
 เมื่่�อกล่่าวถึึงการบััญชีีเกี�ยวกับัรายได้้จากสััััญญากัับัลู่กค้้า 

(TFRS 15) แล่ะ เร่�อง สัััญญาเชี่า (TFRS 16)  ผูู้้้้ประกอบัวิิชีาชีีีพบัััญชีี ี

หล่ายท่่านค้งท่ราบัแล่้วว่ามื่าตรฐานการรายงานท่างการเงิน 

ท่ั�ง 2 ฉบัับันั�นมื่ีมื่าตรฐานเร่�องใหมื่่ ซึ่ึ�งท่ั�ง 2 ฉบัับั ท่ำให้ผูู้้้ปฏิิบััติแล่ะ 

ผูู้้้สััอบับััญชีีต้องใชี้ดุ้ล่ยพินิจในการถึ่อปฏิิบััติเกี�ยวกับัการรับัรู้รายได้้้ 

จากสัััญญาที่�ท่ำกับัลู่กค้้าแล่ะการรับัรู้สิัันท่รัพย์สััิท่ธิิการใชี้แล่ะหนี�สััิน

ตามื่สัััญญาเชี่า

 โด้ยในมุื่มื่มื่องของผูู้้้ปฏิิบััติแล่ะผูู้้้สััอบับััญชีีเกี�ยวกับัการรับัรู้ 

รายได้้ ต้องท่ำค้วามื่เข้าใจสัััญญาท่ี�ท่ำกับัลู่กค้้าของบัริษััท่ท่ี�ได้้รับั 

การตรวจสััอบั โมื่เด้ล่ธิุรกิจแล่ะประเภท่รายได้้ของกิจการนั�น รวมื่ถึึง 

การแยกองค้์ประกอบัของสัััญญาแล่ะการกำหนด้ราค้าของรายการ 

ท่ี� กิ จการใชี้อยู่  เพ่� อนำมื่าวางแผู้้นแล่ะประเ มิื่นค้วามื่เสััี� ยง 

จากการตรวจสััอบั

 ส่ััวนในเร่�องของสัััญญาเชี่า ผูู้้้ปฏิิบััติแล่ะผูู้้้สััอบับััญชีี 

ต้องใชี้ดุ้ล่ยพินิจในการถึ่อปฏิิบััติเกี�ยวกับัการรับัรู้ค้่าใชี้จ่ายด้อกเบัี�ย 

ด้ว้ยวธิิดี้อกเบัี�ยท่ี�แท่จ้รงิ (EIR) ตล่อด้อายสุััญัญาเชีา่แล่ะการประมื่าณ 

อายุของสัััญญาเชี่า ซึึ่�งประเด็้นที่�ต้องใชี้ดุ้ล่ยพินิจค่้อนข้างมื่าก 

แล่ะกระท่บัต่อตัวเล่ขในงบัการเงินอย่างมีื่สััาระสััำค้ัญ ค้่อการเล่่อก

ใชี้อัตราด้อกเบัี�ยของกิจการ แล่ะการประมื่าณอายุของสัััญญาเชี่า  

ซึ่ึ�งท่ั�งผูู้้้ท่ำบััญชีีแล่ะผูู้้้สััอบับััญชีียังมีื่ค้วามื่สััับัสัันแล่ะมื่ีปัญหา 

จากการถึ่อปฏิิบััติในเร่�องด้ังกล่่าวเป็นอย่างมื่าก

 การสััััมื่มื่นา TFRS 15 แล่ะ TFRS 16 ในค้รั�งนี�จึงได้้รวบัรวมื่ 

ประเด้็นสััำค้ััญของ TFRS 15 แล่ะ TFRS 16 ในมืุ่มื่มื่องของท่ั�งผูู้้้สััอบั

บััญชีีแล่ะผูู้้้ท่ำบััญชีี เพ่��อให้้ผูู้้้้บัริิหารหร่อผูู้้้้รัับัผิิู้้ด้ชีอบัด้้้านบัััญชีีีแล่ะ 

การเงิน แล่ะผูู้้้สััอบับััญชีี ได้้้รัับัค้วามื่รู้้ค้วามื่เข้าใจเกี��ยวกัับัหล่ัักเกณฑ์์์์

แล่ะประเด็็้นสััำคัั้ญของผูู้้้ท่ำบััญชีีแล่ะผูู้้้สััอบับััญชีีที่�สััามื่ารถึนำไป

พิจารณาออกแบับัวิธิีการท่ำบััญชีีแล่ะตรวจสััอบับััญชีีต่อไป

    เนื้้�อหาหลัักในื้การอบรม

 ประเด็็นสำคััญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบัับัท่� 15 และ 16 ในมุมมองของผู้้�สอบับััญชี่และผู้้�ทำบััญชี่

    วััตถุุประสงค์์

 - เพื่่�อทำคัวามเข�าใจเก่�ยวกับัประเด็็นท่�สำคััญของมาตรฐาน

  การรายงานทางการเงิน ฉบัับัท่� 15 และ 16

 - เพื่่�อให้�ผู้้�ทำบััญชี่สามารถนำไปใชี�ในการปฏิิบััติตามมาตรฐาน 

  การรายงานทางการเงิน ฉบัับัท่� 15 และ 16 ได็�อย่างถ้กต�อง

 - เพื่่�อให้�ผู้้�สอบับััญชี่สามารถนำไปพื่ิจารณาออกแบับัวิธี่การ 

  ตรวจสอบัรายได็� และสัญญาเชี่า

    ผู้้�ค์วัรเข้�าร่วัมการสัมมนื้าค์รั�งนื้้�

 - ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชี่และการเงินของบัริษััท  

 - ผู้้�ลงทุนและผู้้�รับัผู้ิด็ชีอบังานด็�านนักลงทุนสัมพื่ันธี์

 - นักบััญชี่และผู้้�สอบับััญชี่รับัอนุญาต

 - นักวิเคัราะห้์

 - ผู้้�สนใจทั�วไป

TFRS 15 แลัะ 

TFRS 16 

ประเด็็นื้ทางบัญชี้แลัะ

สอบบัญชี้ท้�ต�องพิิจารณา

วัันื้อังค์ารท้� 23 สิงหาค์ม พิ.ศ. 2565

เวัลัา 09.00-16.30 นื้. 

อบรมออนื้ไลันื้์ผู้่านื้ Microsoft Teams

รุ่นื้ท้� 2/65

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)   
สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลัักส้ตรอบรม

Online Virtual Training

อบรมรมผู้่านื้

 Microsoft Team

หลัักส้ตรอบรม

Online Virtual Training

อบรมรมผู้่านื้

 Microsoft Team

**สิ�งท้�ผู้้�เข้�าอบรมต�องเตร้ยมในื้การอบรม Online 

   1. Computer / Laptop / Tablet / Smart Phone

   2. ไมโคัรโฟน ห้้ฟัง และกล�อง (เปิด็กล�องตลอด็การอบัรม) 

   3. ติด็ตั้งโปรแกรม MS Teams



    หัวัข้�อการอบรม

• หล่ักการสััำค้ัญภาพรวมื่มื่าตรฐานการรายงานท่างการเงิน 

 เกี�ยวกับั TFRS 15 ในเร่�องการรับัรู้แล่ะการวัด้มืู่ล่ค้่ารายได้้

• ตัวอย่างการปฏิิบััติตามื่เง่�อนไข 5 ขั�นตอนตามื่ TFRS 15

• ประเด็้นท่างการบัญัชีแีล่ะสััอบับัญัชีที่ี�ตอ้งพิจารณาในแต่ล่ะขั�นตอน 

 การรับัรู้รายได้้ตามื่ TFRS 15

  o ระบัุสัััญญาท่ี�ท่ำกับัลู่กค้้า

   - การทำคัวามเข�าใจลักษัณะสัญญาท่�ทำกับัล้กคั�า

  o ระบัุภาระท่ี�ต้องปฏิิบััติในสัััญญา

   - การทำคัวามเข�าใจภาระท่�ต�องปฏิิบััติในสัญญาท่�ทำกับัล้กคั�า 

    ว่าม่จำนวนภาระท่�ต�องปฏิิบััติเท่าใด็

   - การประเมินคัวามเส่�ยงจากการทุจรติในส่วนของการรรับัร้�รายได็�

  o กำหนด้ราค้าของรายการ

   - การประมาณการทางบััญชี่ท่�เก่�ยวข�องกับัราคัาของรายการ  

    และประเด็็นการตรวจสอบัท่�เก่�ยวข�อง

  o การปันสัั่วนราค้าของรายการให้กับัภาระที่�ต้องปฏิิบัั ติ 

   ท่ี�รวมื่อยู่ในสัััญญา

   - ห้ลักการปันส่วนราคัาของรายการให้�กับัภาระท่�ต�องปฏิิบััติ

   - ประเด็็นการตรวจสอบัท่�พื่บัในการระบัุราคัาเอกเทศและ 

    การปันส่วน

  o รับัรู้รายได้้เมื่่�อ (ขณะที่�) กิจการปฏิิบัตัิตามื่ภาระที่�ต้องปฏิิบััติ 

   เสััร็จสััิ�น

   - การรับัร้�รายได็�สำห้รับัแต่ละภาระท่�ต�องปฏิิบััติแล�วเสร็จ 

    ตามเน่้อห้าของรายการ ซ่ึ่�งม่ปัญห้าท้ังในทางการปฏิิบััติ  

    และการตรวจสอบั

• แนวท่างปฏิิบััติในการพิจารณาการรับัรู้รายได้้ในกรณีต่างๆ

  - การขายท่�ให้�สิทธีิในการคั่น 

  - การรับัประกัน

  - การพื่ิจารณาว่าเป็นตัวการห้ร่อตัวแทน 

  - สิทธีิท่�มอบัให้�ล้กคั�าในการเล่อกซึ่่้อสินคั�าห้ร่อ บัริการเพื่ิ�ม 

  - สิทธีิท่�ล้กคั�าไม่ใชี� 

  - คั่าธีรรมเน่ยมเริ�มแรกท่�ไม่สามารถเร่ยกคั่นได็� 

  - การให้�สิทธีิ 

  - สัญญาการซึ่่้อคั่น 

  - สัญญาฝ่ากขาย 

  - สัญญาก่อสร�าง และการรับัร้�รายได็�

  - การขายท่�แจ�งห้น่้แล�วแต่ยังไม่ส่งมอบัสินคั�า

  - การยอมรับัของล้กคั�า

  - ถาม-ตอบั ปัญห้าและแสด็งคัวามคัิด็เห้็น 

• หล่ักการสััำค้ัญภาพรวมื่มื่าตรฐานการรายงานท่างการเงิน  

 เกี�ยวกับั TFRS 16 ในเร่�องสัััญญาเชี่า

• การพิจารณาว่าสัััญญาด้ังกล่่าวเป็นสัััญญาเชี่าหร่อไมื่่

• การปฏิิบััติตามื่วิธิีการของ TFRS16 ในงบัการเงินโด้ยผูู้้้ท่ำบััญชีี

• การใชี้ข้อยกเว้นในการรับัรู้รายการของสัััญญาเชี่า

  o การพิจารณาว่าสัััญญาเชี่าเป็นสัััญญาเชี่าท่ี�ไมื่่มื่ีสััินท่รัพย์ 

   สััิท่ธิิการใชี้ท่ี�มื่ีสััาระสััำค้ัญต่องบัการเงิน

  o การพิจารณาถึึงอายุของสัััญญาเชี่าท่ี�จะใชี้ข้อยกเว้น 

   เมื่่�อสัััญญาเชี่ามื่ีอายุไมื่่เกินกว่า 1 ปี

• ประเด้็นท่างการบััญชีีแล่ะสััอบับััญชีีท่ี�ต้องพิจารณา

  o การเล่่อกใชี้อัตราด้อกเบีั�ยท่ี�แท้่จริงของสัััญญาในมุื่มื่มื่อง 

   ของผูู้้้ท่ำบััญชีี แล่ะผูู้้้สััอบับััญชีี

   - การห้าห้ลักฐานของผู้้�สอบับััญชี่เก่�ยวกับัอัตราด็อกเบั่้ยท่�ใชี�

   ในการคัำนวณห้น่้สินตามสัญญาเชี่า

  o การค้ำนวณด้อกเบัี�ยแล่ะรับัรู้รายการของสัััญญาเชี่า 

   ภายใต้ TRFS16

  o การประมื่าณอายุของสัััญญาเชี่า

  o วิธิีการเปล่ี�ยนแปล่งแก้ไขสัััญญาในอนาค้ต แล่ะมืุ่มื่มื่อง 

   ของผูู้้้สััอบับััญชีีเมื่่�อมื่ีการแก้ไขสัััญญา

- ถึามื่-ตอบั ปัญหาแล่ะแสััด้งค้วามื่ค้ิด้เห็น 

    วัิทยากรโด็ย

ค์ุณสุพิจนื้์ สิงห์เสนื้่ห์ 

- กรรมการและเลขาธีิการ   

  สภาวิชีาชี่พื่บััญชี่ฯ  

  

ผู้ศ.วัิภาด็า ตันื้ติประภา 

- อาจารย์พื่ิเศษัคัณะพื่าณิชียศาสตร์ 

  และการบััญชี ่มห้าวทิยาลยัธีรรมศาสตร์ 

- กรรมการและเลขานุการ  

  คัณะกรรมการกำห้นด็มาตรฐานการบัญัชี่  

  สภาวชิีาช่ีพื่บัญัชีฯ่

สมัค์รอบรมออนื้ไลันื้์ได็�ท้� www.tfac.or.th 

เลัข้ท้� 133 อาค์ารสภาวัิชีาชี้พิบัญชี้ ถุนื้นื้สุขุ้มวัิท 21 (อโศกมนื้ตร้) แข้วังค์ลัองเตยเหนื้้อ เข้ตวััฒนื้า กรุงเทพิฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วันื้ปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2509 แลัะ 2555-2559 E-mail: training@tfac.or.th 

ส่วันื้การเงินื้ (ต่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th     @TFAC.FAMILY

ห้มายเห้ตุ
**  อ่เมลท่�ใชี�ลงทะเบั่ยนอบัรมต�องเป็นอ่เมลท่�ลงทะเบั่ยน MS Teams

*** สามารถเข�าอบัรมได็�เฉพื่าะผู้้�ลงทะเบั่ยนเท่านั้น ห้ากพื่บับัุคัคัลอ่�นท่�ไม่ได็�ลง  

     ทะเบั่ยนเข�าร่วมอบัรม สภาวิชีาชี่พื่บััญชี่ขอสงวนสิทธีิ์ในการเก็บัคั่าใชี�จ่ายเพื่ิ�มเติม

อัตราค์่าอบรม (รวัม VAT)

สมาชีิกสภาฯ  2,000 บาท :  บุค์ค์ลัทั�วัไป 2,200 บาท  


