เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๘/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๗/๒๕๕๗ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า ซึ่งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(IFRIC Interpretation 18 : Transfers of Assets from Customers ( Bound Volume 2015
Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2558)เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
อ้างอิง
ความเป็ นมา

1

ขอบเขต

4

ประเด็น

8

มติ

9

รายการเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์หรือไม่

9

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ที่รบั โอนต้องวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรกอย่างไร

11

ด้านเครดิตของรายการต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

12

การระบุบริการทีส่ ามารถแยกเป็ นเอกเทศได้

14

การรับรูร้ ายได้

18

กิจการควรบันทึกบัญชีการโอนเงินสดจากลูกค้าอย่างไร

21

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

22

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จาก
ลูกค้ า ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 22

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
อ้างอิง
•
•
•
•
•
•

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ที ่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ข้อ ตกลง
สัมปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

3

ในอุตสาหกรรมที่ให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภค กิจการอาจได้ รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจาก
ลูกค้ าเพื่อทําให้ ลูกค้ าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ หรือเพื่อให้ ลูกค้ าเข้ าถึงโภคภัณฑ์ เช่น ไฟฟ้ า
ก๊าซ หรือนํา้ ได้ อย่างต่อเนื่อง หรือกิจการอาจได้ รับเงินสดมาจากลูกค้ าเพื่อจัดหาหรือก่อสร้ างที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่ าว โดยทั่วไป ลูกค้ ายังคงต้ องจ่ ายค่าซื้อสินค้ าและบริ การตามปริมาณ
ที่ตนใช้ เป็ นการเพิ่มเติมอีกด้ วย
การโอนสิน ทรั พ ย์จ ากลู ก ค้ า อาจเกิด ขึ้น ในอุต สาหกรรมอื่น นอกจากอุ ต สาหกรรมที่ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้ านสาธารณูปโภคก็ได้ ตัวอย่างเช่น กิจการซึ่งว่าจ้ างกิจการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญให้ ทาํ งาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของตนให้ กับกิจการภายนอกซึ่งเป็ น
ผู้ให้ บริการนั้น
ในบางกรณี ผู้โอนสินทรั พย์อาจไม่ใช่ กิจการซึ่ งเป็ นผู้เข้ าถึงสินค้ าหรื อบริ การอย่างต่อเนื่ องและ
ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การนั้นก็ได้ อย่างไรก็ตามเพื่ อความสะดวก การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จะเรียกกิจการที่โอนสินทรัพย์ให้ น้ันว่า ลูกค้ า

3

ขอบเขต
4
5

6

7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ กับการบัญชีสาํ หรับการโอนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ซ่ึงกิจการได้ รับโอนมาจากลูกค้ า
ข้ อตกลงซึ่งอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึง
ข้ อตกลงที่ทาํ ให้ กจิ การได้ รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจากลูกค้ าเพื่อทําให้ ลูกค้ าสามารถเชื่อมต่อ
กับเครื อข่ายได้ หรื อเพื่ อให้ ลูกค้ าเข้ าถึงสินค้ าหรื อบริ การได้ อย่างต่อเนื่องประการใดประการหนึ่ง
หรือทั้งสองประการ
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ ใ ช้ กับ ข้ อ ตกลงที่ กิจ การได้ รั บ เงิ น สด
จากลูกค้ าด้ วยเมื่อกิจการใช้ จาํ นวนเงินสดดังกล่าวเพื่อก่อสร้ างหรือจัดหาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เท่านั้น และกิจการต้ องใช้ ท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์น้ันเพื่อทําให้ ลูกค้ าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ได้ หรื อเพื่ อให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าถึงสินค้ าหรือบริ การได้ อย่างต่อเนื่องประการใดประการหนึ่งหรือ
ทั้งสองประการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ใช้ กับข้ อตกลงในการโอนที่เป็ นเงินอุดหนุ น
จากรั ฐบาลตามคํา นิ ย ามในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การบั ญ ชี
สําหรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่ วยเหลือจากรั ฐบาล (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) หรื อ ที่เ ป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานที่ใช้ ตามข้ อตกลงสัมปทานการให้ บ ริ ก ารภายใต้
ขอบเขตของการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่อง ข้ อตกลงสัมปทานการให้ บริการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
8

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
8.1 รายการเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์หรือไม่
8.2 หากรายการเป็ นไปตามคํา นิยามของสินทรั พ ย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีรับ โอนมานั้ น
ควรวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกอย่างไร
8.3 หากที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ วั ด มู ล ค่ า เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ด้ า นเครดิ ต
ของรายการควรบันทึกบัญชีอย่างไร
8.4 กิจการควรบันทึกบัญชีการรับโอนเงินสดมาจากลูกค้ าอย่างไร

มติ
รายการเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์หรือไม่
9

เมื่ อ กิ จ การได้ รั บ โอนที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ม าจากลู ก ค้ า กิ จ การต้ อ งประเมิ น ว่ า รายการ
ที่ได้ รับโอนมานั้ นเป็ นไปตามคํานิ ยามของสินทรั พย์ท่ีระบุในย่อหน้ าที่ 49.1 ของกรอบแนวคิ ด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่ ย่อหน้ าดังกล่าว
4

ระบุว่า “สินทรัพย์ คือ ทรั พยากรที่กิจการควบคุ มซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตและคาดว่ า
จะให้ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ” ในแทบทุ กสถานการณ์ กิจการจะได้ รับสิทธิ
ความเป็ นเจ้ าของในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีโอนมา อย่ างไรก็ตาม ในการพิ จารณาว่ ารายการ
ถือเป็ นสินทรั พย์หรื อไม่น้ัน สิทธิความเป็ นเจ้ าของไม่ใช่ส่ิงจําเป็ น ดังนั้น หากลูกค้ ายังคงควบคุม
สินทรั พย์ท่ีโอนมา รายการดังกล่าวจะยังไม่เข้ าคํานิยามของสินทรัพย์ถึงแม้ จะมีการโอนความเป็ น
เจ้ าของให้ แล้ วก็ตาม
10 โดยทั่วไป กิจการที่ควบคุมสินทรั พย์จะสามารถดําเนินการกับสินทรัพย์น้ันได้ ตามที่ตนต้ องการ
ตัวอย่างเช่ น นําสินทรั พย์น้ั นไปแลกเปลี่ยนกับสินทรั พย์อ่ืน ใช้ สินทรัพย์น้ันเพื่ อผลิตสินค้ าหรื อ
ให้ บริ การ คิดราคาจากผู้ อ่ ืนที่ใช้ สินทรั พย์น้ั น ใช้ สินทรั พย์น้ั นชําระหนี้ ถือครองสินทรั พย์น้ั นไว้
หรือแจกจ่ายสินทรัพย์น้ันให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ เป็ นต้ น กิจการที่ได้ รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาจากลู ก ค้ า ต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งทั้ง หมดในการประเมิ น ว่ า
มีการควบคุ มสินทรั พย์ท่ีได้ รับโอนมาหรื อไม่ ตัวอย่างเช่ น ถึงแม้ ว่ากิจการมีภาระที่ต้องใช้ ท่ีดิน
อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้ รับโอนมาเพื่อให้ บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างแก่ลูกค้ าเท่านั้น
แต่ ถ้ากิจการอาจสามารถตัดสินใจว่าจะใช้ งาน บํารุงรักษาและทดแทนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ได้ รับโอนนั้นอย่างไร ก็อาจสรุปได้ ว่ากิจการควบคุมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ไี ด้ รับโอน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทีร่ บั โอนต้องวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรกอย่างไร
11 หากกิจการสรุ ปว่ าสิน ทรั พ ย์ท่ีได้ รับ โอนมาเข้ า คํานิ ยามของสินทรั พย์ กิจ การต้ องรั บรู้ สินทรั พ ย์
ที่ได้ รับโอนมานั้นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และในการรั บรู้เมื่อ
เริ่ ม แรกให้ วั ด มู ล ค่ า ต้ นทุ น ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามย่ อ หน้ าที่ 24 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ด้านเครดิตของรายการต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
12 การอภิปรายต่อไปนี้อยู่ภายใต้ ข้อสมมติฐานว่ากิจการที่ได้ รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ สรุป
แล้ วว่ารายการที่ได้ รับโอนมาต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตามย่อหน้ าที่ 9 ถึง 11
13 ย่ อ หน้ าที่ 12 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ องรายได้ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ระบุว่า “เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กิจการ
ต้ องถือว่ าการแลกเปลี่ ยนนั้ นก่อ ให้ เกิดรายได้ ” ตามเงื่อนไขของข้ อตกลงซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขต
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ การโอนที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ถือ เป็ น
การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะไม่ เ หมื อ นกั น ดั ง นั้ น กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ รายได้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การระบุบริการทีส่ ามารถแยกเป็ นเอกเทศได้
14 กิจการอาจตกลงให้ บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อแลกกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ได้ รับโอนมา เช่ น ทําการเชื่ อมต่ อลูกค้ ากับเครื อข่าย หรื อให้ ลูกค้ าเข้ าถึงสินค้ าหรื อบริ การได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อง ตามย่ อ หน้ าที่ 13 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง รายได้ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) กิจ การต้ อ งระบุ บ ริ ก ารซึ่ ง สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้
ซึ่งรวมอยู่ในข้ อตกลง
15 คุณลักษณะที่บ่งชี้ว่าการเชื่อมต่อลูกค้ ากับเครื อข่ายเป็ นบริ การที่สามารถระบุแยกเป็ นเอกเทศได้
รวมถึง
15.1 การเชื่อมต่อบริการได้ ส่งมอบให้ กบั ลูกค้ าและมีคุณค่าในตัวเองต่อลูกค้ านั้นด้ วย
15.2 มูลค่ายุติธรรมของการเชื่อมต่อบริการสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
16 คุณลักษณะที่บ่งชี้ว่าการให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าถึงสินค้ าหรือบริการได้ อย่างต่อเนื่องถือเป็ นบริการ
ที่สามารถระบุแยกเป็ นเอกเทศได้ คือ การที่ลูกค้ าที่ทาํ การโอนสินทรัพย์ให้ ได้ รับสิทธิในการเข้ าถึง
สินค้ าหรือบริการอย่างต่อเนื่องในอนาคตในราคาที่ต่าํ กว่าราคาที่จะเรียกเก็บหากปราศจากการโอน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นั้น
17 ในทางกลับกัน คุณลักษณะหนึ่งที่บ่งชี้ว่าการให้ ลูกค้ าเข้ าถึงสินค้ าหรื อบริการได้ อย่างต่อเนื่องนั้น
เป็ นผลมาจากเงื่อนไขในใบอนุ ญาตการประกอบการของกิจการหรือจากกฎระเบียบอื่น มากกว่า
เป็ นผลของข้ อตกลงในการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ การที่ลูกค้ าผู้ท่ีโอนสินทรั พย์ให้ แก่
กิจการต้ องจ่ ายชําระราคาสําหรั บการเข้ าถึงสินค้ าหรื อบริ การอย่ างต่อเนื่อง หรื อสําหรั บค่าสินค้ า
หรือบริการ หรือทั้งสองประการ ในราคาเดียวกันกับลูกค้ าที่ไม่ได้ โอนสินทรัพย์ให้
การรับรูร้ ายได้
18 หากบริ การที่ให้ มีเพียงบริการเดียว กิจการต้ องรับรู้รายได้ เมื่อได้ ให้ บริการตามย่อหน้ าที่ 20 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
19 หากบริ ก ารที่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ มี ม ากกว่ า หนึ่ งบริ ก าร ย่ อ หน้ า ที่ 13 ของมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการ
ต้ อ งปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ไ ด้ รั บ หรื อ จะได้ รั บ ภายใต้ ข้อ ตกลงการ
ให้ บริการให้ กบั บริการแต่ละบริการ โดยใช้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กับบริการแต่ละบริการนั้น
20 หากการให้ บริ การอย่ างต่ อเนื่องเป็ นส่วนหนึ่ งของข้ อตกลง โดยปกติช่วงเวลาในการรั บรู้รายได้
สําหรับบริการนั้นจะเป็ นไปตามระยะเวลาของข้ อตกลงที่ทาํ กับลูกค้ า หากข้ อตกลงไม่ระบุช่วงเวลา
ไว้ กจิ การต้ องรับรู้รายได้ ตลอดช่วงเวลาซึ่งไม่เกินกว่าอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีรับโอนมา
เพื่อใช้ ในการให้ บริการอย่างต่อเนื่องนั้น
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กิจการควรบันทึกบัญชีการโอนเงินสดจากลูกค้าอย่างไร
21 ในกรณีท่กี จิ การได้ รับโอนเงินสดมาจากลูกค้ า กิจการต้ องประเมินว่าข้ อตกลงนั้นอยู่ภายใต้ ขอบเขต
ของย่อหน้ าที่ 6 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้หรื อไม่ หากอยู่ ภายใต้
ขอบเขต กิจ การต้ อ งประเมิ น ว่ า ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ีไ ด้ ม าหรื อ สร้ า งขึ้ นนั้ น เป็ นไปตาม
คํานิ ยามของสินทรั พย์ตามย่ อหน้ าที่ 9 และ 10 หรื อไม่ หากเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรั พย์
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ท่ีดิ น อาคารและอุป กรณ์น้ั น ด้ วยราคาทุ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และต้ องรั บรู้รายได้
ตามย่อหน้ าที่ 13 ถึง 20 ด้ วยจํานวนเงินสดที่ได้ รับมาจากลูกค้ า

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
22 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบั ติสาํ หรั บ
การโอนสินทรั พ ย์จ ากลู กค้ าที่กิจ การได้ รั บในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ ด้ วยวิ ธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป กิจการสามารถ
ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับการโอนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ ได้ โดยมีข้อแม้ ว่ากิจการจะต้ องได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและข้ อมูลอื่นที่
จําเป็ นต่อการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เมื่อการโอนนั้นเกิดขึ้น
กิจการต้ องเปิ ดเผยวันที่เริ่มปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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