ายเงินที่ปฏิบัติได้ จริงมีมากกว่าหนึ่งรูปแบบที่ผ้ ูเช่าสามารถทาได้ แต่ผ้ ูเช่า
ต้ อ งปฏิบั ติ อ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง รู ป แบบการจ่ า ยเงิ น นั้ น ในกรณี น้ ี กิจการต้ อ งพิ จารณา
รูปแบบการจ่ายเงินที่รวมเป็ นจานวนที่ต่าที่สุด (โดยใช้ เกณฑ์คิดลด) เป็ นจานวนเงินที่
ต้ องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ความเกีย่ วข้องของผูเ้ ช่ากับสินทรัพย์อา้ งอิงก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล
ต้นทุนของผูเ้ ช่าทีเ่ กีย่ วกับการสร้างหรือการออกแบบสินทรัพย์อา้ งอิง

ข43

กิจการอาจเจรจาต่อรองการเช่าก่อนที่สนิ ทรัพย์อ้างอิงจะพร้ อมใช้ สาหรับผู้เช่า สาหรับสัญญาเช่า
บางสัญญา สินทรัพย์อ้างอิงอาจจาเป็ นต้ องสร้ างหรือออกแบบใหม่สาหรับการใช้ ของผู้เช่า ซึ่งผู้
เช่าอาจจาเป็ นต้ องจ่ายชาระส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างหรือการออกแบบสินทรัพย์น้ันโดยขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขและข้ อกาหนดของสัญญา
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หากผู้ เช่ ามีต้นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรื อการออกแบบสินทรัพย์อ้างอิง ผู้เช่า ต้ องรั บรู้
ต้ นทุนเหล่านั้นตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรื อการออกแบบ
สินทรัพย์อ้างอิงจะไม่รวมการจ่ายชาระที่ผ้ ูเช่ าชาระสาหรับสิทธิการใช้ สินทรัพย์อ้างอิง การจ่าย
ชาระสาหรับสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงเป็ นการจ่ายชาระสาหรับสัญญาเช่าโดยไม่คานึงถึงจังหวะ
เวลาของการจ่ายชาระนั้น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อา้ งอิง

ข45

ข46

ข47

ผู้เช่าอาจได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรั พย์อ้างอิงก่อนที่กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั้นจะ
ถูกโอนไปยังผู้ให้ เช่าและสินทรัพย์จะให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า การได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั้นไม่ได้
เป็ นตัวกาหนดว่าจะรับรู้รายการอย่างไร
หากผู้เช่าควบคุม (หรื อได้ มาซึ่งการควบคุม) สินทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่สินทรั พย์น้ันจะถูกโอนไป
ยังผู้ให้ เช่า รายการนั้นถือเป็ นรายการขายและเช่ากลับคืนซึ่งรับรู้โดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 98 ถึง
103
อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่สินทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยัง
ผู้ให้ เช่ า รายการดังกล่ าวไม่ใช่ รายการขายและเช่ ากลับ คืน ตัวอย่างเช่ น ซึ่งอาจเป็ นในกรณีท่ี
ผู้ผลิต ผู้ให้ เช่าและผู้เช่าเจรจาต่อรอง รายการที่ผ้ ูให้ เช่าจะซื้อสินทรัพย์จากผู้ผลิตเพื่อให้ เช่าแก่ผ้ ู
เช่า ผู้เช่าอาจได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจะ
โอนไปยังผู้ให้ เช่ า ในกรณีน้ ี หากผู้เช่ าได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรั พย์ อ้างอิงแต่ไม่
ได้ มาซึ่งการควบคุมสินทรัพย์น้ันก่อนที่สนิ ทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยังผู้ให้ เช่า รายการนี้ไม่รับรู้เป็ น
รายการขายและเช่ากลับคืนแต่ถือเป็ นการเช่า
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านผูเ้ ช่า (ย่อหน้าที่ 59)

ข48

ในการกาหนดว่า ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าจาเป็ นหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 51 ผู้เช่าต้ องพิจารณาดังต่อไปนี้
ข48.1 ข้ อมูลนั้นเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งบการเงินหรือไม่ ผู้เช่าต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุใน
ย่อหน้ าที่ 59 ก็ต่อเมื่อข้ อมูลนั้น คาดว่าจะเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งบการเงิน ซึ่งในกรณีน้ ี
หมายถึงหากข้ อมูลดังกล่าวช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
ข48.1.1 ความยืดหยุ่นของสัญญาเช่า สัญญาเช่าอาจมีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น หาก
ผู้เช่าสามารถลดสถานะความเสี่ยงโดยการใช้ สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าหรือ
ต่อสัญญาเช่าใหม่ด้วยเงื่อนไขและข้ อกาหนดที่ผ้ ูเช่าได้ รับประโยชน์

50

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ข49

ข50

ข51

ข48.1.2 ข้ อ จากัดต่ า งๆ ที่กาหนดในสัญ ญาเช่ า ในสัญ ญาเช่ า อาจมี ข้อจากัดต่ า งๆ
ตัวอย่างเช่น การกาหนดให้ ผ้ ูเช่าต้ องรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินบาง
อัตราส่วน
ข48.1.3 ความอ่ อนไหวของข้ อมู ลที่ร ายงานต่อ ปั จ จั ยผั นแปรที่สาคัญ ตั วอย่ างเช่ น
ข้ อมูลที่รายงานอาจมีความอ่อนไหวต่อการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรในอนาคต
ข48.1.4 สถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
ข48.1.5 การเบี่ ยงเบนจากแนวปฏิบัติ ของอุตสาหกรรม ตัวอย่า งการเบี่ ยงเบนนั้ น
ตัวอย่างเช่ น เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสัญญาเช่ าที่ไม่ ปกติหรือมีลักษณะ
เฉพาะที่กระทบต่อกลุ่มสัญญาเช่าของผู้เช่า
ข48.2 ข้ อมูลนั้นเห็นได้ ชัดจากข้ อมูลที่นาเสนอในงบการเงินหลักหรือข้ อมูลที่เปิ ดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน หรื อไม่ ผู้เช่ าไม่ จาเป็ นต้ องน าเสนอข้ อมูลนั้ นซ้า หากข้ อมู ล
ดังกล่าวได้ ถูกนาเสนอไปแล้ วที่ใดก็ตามในงบการเงิน
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปร (ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์) อาจจาเป็ นเพื่อทา
ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 51 ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมู ลที่ช่วยผู้ใช้ งบ
การเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข49.1 เหตุผลของผู้เช่า ในการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรและความแพร่ หลายของการจ่ายชาระ
เหล่านั้น
ข49.2 ขนาดโดยเปรียบเทียบของการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรต่อค่าเช่าคงที่
ข49.3 ตัวแปรที่สาคัญซึ่งการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรอ้ างอิงอยู่และค่าเช่าผันแปรคาดว่าจะผัน
แปรอย่างไรเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่สาคัญเหล่านั้น และ
ข49.4 ผลกระทบทางการเงินและการดาเนินงานอื่นๆ ของการจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรนั้น
ข้ อมู ลเพิ่ มเติมที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิเลือกขยายหรือ ยกเลิกสัญญาเช่า (ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ )
อาจจาเป็ นเพื่ อทาให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 51 ซึ่งอาจรวมถึง
ข้ อมูลที่ช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข50.1 เหตุผลของผู้เช่าในการใช้ สิทธิเลือกขยายหรือ ยกเลิกสัญญาเช่า และความแพร่ หลาย
ของสิทธิเลือกเหล่านั้น
ข50.2 ขนาดโดยเปรียบเทียบของจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าซึ่งเป็ นทางเลือกต่อ
จานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ข50.3 ความแพร่หลายของการใช้ สิทธิเลือก ซึ่งไม่รวมในการวัดมูลค่า ของหนี้สินตามสัญญา
เช่า และ
ข50.4 ผลกระทบทางการเงินและการดาเนินงานอื่นๆ ของสิทธิเลือกนั้น
ข้ อมูลเพิ่ มเติมที่เกี่ยวข้ องกับการประกันมูลค่าคงเหลือ (ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ) อาจจาเป็ น
เพื่อทาให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 51 ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมูลที่ช่วย
ผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
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ข51.1 เหตุผลของผู้เช่าในการรับประกันมูลค่าคงเหลือและความแพร่หลายของการรับประกัน
เหล่านั้น
ข51.2 ขนาดโดยเปรียบเทียบของสถานะความเสี่ยงของผู้เช่าต่อความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ
นั้น
ข51.3 ลักษณะของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งมีการให้ การรับประกัน และ
ข51.4 ผลกระทบทางการเงินและการดาเนินงานอื่นๆ ของการรับประกันเหล่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับรายการขายและเช่ากลับคืน (ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ) อาจจาเป็ น
เพื่อทาให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 51 ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมูลที่ช่วย
ผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข52.1 เหตุผลของผู้เช่าสาหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และความแพร่ หลายของรายการ
เหล่านั้น
ข52.2 เงื่อนไขและข้ อกาหนดที่สาคัญของรายการขายและเช่ากลับคืนแต่ละรายการ
ข52.3 การจ่ายชาระซึ่งไม่รวมในการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และ
ข52.4 ผลกระทบที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของรายการขายและเช่ ากลับคืนในรอบระยะเวลา
การรายงาน
การจัดประเภทสัญญาเช่าสาหรับผูใ้ ห้เช่า (ย่อหน้าที่ 61ถึง 66)
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ข54

ข55

การจัดประเภทสัญญาเช่าสาหรับผู้ให้ เช่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อ้างอิงจาก
ขอบเขตซึ่งสัญญาเช่ ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของได้ รับจากสินทรั พย์
อ้ างอิง ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกาลังการผลิตที่ไม่ได้ ใช้ หรือ
จากการล้ าสมัยของเทคโนโลยี และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจถูกแสดงโดยการคาดการณ์ว่าการดาเนินงาน
จะมีกาไรตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ อ้างอิงนั้น และผลกาไรจากราคา
ที่เพิ่มขึ้นหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้ รับ
สัญญาเช่าอาจรวมเงื่อนไขและข้ อกาหนดเพื่อที่จะปรับปรุงจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าสาหรั บการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่าและวันที่
สัญ ญาเช่ า เริ่ มมีผล (เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของต้ นทุ น สิน ทรั พย์ อ้า งอิงของผู้ ให้ เช่ า หรื อการ
เปลี่ ย นแปลงของต้ น ทุ น การจั ด หาเงิ น ของสั ญ ญาเช่ า ของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ) ในกรณี ดั ง กล่ า ว เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการจัด ประเภทสัญญาเช่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าได้
เกิดขึ้น ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า
ในกรณีท่สี ญ
ั ญาเช่าได้ รวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร ผู้ให้ เช่าต้ องประเมินการจัดประเภท
ของแต่ละองค์ประกอบเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หรือสัญญาเช่าดาเนินงานแยกจาก
กันตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในการกาหนดว่า องค์ประกอบที่
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ข56

ข57

เป็ นที่ดินเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หรือไม่ ข้ อพิ จารณาที่
สาคัญคือโดยปกติแล้ วที่ดินจะมีอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จากัด
ในการจัดประเภทและรับรู้สัญญาเช่าของที่ดินและอาคาร ผู้ให้ เช่าต้ องปั นส่วนจานวนเงินที่ต้อง
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า (รวมไปถึงการจ่ายชาระเงิน ล่วงหน้ าใดๆ ที่จ่ายในลักษณะเป็ นก้ อนทั้ง
จานวน) ระหว่างส่วนประกอบที่เป็ นที่ดินและอาคารตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิการเช่าขององค์ประกอบที่เป็ นที่ดินและอาคารของสัญญาเช่า ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า
หากจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่านั้นไม่สามารถปันส่วนระหว่างองค์ประกอบทั้งสอง
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ สัญญาเช่าทั้งฉบับจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน เว้ น
แต่องค์ประกอบทั้งสองเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งในกรณีน้ ีสัญญาเช่าทั้งฉบับจะ
ถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
สาหรั บสัญญาเช่ าของที่ดินและอาคารซึ่งมูลค่าของส่วนประกอบที่เป็ นที่ดินไม่มีสาระสาคัญต่อ
สัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าอาจรับรู้ท่ดี ินและอาคารโดยถือเป็ นหน่วยเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด
ประเภทสัญ ญาเช่ า และจั ดประเภทสัญ ญาเช่ า นั้ น เป็ นสัญ ญาเช่ า ชนิ ดจั ดหาแหล่ งเงิน ทุ น หรื อ
สัญญาเช่าดาเนินงานตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในกรณีเช่นนี้ผ้ ูให้
เช่าต้ องพิจารณาอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอาคารโดยถือเป็ นอายุการให้ ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมด
การจัดประเภทสัญญาเช่าช่วง

ข58

ในการจัดประเภทสัญญาเช่าช่วง ผู้ให้ เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้ องจัดประเภทสัญญาเช่า
ช่วงเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาเนินงานโดยพิจารณาข้ อต่อไปนี้
ข58.1 หากสัญญาเช่าหลัก (head lease) เป็ นสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้
โดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6 สัญญาเช่าช่วงต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ข58.2 หากมิได้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ ข58.1 สัญญาเช่าช่วงต้ องถูกจัดประเภทโดยอ้ างอิงถึง
สิทธิการใช้ สิน ทรั พย์อันเกิดจากสัญ ญาเช่ าหลั ก แทนที่จะอ้ างอิงถึงสินทรั พย์อ้างอิง
(ตัวอย่างเช่น รายการของที่ดิน อาคารหรื ออุปกรณ์ ที่เป็ นสินทรัพย์ หลักของสัญญา
เช่า)
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานและมีผลบังคับเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของมาตรฐาน

วันถือปฏิบตั ิ
ค1

กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กับ งบการเงิ น ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการ
นาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ณ วันที่หรือก่อนวันที่
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มาปฏิบั ติ ใช้ ค รั้ งแรก หากกิจการถือปฏิ บั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ค2

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ ค1 ถึง ค19 วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก คือวันที่
เริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานประจาปี ซึ่งมีการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มา
ปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
คานิยามของสัญญาเช่า

ค3

ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการไม่จาเป็ นต้ องประเมิน
ใหม่ ว่ า สัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่ า หรื อประกอบด้ ว ยสัญ ญาเช่ า หรื อไม่ แต่ กิจ การสามารถปฏิบั ติ
ดังต่อไปนี้
ค3.1 ให้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกับสัญญาที่ก่อนหน้ าระบุไว้
ให้ เป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญา
เช่า และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้ าที่ ค5 ถึง ค18 สาหรับสัญญาเช่า
เหล่านั้น

54

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกับสัญญาที่ก่อนหน้ านี้ไม่ได้
ถูกระบุว่าประกอบด้ วยสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สัญญาเช่า และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรือไม่
หากกิจการเลือกการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ในย่อหน้ าที่ ค3 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าวและถือปฏิบัติวิธีการผ่อนปรนในทางปฏิบัติกับสัญญาทั้งหมดของกิจการ ดังนั้นกิจการ
ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 9 ถึ ง 11
เฉพาะสั ญ ญาที่ เ ข้ า ท าสั ญ ญา (หรื อ
เปลี่ยนแปลง) ในหรือหลังวันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค3.2

ค4

ผูเ้ ช่า
ค5

ค6
ค7

ผู้เช่ าต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้สาหรับสัญญาเช่ าของกิจการ
ตามวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ค5.1 ปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนที่นาเสนอตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด หรือ
ค5.2 ปรับปรุงย้ อนหลังโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกตามย่อหน้ าที่ ค7
ถึง ค13
ผู้เช่าต้ องถือปฏิบัติตามวิธีท่เี ลือกไว้ ซ่ึงอธิบายในย่อหน้ าที่ ค5 อย่างสม่าเสมอสาหรับสัญญาเช่า
ทั้งหมดซึ่งกิจการเป็ นผู้เช่า
หากผู้เช่ าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามย่อหน้ าที่ ค5.2 ผู้เช่า
ไม่ต้องปรับข้ อมูลเปรียบเทียบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาปฏิบั ติ ใ ช้ ค รั้ ง แรกโดยการปรั บ ปรุ ง ยอดยกมาของก าไรสะสม (หรื อ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
สัญญาเช่าทีก่ ่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน

ค8

หากผู้เช่ าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามย่อหน้ าที่ ค5.2 ผู้เช่า
ต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ค8.1 รับรู้หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกสาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้ า
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้ วยมูลค่าปัจจุบัน
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ค9

ของจานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ าที่เหลืออยู่ คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค8.2 รับรู้สทิ ธิการใช้ สินทรัพย์ ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก สาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้ า
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าสิทธิการใช้ สินทรัพย์เป็ นรายสัญญาเช่าโดย
เลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ค8.2.1 มูลค่ าตามบั ญชี ของสิน ทรั พย์เสมือนว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ได้ ถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผลคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก หรือ
ค8.2.2 จานวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรั บปรุงด้ วยจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้ าหรือค้ างจ่ายซึ่งเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ใน
งบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค8.3 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพ ย์ กับ สิทธิก ารใช้ สิน ทรั พย์ ณ วั น ที่น ามาปฏิบั ติใช้ ครั้ งแรก เว้ นแต่ ผ้ ู เช่ าถือ
ปฏิบัติตามวิธกี ารผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ค10.2
สาหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้ าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาเช่ า ผู้ เช่ าต้ องปฏิบัติ ดังต่ อไปนี้ โดยไม่ต้องคานึ งถึง
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ ค8
ค9.1 ผู้เช่าไม่ต้องทาการปรับปรุงรายการใดๆ สาหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสาหรับ
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่า ต่า (ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข8)
ซึ่งรับรู้โดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6 ผู้เช่าต้ องรับรู้สัญญาเช่าเหล่านั้นโดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้งั แต่วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค9.2 ผู้เช่าไม่ต้องทาการปรับปรุงรายการใดๆ สาหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสาหรับ
สัญญาเช่าที่ก่อนหน้ ารับรู้เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ผู้เช่าต้ องรับรู้สิทธิการใช้ สินทรัพย์และหนี้สิน ตามสัญญาเช่าซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่ า
เหล่านั้นโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้ังแต่วันที่
นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค9.3 ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าสิทธิการใช้ สินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน ที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้ง
แรกสาหรั บสัญญาเช่ าที่ก่อนหน้ าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า และจะรั บ รู้ เป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตั้งแต่วันที่นามาปฏิบัติใช้
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ค10

ครั้ งแรก ผู้เช่ าต้ องรั บรู้สิทธิการใช้ สินทรัพย์และหนี้สิน ตามสัญญาเช่ า ซึ่งเกิดขึ้นจาก
สัญญาเช่าเหล่านั้น โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้
ตั้งแต่วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ผู้เช่าอาจใช้ หนึ่งวิธีหรือหลายวิธีของวิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติต่อไปนี้ เมื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยปรับปรุงย้ อนหลังตามย่อหน้ าที่ ค5.2 สาหรับสัญญาเช่าที่ก่อน
หน้ าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถปฏิบัติตามวิธผี ่อนปรนในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้เป็ นรายสัญญา
ค10.1 ผู้เช่าอาจใช้ อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันอย่าง
สมเหตุสมผล (เช่น สัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าที่เหลืออยู่ใกล้ เคียงกันสาหรับประเภท
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่คล้ ายคลึงกันซึ่งมีสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจคล้ ายคลึงกัน)
ค10.2 ผู้ เ ช่ า อาจเชื่ อ มั่ น ในการประเมิ น ว่ า สัญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาที่ส ร้ างภาระหรื อ ไม่ ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที ่
อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น ซึ่งประเมินก่อนวันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกเป็ น
ทางเลือกในการทบทวนการด้ อยค่า หากผู้เช่าเลือกวิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติน้ ี ผู้เช่า
ต้ อ งปรั บ ปรุ งสิทธิ ก ารใช้ สินทรั พย์ ณ วั นที่น ามาปฏิบั ติใช้ ครั้ งแรกด้ วยจานวนของ
ประมาณการหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าที่สร้ างภาระซึ่งรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อน
วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค10.3 ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ า ที่ ค8 สาหรับสัญญาเช่าทิอายุ
สัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ในกรณีน้ ี ผู้เช่า
ต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ค10.3.1 รับรู้สญ
ั ญาเช่าเหล่านั้นในลักษณะเดียวกับสัญญาเช่าระยะสั้นตามที่อธิบายไว้
ในย่อหน้ าที่ 6 และ
ค10.3.2 รวมต้ นทุ นที่เ กี่ยวข้ องกับ สัญญาเช่ า เหล่ านั้ นในการเปิ ดเผยค่ า ใช้ จ่า ยของ
สัญญาเช่าระยะสั้นในรอบระยะเวลาการรายงานประจาปี ของปี ที่นามาตรฐาน
มาใช้ ครั้งแรก
ค10.4 ผู้เช่ าอาจไม่รวมต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรกในการวัดมูลค่าสิทธิการใช้ สินทรัพย์ ณ วันที่
นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค10.5 ผู้เช่าอาจใช้ ข้อเท็จจริ งที่ทราบภายหลัง เช่น การกาหนดอายุสัญญาเช่า หากสัญญา
ประกอบด้ วยสิทธิเลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีก่ ่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
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ค11

หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามย่อหน้ าที่ ค5.2 สาหรับ
สัญญาเช่าที่จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรั บปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้ สินทรั พย์และหนี้สิน ตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ต้ องเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตามสัญญาเช่า
และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทันทีก่อนวันที่ใช้ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สัญญาเช่า สาหรับสัญญาเช่าเหล่านั้น ผู้เช่าต้ องรับรู้สทิ ธิการใช้ สินทรัพย์และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ต้ังแต่วันที่นามาปฏิบัติใช้
ครั้งแรก
การเปิ ดเผยข้อมูล

ค12

ค13

หากผู้เช่ าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามย่อหน้ าที่ ค5.2 ผู้เช่า
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการนามาตรฐานมาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกตามที่กาหนดในย่อหน้ า 28 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ยกเว้ นข้ อมูลที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าว ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้แทนข้ อมูลที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 28.6 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
ค12.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ าถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่นามาใช้ กับหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก และ
ค12.2 คาอธิบายของความแตกต่างระหว่าง
ค12.2.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
ประจาปี ก่อนรอบระยะเวลารายงานที่นามาตรฐานมาปฏิบัติใช้ ครั้ งแรก คิด
ลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกตามที่
ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ค8.1 และ
ค12.2.2 หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้
ครั้งแรก
หากผู้เช่าใช้ วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติวิธีเดียวหรื อหลายวิธีตามที่ระบุ ในย่อหน้ าที่ ค10 ผู้เช่า
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
ผูใ้ ห้เช่า

58

-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
เป็ นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ค14

ค15

นอกจากที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ค15 ผู้ให้ เช่าไม่ต้องทาการปรับปรุงรายการใดๆ สาหรับการ
ปฏิบั ติ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นแปลงส าหรั บ สัญ ญาเช่ า ซึ่ ง กิจ การเป็ นผู้ ใ ห้ เ ช่ า และต้ องรั บ รู้ สัญ ญาเช่ า
เหล่านั้นโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ต้ังแต่วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้ ง
แรก
ผู้ให้ เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้ องปฏิบัติดังนี้
ค15.1 สัญญาเช่ าช่ วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงนั้นยังมีผลอยู่ ณ
วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ต้ องมีการประเมินใหม่เพื่อกาหนดว่าสัญญาเช่าช่วงแต่ละ
สัญญาต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ผู้ให้ เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้ อง
ทาการประเมินเรื่องดังกล่าว ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกโดยอ้ างอิงจากระยะเวลา
ตามสัญญาที่เหลืออยู่และข้ อกาหนดของสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วง ณ วันนั้น
ค15.2 สาหรับสัญญาเช่าช่วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า แต่ถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ รับรู้สัญญาเช่า
ช่วงดังกล่าวโดยถือเป็ นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ฉบับใหม่ซ่ึงเข้ าทาสัญญา ณ
วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
รายการขายและเช่ากลับคืนก่อนวันทีน่ ามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก

ค16

ค17

ค18

กิจการไม่ต้องทาการประเมินใหม่สาหรับรายการขายและเช่ากลับคืน ที่กิจการเข้ าทาสัญญาก่อน
วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกในการกาหนดว่าการโอนสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ที่จะรับรู้เป็ นการขายหรือไม่
หากรายการขายและเช่ า กลั บ คืน รั บ รู้ เป็ นการขายและสัญญาเช่ าชนิดจัดหาแหล่ งเงินทุ น ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้ องปฏิบัติดังนี้
ค17.1 รับรู้การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน
อื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก และ
ค17.2 ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
หากรายการขายและเช่ ากลับคืน รับรู้ เป็ นการขายและสัญญาเช่ าดาเนินงานตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้ องปฏิบัติดังนี้
ค18.1 รับรู้การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานอื่นๆ ที่มีอยู่ ณ
วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก และ
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ค18.2 ปรับปรุงสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ของการเช่ากลับคืนสาหรับผลกาไรหรือผลขาดทุนรอการ
ตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงื่อนไขนอกตลาด (off-market terms) ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินก่อนวันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
จานวนทีร่ บั รูไ้ ว้ก่อนหน้าจากการรวมธุรกิจ
ค19

หากผู้เช่าเคยรั บรู้สินทรัพย์หรื อหนี้สิน เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์หรื อไม่ให้ ประโยชน์ของ
สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานซึ่ ง ผู้ เ ช่ า ได้ ม าโดยถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการรวมธุ ร กิจ โดยปฏิบั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ ผู้เช่าต้ องตัด
รายการสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้นและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้ สินทรัพย์ด้วยจานวน
ที่เท่ากัน ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่
มีการประกาศใช้)

ค20

หากกิจ การถื อปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ แต่ ยังไม่ ได้ ถือปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
การอ้ า งอิง ใดๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ไปยังมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ องอ่านโดยอ้ างอิงตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานฉบับอืน่
ค21

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
ค21.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
ค21.2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การ
ประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ค21.3 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
ดาเนินงาน – สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู ้ ช่า และ
ค21.4 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหา
สัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
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อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางโสรดา
เลิศอาภาจิตร์)
อนุกรรมการ
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
อนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร
บุญแทน)
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุ กรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560
นางสาวยุวนุช
เทพทรงวัจจ
ประธานอนุกรรมการ
ดร.เกียรตินิยม
คุณติสขุ
อนุกรรมการ
ดร.ปัญญา
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา
ตันติโอฬาร
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาวจิตรา
ณีศะนันท์)
อนุกรรมการ
(นางสาวจารวี
ชยสมบัติ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
(นางสาวศุภมัทนา
โสภณรัตนโภคิน )
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวศรพนา
สีนวลขา)
อนุกรรมการ
นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
อนุกรรมการ
นางสาวสาวิตรี
องค์สริ ิมีมงคล
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
สุภัทรกุล
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร
นาคทับที
กรรมการ
ดร.เกียรตินิยม
คุณติสขุ
กรรมการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการ
นางสาวรสา
กาญจนสาย
กรรมการ
นางสาวยุวนุช
เทพทรงวัจจ
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
กรรมการ
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์
กรรมการ
นางอุณากร
พฤฒิธาดา
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาววราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสมศักดิ์
อนันทวัฒน์)
กรรมการ
(นางสาวขวัญรัก
สุวรรณรัมภา)
กรรมการ
(นายวัชรินทร์
วงศ์ตระกูลชัย)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นายประวิทย์
ตันตราจินต์)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563(ต่อ)
นางณัฐสรัคร์
นายเทวา

สโรชนันท์จีน
ดาแดง

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสมศักดิ์
อนันทวัฒน์)
ที่ปรึกษา
(นางสาวขวัญรัก
สุวรรณรัมภา)
ที่ปรึกษา
(นายวัชรินทร์
วงศ์ตระกูลชัย)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นางสาวสุภา
กิจศรีนภดล)
ที่ปรึกษา
(นายนางสายชล
เพียรวิริยะ)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาววิระยา
เจริญกัลป์ )
ที่ปรึกษา
(นางสาวลลิดา
ภัทรแสงไทย)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางวิเรขา
สันตะพันธุ)์
ที่ปรึกษา
(นางสุนันท์
อุปรมัย)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
(นางสาวรุ่งรัตน์
รัตนราชชาติกุล
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย
(นางสิริลักษณ์
รัตนไชย)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
(นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต)
ที่ปรึกษา
(นางสาวพรทิพย์
ดาวสง่า)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวนิดาพร
อัศวธีระเกียรติ์)
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต
ศรีบุญนาค
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
ศุภธาดา
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศิลปพร
ศรีจ่ันเพชร
อนุกรรมการ
นางสาวกมลทิพย์
เกตุทตั
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563(ต่อ)
นางสาวชวนา
นายณัฐเสกข์
นายธนฑิต
นายธนากร
นางปราณี
นางสาวผ่องพรรณ
นางสายฝน
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางโสรดา
(นางสุภาพร
นายมงคล
ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี

วิวัฒน์พนชาติ
เทพหัสดิน
เจริญจันทร์
ฝักใฝ่ ผล
ภาษีผล
เจียรวิริยะพันธ์
อินทร์แก้ ว

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

เลิศอาภาจิตร์)
บุญแทน)
สมพล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563
นางสาววราพร
ประภาศิริกุล
ประธานอนุกรรมการ
นางสาวกฤตยาภร
อารีโสภณพิเชฐ
อนุกรรมการ
นายกษิติ
เกตุสรุ ิยงค์
อนุกรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อนุกรรมการ
นายภาคภูมิ
วณิชธนานนท์
อนุกรรมการ
นายไพศาล
บุญศิริสขุ ะพงษ์
อนุกรรมการ
นางสาววิไลวรรณ
กาญจนกันติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวถนอมทรัพย์
โสภณศิริกุล)
อนุกรรมการ
(นางสาวทศวรรณ
บุษปะเกษ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
กิจวิชา)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์)
อนุกรรมการ
(นายณรงค์
ภานุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
นายภาณุพงศ์
ศิริอคั รกรกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายอุดม
ธนูรัตน์พงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวีระเดช
เตชะวรินทร์เลิศ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุ กรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2563
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี
พงศ์สพุ ัฒน์
อนุกรรมการ
นางสาวธัญลักษณ์
เกตุแก้ ว
อนุกรรมการ
ดร.ปัญญา
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
นางสาวพิมลวรรณ
ชยพรกุล
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ
ยลระบิล
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร
ใจเก่งกิจ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา
จันทะเดช
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายเฉลิมพงศ์
ตั้งบริบูรณ์รัตน์)
อนุกรรมการ
(นางสาวจารวี
ชยสมบัติ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
(นางสาวแวววไล
มณีไพโรจน์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
อนุกรรมการ
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา
ตันติโอฬาร
อนุกรรมการและเลขานุการ
ดร.ธนาดล
รักษาพล
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุธรี า
หงษ์มณี
ผู้ช่วยเลขานุการ

