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เริ่มตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2562 กิจการที่มีส�วนได�เสียสาธารณะจะต�องถือปฏิบัติกับสัญญาซื้อคืนตามข�อกําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได�จากสัญญาที่ทํากับลูกค�า (TFRS15) ซึ่งกําหนดว�า ในการ

ประเมินว�าลูกค�าได�รับอํานาจควบคุมสินทรัพย�หรือไม� กิจการต�องพิจารณาข�อตกลงใดๆ ก็ตามที่จะซื้อคืนสินทรัพย� 

นอกจากนี้ เริ่มตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563 กิจการต�องถือปฏิบัติกับรายการขายและเช�ากลับคืนตามข�อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช�า (TFRS 16) ซึ่งกําหนดว�า ในการพิจารณาว�าเมื่อใดที่

ภาระที่ต�องปฏิบัติเสร็จสิ้น เพื่อกําหนดว�า การโอนสินทรัพย�ถือว�าเป�นการขายหรือไม� กิจการต�องปฏิบัติตามข�อกําหนด

ของ TFRS 15

บทความนี้มีวัตถุประสงค� เพื่ออภิปรายสาระสําคัญของ TFRS 15 ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับสัญญาซื้อคืนและ TFRS 16 

ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับรายการขายและเช�ากลับคืน รวมถึงให�ตัวอย�างประกอบความเข�าใจ ซึ่งจะช�วยให�ผู�มีหน�าที่จัดทํา

รายงานทางการเงินมีความเข�าใจข�อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและสามารถจัดทํารายงานทาง

การเงินได�อย�างสอดคล�องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อีกทั้งผู�ใช�รายงานทางการเงินสามารถทราบถึง

วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข�องกับธุรกรรมดังกล�าว อันจะเป�นประโยชน�ต�อการนําข�อมูลจากรายงานทางการเงิน ไปใช�

ประโยชน�ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได�ดียิ่งขึ้น

คําสําคัญ: การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืน

บทคัดย�อ
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Academic Article

Beginning from January 1, 2019 publicly accountable entities (PAEs) are required to apply the 

requirements prescribed by Thai Financial Reporting Standard No. 15, Revenue from Contracts with Customers 

(TFRS 15) to repurchase agreements. Such requirements specify that entity shall consider any agreement 

to repurchase an asset in determining whether a customer obtains control of the asset. Additionally, beginning 

from January 1, 2020 PAEs are required to apply the requirements prescribed by Thai Financial Reporting 

Standard No. 16, Leases (TFRS 16) to sale and leaseback arrangements. Such requirements specify that 

in determining whether the transfer of an asset is accounted for as a sale of that asset, an entity shall apply 

the requirements in TFRS 15 for determining when a performance obligation is satisfied.

The objectives of this article are to discuss important features of TFRS 15 and TFRS 16 in regard to 

repurchase agreements and sale and leaseback arrangements as well as to provide corresponding illustrative 

examples. These should enable financial report preparers to gain understanding of the requirements in the 

standards and prepare financial reports in accordance with the standards. In addition, users of financial 

reports would possess knowledge of the standards applicable to such agreements. This would allow them 

to make use of information pertaining to financial reports in making better economic decisions.
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บทนํา
กิจการจะถือวามีการทําสัญญาซ้ือคืนหากกิจการไดขายสินทรัพยและมีขอตกลงหรือมีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยน้ัน 

ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (ตอไปจะเรียกวา TFRS 15) 
กิจการตองรับรูรายไดตอเม่ือไดปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติเสร็จส้ินโดยการสงมอบสินคาหรือบริการ (กลาวคือ สินทรัพย) 
ท่ีสัญญาวาจะใหลูกคา สินทรัพยจะถือวามีการสงมอบสินทรัพยก็ตอเม่ือลูกคามีอํานาจควบคุมสินทรัพยน้ัน ในการประเมิน
วาลูกคาไดรับอํานาจควบคุมสินทรัพยหรือไม TFRS 15 กําหนดวากิจการตองพิจารณาขอตกลงใด ๆ  ก็ตามท่ีจะซ้ือคืน
สินทรัพย

สัญญาซ้ือคืนตามคํานิยามท่ีไดใหไวใน TFRS 15 หมายถึง สัญญาซ่ึงกิจการไดขายสินทรัพยและมีขอตกลงหรือมีสิทธิ
ในการซ้ือคืนสินทรัพยน้ันไมวาจะในสัญญาเดียวกันหรือในอีกสัญญาหน่ึง สัญญาทําใหเกิดสิทธิท่ีสามารถบังคับไดและ
ภาระผูกพันข้ึนและอาจเปนลายลักษณอักษร วาจาหรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ หากสัญญาซ้ือคืนน้ันเปนไปตามคํานิยาม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน สัญญาน้ันจะอยูนอกขอบเขตของ TFRS 15 หากสัญญาซ้ือคืนน้ันไมเปนไปตามคํานิยามของ
เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญาน้ันจะอยูภายใตขอบเขตของ TFRS 15 ท้ังน้ี สินทรัพยท่ีซ้ือคืนอาจเปนสินทรัพยด้ังเดิมท่ีขาย
ใหกับลูกคา หรือสินทรัพยท่ีมีความคลายคลึงกันอยางมากกับสินทรัพยด้ังเดิมหรือสินทรัพยอีกรายการหน่ึงท่ีสินทรัพยเดิม
ท่ีขายไปเปนสวนประกอบของสินทรัพยน้ันก็ได โดยท่ัวไปสัญญาซ้ือคืนอาจมี 3 รูปแบบ ไดแก

1. ภาระผูกพันของกิจการท่ีจะตองซ้ือคืนสินทรัพยน้ัน (สัญญาซ้ือคืนสินทรัพยลวงหนา (Forward))
2. สิทธิท่ีใหแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพย (Call Option)
3. ภาระผูกพันของกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพยตามท่ีลูกคารองขอ (Put Option)

ธุรกรรมซ้ือคืนสินทรัพย�ในประเทศไทย

การโอนสินทรัพยชําระหน้ีแกสถาบันการเงินโดยผูโอนมีสิทธิซ้ือคืนสินทรัพย
สําหรับธุรกรรมซ้ือคืนสินทรัพยในประเทศไทยลาสุดเกิดข้ึนเม่ือตนป 2564 ท่ีผานมา โดยธนาคารแหงประเทศไทย

ไดออกมาตรการพักทรัพยพักหน้ี (Asset Warehousing) เพ่ือลดภาระคาใชจายทางการเงินท่ีเกิดจากเงินกูยืมกับ
สถาบันการเงินท่ีมีอยูเดิมใหแกผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบของการระบาดของโรค Covid- 19 เพ่ือใหสามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจไดตามปกติในอนาคต โดยเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจโอนสินทรัพยชําระหน้ีแกสถาบันการเงิน ท้ังน้ี 
ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิแรก (First Right) ซ่ึงประกอบดวยสิทธิซ้ือคืนสินทรัพยหลักประกันในราคาท่ีโอนไปและสิทธิเชา
สินทรัพยน้ันกลับไปใชประกอบธุรกิจไดตามปกติ ถาประกอบธุรกิจไมเชาสินทรัพยกลับไปก็ไมทําใหเสียสิทธิในการซ้ือ
ทรัพยหลักประกันคืน สําหรับเง่ือนไขการรับโอน การเชา และการซ้ือคืนสินทรัพยหลักประกันท่ีสําคัญประกอบดวย

1. สินทรัพยท่ีรับโอนตองเปนสินทรัพยท่ีนํามาเปนหลักประกันการชําระหน้ีของสินเช่ือในการประกอบธุรกิจกับ
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทยกอนวันท่ี 1 มีนาคม 2564

2. ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิซ้ือสินทรัพยหลักประกันคืนไดภายในระยะเวลา 3–5 ปนับแตวันท่ีสถาบันการเงินรับโอน
สินทรัพยหลักประกัน

3. สถาบันการเงินจะไมนําสินทรัพยไปขายแกบุคคลอ่ืนหากผูประกอบธุรกิจไมยินยอม
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4. ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิเชาสินทรัพยน้ันจากสถาบันการเงินกลับไปใชประกอบธุรกิจไดตามอัตราคาเชาท่ีจะตกลงกัน
กับสถาบันการเงินโดยแจงความประสงคภายใน 15 วันนับแตวันท่ีโอนสินทรัพย หากผูประกอบธุรกิจไมประสงค
เชาสินทรัพย สถาบันการเงินอาจนําสินทรัพยไปใหบุคคลอ่ืนเชาได

5. ราคาสินทรัพยท่ีสถาบันการเงินจะขายคืนตองไมสูงกวาราคาท่ีรับโอนไวรวมกับคาใชจายในการเก็บรักษาสินทรัพย 
(Carrying Cost) ไมเกิน 1% ตอปของราคาท่ีรับโอนและคาใชจายอ่ืน เพ่ือดูแลสินทรัพยท่ีไดจายจริงและเหมาะสม
ตามท่ีตกลงกันไวหักดวยคาเชาท่ีผูประกอบธุรกิจจายระหวางสัญญาเชา คาใชจายในการดูแลสินทรัพยในท่ีน้ี 
จะรวมถึงคาใชจายท่ีสถาบันการเงินทดรองจายแทนลูกหน้ีหรือเจาของสินทรัพยท่ีเก่ียวกับสินทรัพยท่ีรับโอน
และคาใชจายท่ีสถาบันการเงินวาจางบุคคลภายนอก ใหดูแลแทนและคาใชจายท่ีไดมีการจายจริงทุกประเภทท่ี
เก่ียวของกับการดูแลทรัพยดังกลาวใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ เชน คาซอมแซมทรัพย คาจางพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ประกันภัย คาภาษี ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีปาย คาใชจายในการตอใบอนุญาตตาง ๆ  
เปนตน ถาผูประกอบธุรกิจเชาสินทรัพยจากสถาบันการเงินและดูแลสินทรัพยเอง ผูประกอบธุรกิจจะไมมีคาใชจาย
ในการดูแลสินทรัพย แตถาผูประกอบธุรกิจไมเชาสินทรัพยและมีบุคคลอ่ืนมาเชาสินทรัพยน้ันแทน ผูประกอบธุรกิจ
จะไมสามารถนําเงินคาเชาท่ีบุคคลอ่ืนจายใหกับสถาบันการเงินมาหักจากราคาซ้ือคืนได

ตัวอยางการคํานวณราคาซ้ือคืน
A เปนผูประกอบการโรงแรมมีสินเช่ือธุรกิจกับสภาบันการเงิน B ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 25x0 โดยมีโรงแรมและท่ีดิน

เปนหลักประกัน ท่ีผานมา A เปนลูกหน้ีช้ันดีมาโดยตลอด (ไมเคยคางชําระหน้ี) ตอมาเกิดการแพรระบาดของ COVID-19 
ทําให A ขาดรายไดเน่ืองจากมีลูกคามาใชบริการลดลงอยางมาก ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A จึงไดติดตอกับสถาบันการเงิน 
B และตัดสินใจเขาโครงการพักทรัพย พักหน้ีกับสถาบันการเงิน B โดย A ไดโอนทรัพยหลักประกัน (โรงแรมและท่ีดิน) 
เพ่ือชําระหน้ีแกสถาบันการเงิน B และต้ังใจจะซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาวในปท่ี 3 ท้ังน้ี

1. วันท่ี 1 มกราคม 25x1 โรงแรมและท่ีดินมีมูลคาตามบัญชี 3,700 บาทและภาระหน้ีคงคางมีจํานวน 3,000 บาท 
(ประกอบดวยเงินตนจํานวน 2,950 บาทและดอกเบ้ียคางจายจํานวน 50 บาท)

2. วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ตกลงโอนโรงแรมและท่ีดินชําระหน้ีท่ีราคา 3,000 บาท เพ่ือปดภาระหน้ีท้ังหมดโดย
ไมมีหน้ีเหลือหลังโอน

3. คาใชจายในการเก็บรักษาสินทรัพยมีจํานวน 90 บาท (1% x 3,000 บาท x 3 ป)
4. คาใชจายในการดูแลสินทรัพยท่ีสถาบันการเงิน B ทดรองจายแทน A ในปท่ี 1 2 และ 3 มีจํานวน 45 บาท 

50 บาทและ 55 บาทตามลําดับ
5. A ตกลงชําระคาเชารายปปละ 10 บาท (ถา A เชาสินทรัพยกลับมาประกอบธุรกิจตามปกติ)
6. คาใชจายในการดูแลสินทรัพยท่ีสถาบันการเงิน B จายจริงมีจํานวน 150 บาท
ราคาซ้ือคืน
= ราคาสินทรัพยท่ีรับโอน + คาใชจายในการเก็บรักษาสินทรัพย + คาใชจายอ่ืนในการดูแลรักษาสินทรัพย – คาเชา



61วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 18 ฉบับที่ 57 มีนาคม 2565

การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืนและรายการขายและเช�ากลับคืน

กรณีท่ี 1 ถา A เขาโครงการพักทรัพย พักหน้ีแตไมเชาสินทรัพยกลับมาประกอบธุรกิจตามปกติ
ราคาซ้ือคืน = 3,000 + 90 + 150 = 3,240 บาท
กรณีท่ี 2 ถา A เขาโครงการพักทรัพย พักหน้ีและเชาสินทรัพยกลับมาประกอบธุรกิจตามปกติ (จะไมมีคาใชจาย

ในการดูแลรักษาสินทรัพยเน่ืองจากผูประกอบธุรกิจดูแลเอง)
ราคาซ้ือคืน = 3,000 + 90 – 30 = 3,060 บาท

สัญญาขายและเชากลับคืนซึ่งมีขอตกลงในการซ้ือคืนสินทรัพย
นอกจากมาตรการการโอนสินทรัพยชําระหน้ีแกสถาบันการเงินโดยผูโอนมีสิทธิซ้ือคืนสินทรัพยท่ีออกโดยธนาคาร

แหงประเทศไทยเม่ือตนป 2564 ท่ีผานมาแลว เม่ือชวงกลางป 2564 ท่ีผานมาบริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) (ตอไปจะเรียกวาบริษัทฯ) ไดเขาทํา

1. สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) (ตอไปจะเรียกวา MFC) ในฐานะทรัสตีของทรัสต เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย แกรนด รอยัล ออคิด 
โฮสพีทาลิต้ี (ตอไปจะเรียกวา GROREIT) ท่ีมีขอตกลงในการซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 4,498 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ 
ไดรับชําระเงินท้ังจํานวนและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินดังกลาวแลวโดยมีเง่ือนไขเปนไปตามสัญญาจะซ้ือจะขาย
ทรัพยสิน

2. สัญญาเชาทรัพยสินดังกลาวกับ MFC ซ่ึงประกอบดวยท่ีดิน อาคารและสังหาริมทรัพย เพ่ือนําไปใชในการดําเนินการ
กิจการโครงการโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด ทาวเวอรส โดยมีระยะเวลาการเชา 3 ป นับแตวันท่ี
ลงนามในสัญญาเชา โดยคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิตออายุสัญญาเชาอีก 2 คราว ๆ  ละ 1 ป บริษัทฯ ตกลงชําระ
คาเชาเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเชา รวมคาเชาตลอดระยะเวลาการเชา 5 ปเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
1,360 ลานบาท และมีสิทธิในการซ้ือคืนทรัพยสินท่ีเชาเม่ือส้ินสุดปการเชาท่ี 3 ในราคา 4,703 ลานบาท ปการเชา
ท่ี 4 ในราคา 4,783 ลานบาท หรือปการเชาท่ี 5 ในราคา 4,873 ลานบาท

การรับรูสัญญาซ้ือคืน
การจะรับรูภาระผูกพันหรือสิทธิท่ีใหแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพยเปนสัญญาซ้ือคืนภายใต TFRS 15 ไดน้ัน ภาระ

ผูกพันหรือสิทธิน้ันจําเปนตองมีอยู ณ วันเร่ิมตนสัญญาไมวาจะเปนสวนหน่ึงของสัญญาเดียวกันน้ันหรือในอีกสัญญาหน่ึง 
การตัดสินใจของกิจการในเวลาตอมาในการซ้ือคืนสินทรัพย (ภายหลังการโอนการควบคุมสินทรัพยน้ันไปยังลูกคา) โดย
ไมพิจารณาถึงสิทธิตามสัญญา (Contractual Right) ใด ๆ  ท่ีมีอยูกอนหนาตองไมรับรูเปนสัญญาซ้ือคืนภายใต TFRS 15 
กลาวอีกนัยหน่ึงคือลูกคาไมมีภาระผูกพันท่ีจะขายคืนสินทรัพยน้ันใหกับกิจการอันเปนผลมาจากสัญญาท่ีมีอยูเดิม ดังน้ัน 
การตัดสินใจใด ๆ  ในเวลาตอมาท่ีจะซ้ือคืนสินทรัพยจึงไมมีผลกระทบตอความสามารถของลูกคาในการควบคุมสินทรัพย
เม่ือมีการโอนเร่ิมแรกไปแลว อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกิจการตัดสินใจท่ีจะซ้ือคืนสินทรัพยภายหลังการโอนการควบคุม
สินทรัพยน้ันไปยังลูกคาแลว กิจการตองพิจารณาอยางรอบคอบวาลูกคามีอํานาจควบคุมในรายการเร่ิมแรกน้ันหรือไม 
นอกจากน้ี กิจการอาจตองพิจารณาการนําแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาวากิจการเปนตัวการ (Principal) หรือตัวแทน 
(Agent) มาใชดวย ตัวอยางเชน ผูผลิตรถยนตซ่ึงตัดสินใจท่ีจะซ้ือคืนรถยนตจากตัวแทนจําหนายรถยนตรายหน่ึง เพ่ือ
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บทความวิชาการ

บรรเทาการขาดแคลนรถยนตของตัวแทนจําหนายรถยนตอีกรายหน่ึงจะถือวายังไมไดเขาทําสัญญาซ้ือคืนสินทรัพยลวงหนา
หรือยังไมไดมีการใหสิทธิแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพยหรือสิทธิแกลูกคาในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพย เวนแต
สัญญาเดิมจะกําหนดใหตัวแทนจําหนายรถยนตรายน้ันขายรถยนตคืนกลับมายังผูผลิตรถยนตตามการรองขอ อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากการซ้ือคืนเชนน้ีถือเปนเร่ืองปกติถึงแมวาจะไมไดมีการระบุไวในสัญญาก็ตาม ฝายบริหารจําเปนจะตองพิจารณาวา
วิธีปฏิบัติท่ัวไปน้ีมีผลกระทบตอการประเมินการโอนอํานาจควบคุมไปยังลูกคาเม่ือมีการสงมอบเร่ิมแรกหรือไม ภายใต TFRS 
15 การรับรูสัญญาซ้ือคืนจะข้ึนอยูกับปจจัย 2 ประการ ไดแก

1. รูปแบบของสัญญาซ้ือคืน (สัญญาซ้ือคืนสินทรัพยลวงหนาหรือสิทธิท่ีใหแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพยหรือสิทธิ
ท่ีใหแกลูกคาในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพย)

2. ความสัมพันธระหวางราคาซ้ือคืน (Repurchase Price) กับราคาขายเดิม (Original Selling Price) และใน
บางกรณีความสัมพันธระหวางราคาซ้ือคืนกับราคาตลาดท่ีคาดไว (Expected Value) ของสินทรัพยท่ีซ้ือคืน 
ณ วันท่ีซ้ือคืน ในหลาย ๆ  กรณี กิจการจะรับรูสัญญาท่ีประกอบดวยสัญญาซ้ือคืนเปนสัญญาเชา (Lease) หรือ
เปนรายการจัดหาเงิน (Financing Arrangement)

การวิเคราะหสัญญาเหลาน้ีอยางรอบคอบจึงเปนส่ิงจําเปน ในลําดับตอไปจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกรณีท่ี
กิจการมีภาระผูกพันหรือสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย อยางไรก็ตาม หากขอเท็จจริงในสัญญาซ้ือคืนสินทรัพยในทางปฏิบัติ
แตกตางไปจากท่ีผูเขียนยกมาเปนตัวอยาง การวิเคราะหสัญญาและการบันทึกบัญชีท่ีตามมาอาจเปล่ียนแปลงไปจาก
คําตอบท่ีผูเขียนนําเสนอไวในบทความน้ีได

สัญญาซ้ือคืนสินทรัพยลวงหนาหรือสัญญาท่ีใหสิทธิแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพย
ในกรณีท่ีกิจการมีภาระผูกพันหรือสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย กิจการตองถือวาลูกคาไมสามารถควบคุมสินทรัพย

น้ันไดและไมเปนไปตามเง่ือนไขการรับรูรายไดตาม TFRS 15 แมวาลูกคาจะถือครองทางกายภาพของสินทรัพยน้ันก็ตาม 
แตลูกคามีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพยน้ัน หากกิจการ
มีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย กิจการไมจําเปนตองพิจารณาความเปนไปไดท่ีจะใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยในการรับรู
สัญญาซ้ือคืน กิจการตองบันทึกรายการตามสัญญาซ้ือคืนสินทรัพยตามขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี

1. บันทึกเปนสัญญาเชาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา (ตอไปจะเรียกวา TFRS 16) 
ถากิจการสามารถซ้ือคืนสินทรัพยน้ันดวยจํานวนท่ีต่ํากวาราคาขายเดิมของสินทรัพยเวนแตสัญญาซ้ือคืนน้ันเปน
สวนหนึ่งของรายการขายและเชากลับคืน (Sale and Leaseback Transaction) หากสัญญาซ้ือคืนน้ันเปน
สวนหน่ึงของรายการขายและเชากลับคืน กิจการยังคงตองรับรูสินทรัพยตอไปและตองรับรูหน้ีสินทางการเงิน
สําหรับจํานวนส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีไดรับจากลูกคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน (ตอไปจะเรียกวา TFRS 9)

2. บันทึกเปนสัญญาการจัดหาเงินถากิจการสามารถหรือตองซ้ือคืนสินทรัพยน้ันดวยจํานวนเงินท่ีสูงกวาหรือเทากับ
ราคาขายเดิมของสินทรัพย ถาสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยน้ันหมดอายุลง กิจการตองตัดรายการหน้ีสินน้ันออกจาก
บัญชีและรับรูเปนรายได
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การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืนและรายการขายและเช�ากลับคืน

ราคาซื้อคืนเมื่อเทียบกับราคาขายเดิม วิธีปฏิบัติทางบัญชี

ถากิจการสามารถหรือตองซ้ือคืนสินทรัพย

ดวยจํานวนต่ํากวาราคาขายเดิมของสินทรัพย

บันทึกสัญญาเปนสัญญาเชาภายใต TFRS 16 เวนแตสัญญาซ้ือคืนน้ันเปน

สวนหน่ึงของรายการขายและเชากลับคืน จึงจะบันทึกเปนรายการจัดหาเงิน 

กลาวคือกิจการ

1. ยังคงตองรับรูสินทรัพยเดิมน้ันตอไป 

2. ตองรับรูจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีจะจายใหลูกคาเปนหน้ีสิน

ทางการเงิน 

3. ตองรับรูสวนตางระหวางจํานวนส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจากลูกคาและ

จํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหลูกคาเปนรายไดคาเชาตลอดอายุ

ของสัญญาซ้ือคืน

ถากิจการสามารถหรือตองซ้ือคืนสินทรัพย

ดวยจํานวนสูงกวาหรือเทากับราคาขายเดิม

ของสินทรัพย

บันทึกสัญญาเปนรายการจัดหาเงิน กลาวคือกิจการ

1. ยังคงตองรับรูสินทรัพยเดิมน้ันตอไป 

2. ตองรับรูจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีไดรับจากลูกคาเปนหน้ีสิน

ทางการเงิน 

3. ตองรับรูสวนตางระหวางจํานวนส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจากลูกคาและ

จํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหลูกคาเปนดอกเบ้ียและคาใชจาย

ในการถือครองสินทรัพย (ถามี) (ตัวอยางเชน คาประกันภัย)

4. ตองตัดรายการหน้ีสินออกจากบัญชีและรับรูเปนรายไดหากสิทธิ

ในการซ้ือคืนสินทรัพยน้ันหมดอายุลง

ในการเปรียบเทียบราคาซ้ือคืนกับราคาขายเดิม TFRS 15 กําหนดใหกิจการพิจารณาเร่ืองมูลคาของเงินตามเวลาดวย
ซ่ึงรวมถึงสัญญาซ้ือคืนซ่ึงมีอายุนอยกวา 1 ป เน่ืองจากผลกระทบของมูลคาของเงินตามเวลาอาจทําใหการระบุวาสัญญา
ซ้ือคืนสินทรัพยลวงหนาหรือสิทธิท่ีใหแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพยน้ันเปนสัญญาเชาหรือเปนรายการจัดหาเงิน
เปล่ียนแปลงไป เชน ถากิจการเขาทําสัญญาซ้ือคืนซ่ึงใหสิทธิแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพยและราคาซ้ือคืนท่ีระบุซ่ึง
ไมพิจารณาผลกระทบของมูลคาของเงินตามเวลามีจํานวนสูงกวาหรือเทากับราคาขายเดิมของสินทรัพย กิจการอาจสรุปวา
สัญญาน้ันตองบันทึกเปนรายการจัดหาเงิน แตเม่ือไดพิจารณาผลกระทบของมูลคาของเงินตามเวลา อาจทําใหราคาซ้ือคืน
ต่ํากวาราคาด้ังเดิมของสินทรัพย กิจการอาจสรุปวาสัญญาน้ันตองบันทึกเปนสัญญาเชา เปนตน

ตัวอยาง วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาท สัญญาดังกลาวมี Call 
Option ซ่ึงใหสิทธิแก A ในการซ้ือคืนสินทรัพยในราคา 3,400 บาท กอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 สมมติ A 
ใชอัตราคิดลด 5% สําหรับรายการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ในเบ้ืองตน A อาจสรุปวารายการดังกลาวตองบันทึกเปน
รายการจัดหาเงิน เน่ืองจากจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให B (3,400 บาท) สูงกวาราคาขายเดิมของสินทรัพย 
(3,000 บาท) แตเม่ือไดพิจารณาผลกระทบของมูลคาของเงินตามเวลา A อาจสรุปวา A ตองบันทึกรายการดังกลาวเปน
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สัญญาเชาแทนท่ีจะบันทึกเปนรายการจัดหาเงิน เน่ืองจากมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให B 
ซ่ึงคํานวณโดยใชอัตราคิดลด 5% (2,937 บาท) ต่ํากวาราคาขายเดิมของสินทรัพย (3,000 บาท)

หากยอนกลับไปท่ีกรณีการขายสินทรัพยของโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันโฮเทลแอนดทาวเวอรสใหกับ GROREIT 
และเชาสินทรัพยของโรงแรมจาก GROREIT กลับคืนโดยมีขอตกลงในการซ้ือคืนสินทรัพยกอนหรือภายในปท่ี 5 ท่ีไดยกมา
ขางตน อาจสรุปไดวาอํานาจควบคุมสินทรัพยถือวายังไมถูกโอนไปยัง GROREIT เน่ืองจากบริษัทฯ มีสิทธิในการซ้ือคืน
สินทรัพย ดังน้ัน GROREIT (ผูซ้ือ-ผูใหเชา) จึงมีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมด
ของสินทรัพยดังกลาว การโอนสินทรัพยดังกลาวโดยบริษัทฯ (ผูขาย-ผูเชา) ไปยัง GROREIT (ผูซ้ือ-ผูใหเชา) จึงไมถือเปน
การขายสินทรัพยตามขอกําหนดของ TFRS 15 แตถือเปนรายการจัดหาเงิน บริษัทฯ จึงไมสามารถตัดมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยออกจากบัญชีและรับรูผลกําไรท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการสินทรัพยได แตตองรับรูสินทรัพยดังกลาวตอไปและ
รับรูจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีไดรับจาก GROREIT (ผูซ้ือ-ผูใหเชา) เปนหน้ีสินทางการเงิน ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเปดเผย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 วา “การทําสัญญา
ขายทรัพยสินและสัญญาเชาทรัพยสินกลับจาก GROREIT โดยมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนทรัพยสินดังกลาวเน้ือหา
เปนเสมือนธุรกรรมจัดหาเงินและไมถือเปนการขายทรัพยสิน ดังน้ัน การทํารายการดังกลาว บริษัทฯแสดงเปน “หน้ีสินจาก
ภาระผูกพันท่ีเกิดจากสัญญาเชาทรัพยสินท่ีมีขอตกลงในการซ้ือคืน” ในงบแสดงฐานะการเงินดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 
(Amortized Cost) การชําระคาเชาและเงินจายซ้ือคืนท่ีตองจายตามสัญญาเชาให GROREIT ถือวาเปนการลดหน้ีสินและ
บันทึกดอกเบ้ียจาย”

ในลําดับตอไปจะยกตัวอยางประกอบความเขาใจโดยสมมติวามูลคาของเงินตามเวลาไมมีผลกระทบตอการเปรียบเทียบ
จํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหลูกคากับราคาขายเดิมของสินทรัพย

ตัวอยางท่ี 1
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาท สัญญาดังกลาวมี Call Option 

ซ่ึงใหสิทธิแก A ในการซ้ือคืนสินทรัพยในราคา 3,650 บาทกอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A สรุปวาอํานาจ
ควบคุมสินทรัพยยังไมถูกโอนไปยัง B ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 เน่ืองจาก A มีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย ดังน้ัน B จึงมี
ขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย A จึงตองบันทึกรายการ
ดังกลาวเปนรายการจัดหาเงิน เน่ืองจากจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให B สูงกวาราคาขายเดิมของสินทรัพย A 
ตองไมตัดรายการสินทรัพยออกจากบัญชี บันทึกจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก B เปนหน้ีสินทางการเงิน พรอมท้ัง
ทยอยรับรูสวนตางระหวางจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก B (3,000 บาท) กับจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะ
จายให B (3,650 บาท) เปนดอกเบ้ียจายตลอดอายุสัญญาซ้ือคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A ไดใชสิทธิในการซ้ือคืน
สินทรัพยดังกลาว
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วัน/เดือน/ป� ดอกเบี้ยจ�าย เงินต�น/ราคาซื้อคืน 

1 มกราคม 25x1 3,000

31 ธันวาคม 25x1 203 3,203

31 ธันวาคม 25x2 216 3,419

31 ธันวาคม 25x3 231 3,650

650

การบันทึกรายการเปนดังน้ี
1 มกราคม 25x1
บันทึกการขายสินทรัพย
เดบิต เงินสด  3,000
 ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี 650
  เครดิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน  3,650
31 ธันวาคม 25x1 (31 ธันวาคม 25x2 และ31 ธันวาคม 25x3)
บันทึกดอกเบ้ียจาย (ตามจํานวนเงินในตาราง)
เดบิต ดอกเบ้ียจาย  xx
  เครดิต ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี  xx
31 ธันวาคม 25x3
บันทึกการใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 3,650
  เครดิต เงินสด  3,650

อยางไรก็ตาม หาก A ไมใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว A ตองตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินออกจากบัญชี
พรอมท้ังรับรูสวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินเปนกําไร (ขาดทุน) จากสัญญา
ซ้ือคืน สมมติวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 สินทรัพยดังกลาวมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 2,900 บาท

31 ธันวาคม 25x3
บันทึกสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยหมดอายุและตัดสินทรัพยออกจากบัญชี
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 3,650
  เครดิต สินทรัพย  2,900
   กําไรจากสัญญาซ้ือคืน  750
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ตัวอยางท่ี 2
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาทและไดทําสัญญาเชากลับคืนสินทรัพย

มาใชงานตอไปโดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา 3 ป โดย A จะจายชําระคาเชาทุกส้ินป ๆ  ละ 200 บาท สัญญาดังกลาวมี 
Call option ซ่ึงใหสิทธิแก A ในการซ้ือคืนสินทรัพยในราคา 3,050 บาทกอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A สรุปวา
อํานาจควบคุมสินทรัพยยังไมถูกโอนไปยัง B ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 เน่ืองจาก A มีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย ดังน้ัน 
B จึงมีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย การโอนสินทรัพยดังกลาว
โดย A (ผูขาย-ผูเชา) ไปยัง B จึงไมถือเปนการขายสินทรัพยตามขอกําหนดของ TFRS 15 แตถือเปนรายการจัดหาเงิน A 
ตองไมตัดรายการสินทรัพยออกจากบัญชี บันทึกส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก B เปนหน้ีสินทางการเงิน พรอมท้ังทยอยรับรู
สวนตางระหวางส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก B (3,000 บาท) กับจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให B (3,650 บาท) 
เปนดอกเบ้ียจายตลอดอายุสัญญาขายและเชากลับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A ไดใชสิทธิซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว

วัน/เดือน/ป� ค�าเช�า/ราคาซื้อคืน ดอกเบี้ยจ�าย คืนเงินต�น เงินต�นคงเหลือ

1 มกราคม 25x1 3,000

31 ธันวาคม 25x1 200 215 (15) 3,015

31 ธันวาคม 25x2 200 217 (17) 3,032

31 ธันวาคม 25x3 3,250 218 3,032 0

650

การบันทึกรายการเปนดังน้ี
1 มกราคม 25x1
บันทึกการขายและเชากลับคืนสินทรัพย
เดบิต เงินสด  3,000
 ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี 650
  เครดิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน  3,650
31 ธันวาคม 25x1 (31 ธันวาคม 25x2 และ 31 ธันวาคม 25x3)
บันทึกการจายชําระคาเชา
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 200
  เครดิต เงินสด  200
บันทึกดอกเบ้ียจาย (ตามจํานวนเงินในตาราง)
เดบิต ดอกเบ้ียจาย  xx
  เครดิต ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี  xx
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31 ธันวาคม 25x3
บันทึกการใชสิทธิซ้ือคืนสินทรัพย
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 3,050
  เครดิต เงินสด  3,050

ตัวอยางท่ี 3
ใชขอมูลในตัวอยางพักทรัพย พักหน้ีท่ีไดยกมาขางตน การบันทึกรายการในแตละกรณีเปนดังน้ี
กรณีท่ี 1 A เขาโครงการพักทรัพย พักหน้ีแตไมเชาสินทรัพยกลับมาประกอบธุรกิจตามปกติ A สรุปวาอํานาจควบคุม

สินทรัพยยังไมถูกโอนไปยังสถาบันการเงิน B ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 เน่ืองจาก A มีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย ดังน้ัน 
สถาบันการเงิน B จึงมีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย A 
จึงตองบันทึกรายการดังกลาวเปนรายการจัดหาเงิน เน่ืองจากจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหสถาบันการเงิน B 
สูงกวาราคาสินทรัพยท่ีสถาบันการเงิน B รับโอน A ตองไมตัดรายการสินทรัพยออกจากบัญชี บันทึกการตัดรายการหน้ีสิน
ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี บันทึกหน้ีสินทางการเงินใหมตามราคาสินทรัพยท่ีรับโอน พรอมท้ังทยอยรับรูสวนตางระหวาง
ราคาสินทรัพยท่ีสถาบันการเงิน B รับโอน (3,000 บาท) กับจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหสถาบันการเงิน B 
(3,090 บาท) เปนดอกเบ้ียจายและทยอยรับรูคาใชจายในการดูแลรักษาสินทรัพยซ่ึงสถาบันการเงิน B ทดรองจายแทน A 
ตลอดอายุสัญญาซ้ือคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A ไดใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว

วัน/เดือน/ป� ดอกเบี้ยจ�าย
ค�าใช�จ�ายในการดูแลรักษา

สินทรัพย�
เงินต�น/ราคาซื้อคืน

1 มกราคม 25x1 3,000

31 ธันวาคม 25x1 29.70 45 3,074.70

31 ธันวาคม 25x2 30.00 50 3,154.70

31 ธันวาคม 25x3 30.30 55 3,240.00

90.00 150

1 มกราคม 25x1
บันทึกการโอนสินทรัพย เพ่ือชําระหน้ีใหแกสถาบันการเงิน B
เดบิต เงินกู   2,950
 ดอกเบ้ียคางจาย 50
 ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี 90
  เครดิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน  3,090
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31 ธันวาคม 25x1 (31 ธันวาคม 25x2 และ 31 ธันวาคม 25x3)
บันทึกดอกเบ้ียจาย (ตามจํานวนเงินในตาราง)
เดบิต ดอกเบ้ียจาย  xx
 เครดิต ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี  xx
บันทึกคาใชจายในการดูแลรักษาสินทรัพย (ตามจํานวนเงินในตาราง)
เดบิต คาใชจายในการดูแลรักษาสินทรัพย xx
  เครดิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน  xx
31 ธันวาคม 25x3
บันทึกการใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 3,240
  เครดิต เงินสด  3,240

หาก A ไมใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว A ตองตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินออกจากบัญชีพรอมท้ังรับรู
สวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินเปนกําไร (ขาดทุน) จากสัญญาซ้ือคืน สมมติวา 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 โรงแรมและท่ีดินมูลคาตามบัญชี 3,500 บาท

31 ธันวาคม 25x3
บันทึกสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยหมดอายุและตัดสินทรัพยออกจากบัญชี
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 3,240
 ขาดทุนจากสัญญาซ้ือคืน 260
  เครดิต สินทรัพย  3,500

กรณีท่ี 2 A เขาโครงการพักทรัพย พักหน้ีและเชาสินทรัพยกลับมาประกอบธุรกิจตามปกติ A สรุปวาอํานาจควบคุม
สินทรัพยยังไมถูกโอนไปยังสถาบันการเงิน B ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 เน่ืองจาก A มีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย ดังน้ัน 
สถาบันการเงิน B จึงมีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย 
การโอนสินทรัพยดังกลาวโดย A (ผูขาย-ผูเชา) ไปยังสถาบันการเงิน B จึงไมถือเปนการขายสินทรัพยตามขอกําหนดของ 
TFRS 15 แตถือเปนรายการจัดหาเงิน A ตองไมตัดรายการสินทรัพยออกจากบัญชี บันทึกการตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน
เดิมออกจากบัญชี บันทึกหน้ีสินทางการเงินใหมตามราคาสินทรัพยท่ีรับโอน พรอมท้ังทยอยรับรูสวนตางระหวางราคาสินทรัพย
ท่ีสถาบันการเงิน B รับโอน (3,000 บาท) กับจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหสถาบันการเงิน B (3,090 บาท) 
เปนดอกเบ้ียจายตลอดอายุสัญญาขายและเชากลับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A ไดใชสิทธิซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว
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การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืนและรายการขายและเช�ากลับคืน

วัน/เดือน/ป� ค�าเช�า/ราคาซื้อคืน ดอกเบี้ยจ�าย คืนเงินต�น เงินต�นคงเหลือ

1 มกราคม 25x1 3,000

31 ธันวาคม 25x1 10 29.80 (19.80) 3,019.80

31 ธันวาคม 25x2 10 30.00 (20.00) 3,039.80

31 ธันวาคม 25x3 3,070 30.20 3,039.80 0

90.00

1 มกราคม 25x1
บันทึกการโอนสินทรัพย เพ่ือชําระหน้ีใหแกสถาบันการเงิน B และเชากลับคืน
เดบิต เงินกู   2,950
 ดอกเบ้ียคางจาย 50
 ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี 90
  เครดิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน  3,090
31 ธันวาคม 25x1 (31 ธันวาคม 25x2 และ 31 ธันวาคม 25x3)
บันทึกการจายชําระคาเชา
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 10
  เครดิต เงินสด  10
บันทึกดอกเบ้ียจาย (ตามจํานวนเงินในตาราง)
เดบิต ดอกเบ้ียจาย  xx
  เครดิต ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี  xx
31 ธันวาคม 25x3
บันทึกการใชสิทธิซ้ือคืนสินทรัพย
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 3,060
  เครดิต เงินสด  3,060

ตัวอยางท่ี 4
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาท สัญญาดังกลาวดังกลาวมี Call 

option ซ่ึงใหสิทธิแก A ในการซ้ือคืนสินทรัพยในราคา 2,400 บาท กอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A สรุปวา
อํานาจควบคุมสินทรัพยยังไมถูกโอนไปยัง B ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 เน่ืองจาก A มีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย ดังน้ัน 
B จึงมีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย A ตองบันทึกรายการ
ดังกลาวเปนสัญญาเชา เน่ืองจากจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให B ต่ํากวาราคาขายเดิมของสินทรัพย A ตองไม
ตัดรายการสินทรัพยออกจากบัญชี บันทึกจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให Bเปนหน้ีสินทางการเงิน พรอมท้ังทยอยรับ
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รูสวนตางระหวางราคาขายเดิมของสินทรัพย (3,000 บาท) กับจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให B (2,400 บาท) 
เปนรายไดคาเชาตลอดอายุของสัญญาซ้ือคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A ไดใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว

การบันทึกรายการเปนดังน้ี
1 มกราคม 25x1
บันทึกการขายสินทรัพย
เดบิต เงินสด  3,000
  เครดิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน  2,400
   รายไดคาเชารอการตัดบัญชี  600
31 ธันวาคม 25x1 (31 ธันวาคม 25x2 และ 31 ธันวาคม 25x3)
บันทึกรายไดคาเชา
เดบิต รายไดคาเชารอการตัดบัญชี 200
  เครดิต รายไดคาเชา (600/3 ป)  200
31 ธันวาคม 25x3
บันทึกการใชสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 2,400
  เครดิต เงินสด  2,400

ตัวอยางท่ี 5
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาทและไดทําสัญญาเชากลับคืนสินทรัพย

มาใชงานตอไปโดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา 3 ป โดย A จะจายชําระคาเชาทุกส้ินป ๆ  ละ 250 บาท สัญญาดังกลาวมี 
Call option ซ่ึงใหสิทธิแก A ในการซ้ือคืนสินทรัพยในราคา 2,400 บาทกอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A สรุปวา
อํานาจควบคุมสินทรัพยยังไมถูกโอนไปยัง B ณ วันท่ี 1 มกราคม 25x1 เน่ืองจาก A มีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย ดังน้ัน 
B จึงมีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย การโอนสินทรัพย
ดังกลาวโดย A (ผูขาย-ผูเชา) ไปยัง B จึงไมถือเปนการขายสินทรัพยตามขอกําหนดของ TFRS 15 แตถือเปนรายการจัดหา
เงิน A ตองไมตัดรายการสินทรัพยออกจากบัญชี บันทึกส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก B เปนหน้ีสินทางการเงิน พรอมท้ังทยอย
รับรูสวนตางระหวางส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก B (3,000 บาท) กับจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายให B (3,150 บาท) 
เปนดอกเบ้ียจายตลอดอายุสัญญาขายและเชากลับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 A ซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว
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การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืนและรายการขายและเช�ากลับคืน

วัน/เดือน/ป� ค�าเช�า/ราคาซื้อคืน ดอกเบี้ยจ�าย คืนเงินต�น เงินต�นคงเหลือ

1 มกราคม 25x1 3,000

31 ธันวาคม 25x1 250 54 196 2,804

31 ธันวาคม 25x2 250 50 200 2,604

31 ธันวาคม 25x3 2,650 46 2,604 0

150

การบันทึกรายการเปนดังน้ี
1 มกราคม 25x1
บันทึกการขายและเชากลับคืนสินทรัพย
เดบิต เงินสด  3,000
 ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี 150
  เครดิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน  3,150
31 ธันวาคม 25x1 (31 ธันวาคม 25x2 และ 31 ธันวาคม 25x3)
บันทึกการจายชําระคาเชา
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 250
  เครดิต เงินสด  250
บันทึกดอกเบ้ียจาย (ตามจํานวนเงินในตาราง)
เดบิต ดอกเบ้ียจาย  xx
  เครดิต ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี  xx
31 ธันวาคม 25x3
บันทึกการซ้ือคืนสินทรัพย
เดบิต เจาหน้ี – สัญญาซ้ือคืน 2,400
  เครดิต เงินสด  2400

ในลําดับตอไปจะกลาวถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีท่ีลูกคามีสิทธิในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพย

สิทธิท่ีใหแกลูกคาในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพย (Put Option)
สิทธิท่ีใหแกลูกคาในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพยเปนเคร่ืองบงช้ีวาลูกคามีอํานาจควบคุมสินทรัพยน้ัน ลูกคา

ยอมมีสิทธิท่ีจะถือสินทรัพยน้ันไวหรือขายสินทรัพยน้ันใหบุคคลท่ีสามหรือขายสินทรัพยน้ันคืนกลับไปยังกิจการ การรับรู
สัญญาซ้ือคืนซ่ึงใหสิทธิแกลูกคาในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพยจะข้ึนอยูกับจํานวนเงินท่ีกิจการจะตองจายชําระ
เม่ือลูกคามีการใชสิทธิน้ันและลูกคามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิน้ันหรือไม กิจการตองบันทึกรายการ
ตามสัญญาตามขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี
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1. หากกิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพยตามคําขอจากลูกคาในราคาท่ีต่ํากวาราคาขายเดิมของสินทรัพย 
กิจการตองพิจารณา ณ วันเร่ิมตนสัญญาวาลูกคามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิดังกลาวหรือไม 
การพิจารณาดังกลาวจะมีผลตอการสรุปวาลูกคามีอํานาจควบคุมสินทรัพยท่ีไดรับหรือไม การพิจารณาวาลูกคา
มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิดังกลาวหรือไมจะเปนตัวกําหนดวากิจการควรรับรูสัญญาดังกลาว
เปนสัญญาเชาหรือเปนการขายผลิตภัณฑท่ีใหสิทธิในการคืนได ในการประเมินวาลูกคามีแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจท่ีมี
นัยสําคัญในการใชสิทธิหรือไม กิจการตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ  รวมถึงความสัมพันธของราคาซ้ือคืนกับราคาตลาด
ท่ีคาดไวของสินทรัพย ณ วันท่ีซ้ือคืนสินทรัพยน้ันและระยะเวลาจนกระท่ังสิทธิน้ันหมดอายุ การพิจารณาดังกลาว
ตองกระทํา ณ วันเร่ิมตนสัญญาและจะไมมีการพิจารณาใหมไปตามการเปล่ียนแปลงในราคาราคาตลาดของ
สินทรัพยในเวลาตอมา พฤติกรรมของลูกคาในอดีตจะมีความเก่ียวของกับการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว ถาราคา
ซ้ือคืนคาดวาจะสูงกวาราคาตลาดของสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ อาจเปนเคร่ืองบงช้ีวาลูกคามีแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญในการใชสิทธิดังกลาว ถาลูกคามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญในการใชสิทธิดังกลาว 
กิจการก็อาจคาดวาลูกคาจะคืนสินทรัพยน้ันในท่ีสุด กิจการตองบันทึกสัญญาดังกลาวเปนสัญญาเชาตาม Tfrs 16 
เน่ืองจากลูกคากําลังจายชําระส่ิงตอบแทนใหกับกิจการสําหรับสิทธิในการใชสินทรัพยดังกลาวสําหรับระยะ
เวลาหน่ึงโดยปริยาย อยางไรก็ตาม หากสัญญาน้ันเปนสวนหน่ึงของรายการขายและเชากลับคืน กิจการยังคง
ตองรับรูสินทรัพยน้ันตอไปและรับรูหน้ีสินทางการเงินสําหรับส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีไดรับจากลูกคาตาม Tfrs 9 
อยางไรก็ตาม หากลูกคาไมมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญในการใชสิทธิ ณ ราคาท่ีต่ํากวาราคาขายเดิม
ของสินทรัพยน้ัน กิจการตองรับรูสัญญาน้ันประหน่ึงวาเปนการขายผลิตภัณฑท่ีใหสิทธิในการคืนได (Sale With A 
Right Of Return)

2. การพิจารณาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในการใชสิทธิ

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

หากลูกคามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญ
ท่ีจะใชสิทธิในการรองขอใหกิจการซ้ือคืน
สินทรัพยดังกลาว (ตัวอยางเชน ราคาซ้ือคืน
สูงกวาราคาตลาดท่ีคาดไวอยางมีนัยสําคัญ)

บันทึกสัญญาเปนสัญญาเชาภายใต TFRS 16 เวนแตสัญญา
น้ันเปนสวนหน่ึงของรายการขายและเชากลับคืน จึงจะบันทึก
เปนรายการจัดหาเงิน กลาวคือกิจการ
1. ยังคงตองรับรูสินทรัพยเดิมน้ันตอไป
2. ตองรับรูจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีจะจายใหลูกคา

เปนหน้ีสินทางการเงิน
3. ตองรับรูสวนตางระหวางจํานวนส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก

ลูกคาและจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหลูกคา
เปนรายไดคาเชาตลอดอายุของ Put option
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การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืนและรายการขายและเช�ากลับคืน

การพิจารณาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในการใชสิทธิ

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

หากลูกคาไมมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมี
นัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิในการรองขอใหกิจการ
ซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาวท่ีราคาต่ํากวา
ราคาขายเดิม

บันทึกสัญญาประหน่ึงวาเปนการขายท่ีใหสิทธิในการคืนได 
กลาวคือกิจการตองรับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมีความเปนไปได
คอนขางแนในระดับสูงมากวาสิทธิท่ีใหแกลูกคาในการรองขอ
ใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพยจะไมมีการใชพรอมท้ังตัดสินทรัพย
เดิมออกจากบัญชี

ตัวอยางท่ี 6
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาท สัญญาดังกลาวมี Put Option ซ่ึง

ทําให A มีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพยตามคําขอของ B ในราคา 2,400 บาทกอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 
ซ่ึงราคาตลาดท่ีคาดไวของสินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 อยูท่ี 2,150 บาท

เพ่ือกําหนดการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนสินทรัพย A ตองประเมิน ณ วันเร่ิมตนสัญญาวา B มีแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใช Put option หรือไม A สรุปวา B มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิ เน่ืองจาก
ราคาซ้ือคืนสูงกวาราคาตลาดท่ีคาดไวอยางมีนัยสําคัญ A พิจารณาแลววาไมมีปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของในการประเมินวา 
B มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิหรือไม A สรุปวาอํานาจควบคุมสินทรัพยไมถูกโอนไปยัง B เน่ืองจาก 
B มีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย A จึงบันทึกรายการ
ดังกลาวเปนสัญญาเชา (การบันทึกรายการจะเหมือนตัวอยางท่ี 4)

ตัวอยางท่ี 7
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาท สัญญาดังกลาวมี Put Option ซ่ึง

ทําให A มีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพยตามคําขอของ B ในราคา 2,400 บาทกอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3

เพ่ือกําหนดการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนสินทรัพย A ตองประเมิน ณ วันเร่ิมตนสัญญาวา B มีแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใช Put Option หรือไม A สรุปวา B ไมมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิใน
ราคาท่ีต่ํากวา 3,000 บาท A พิจารณาแลววาไมมีปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของในการประเมินวา B มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมี
นัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิหรือไม A สรุปวาอํานาจควบคุมสินทรัพยถูกโอนไปยัง B เน่ืองจาก B ไมมีขอจํากัดในการกําหนด
การใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย A จึงบันทึกรายการดังกลาวประหน่ึงวาเปนการขาย
ท่ีใหสิทธิในการคืนได เน่ืองจากราคาของรายการมีลักษณะผันแปร ดังน้ัน A รับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมีความเปนไปได
คอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ A รับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมีความเปนไปได
คอนขางแนในระดับสูงมากวา B จะไมใช Put Option
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บทความวิชาการ

3. หากกิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพยตามคําขอจากลูกคาในราคาสูงกวาหรือเทากับราคาขายเดิม
และราคาซ้ือคืนน้ันสูงกวาราคาตลาดท่ีคาดไวของสินทรัพย กิจการตองรับรูสัญญาดังกลาวเปนสัญญาจัดหาเงิน
โดยปริยาย ถาสิทธิท่ีใหแกลูกคาในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพยน้ันหมดอายุลง กิจการตองตัดรายการหน้ีสิน
น้ันออกจากบัญชีและรับรูเปนรายได อยางไรก็ตาม หากราคาซ้ือคืนสินทรัพยต่ํากวาหรือเทากับราคาตลาดท่ีคาดไว
ของสินทรัพย กิจการตองรับรูสัญญาน้ันประหน่ึงวาเปนการขายผลิตภัณฑท่ีใหสิทธิในการคืนไดหากลูกคาไมมี
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิน้ัน

การพิจารณาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในการใชสิทธิ

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

หากราคาซ้ือคืนสูงกวาหรือเทากับราคาขายเดิม
และราคาซ้ือคืนสูงกวาราคาตลาดท่ีคาดไว

บันทึกสัญญาเปนรายการจัดหาเงิน กลาวคือกิจการ
1. ยังคงตองรับรูสินทรัพยเดิมน้ันตอไป
2. ตองรับรูจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีไดรับจากลูกคา

เปนหน้ีสินทางการเงิน
3. ตองรับรูสวนตางระหวางจํานวนส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจาก

ลูกคาและจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีจะจายใหลูกคา
เปนดอกเบ้ียและคาใชจายในการถือครองสินทรัพย (ถามี) 
ตัวอยางเชน คาประกันภัย

4. ตองตัดรายการหน้ีสินออกจากบัญชีและรับรูเปนรายได
หากสิทธิในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพยน้ัน
หมดอายุลง

หากราคาซ้ือคืนสูงกวาหรือเทากับราคาขายเดิม
และราคาซ้ือคืนต่ํากวาหรือเทากับราคาตลาด
ท่ีคาดไว (ลูกคาไมมีแรงจูงใจในการใชสิทธิ

ในการรองขอใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพยดังกลาว)

บันทึกสัญญาประหน่ึงวาเปนการขายท่ีใหสิทธิในการคืนได 
กลาวคือกิจการตองรับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมีความเปนไปได
คอนขางแนในระดับสูงมากวาสิทธิท่ีใหแกลูกคาในการรองขอ

ใหกิจการซ้ือคืนสินทรัพยจะไมมีการใชพรอมท้ังตัดสินทรัพย
เดิมออกจากบัญชี

ในการเปรียบเทียบราคาซ้ือคืนกับราคาขายเดิม กิจการตองพิจารณาเร่ืองมูลคาของเงินตามเวลาดวยในทํานองเดียวกัน
กับสัญญาซ้ือคืนสินทรัพยลวงหนาหรือสิทธิท่ีใหแกกิจการในการซ้ือคืนสินทรัพย ซ่ึงรวมถึงสัญญาซ้ือคืนซ่ึงมีอายุนอยกวา 
1 ป ผลกระทบของมูลคาของเงินตามเวลาอาจทําใหการระบุวาสัญญาซ้ือคืนสินทรัพยลวงหนาหรือสิทธิท่ีใหแกกิจการ
ในการซ้ือคืนสินทรัพยน้ันเปนรายการจัดหาเงินหรือเปนการขายท่ีใหสิทธิในการคืนไดเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากมูลคาของ
เงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนเงินของราคาซ้ือคืนท่ีนํามาใชในการเปรียบเทียบ
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การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืนและรายการขายและเช�ากลับคืน

ตัวอยางท่ี 8
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาท สัญญาดังกลาวมี Put option 

ซ่ึงทําให A มีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพยตามคําขอของ B ในราคา 3,650 บาทกอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
25x3 ซ่ึงราคาตลาดท่ีคาดไวของสินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 อยูท่ี 3,050 บาท

เพ่ือกําหนดการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนสินทรัพย A ตองประเมิน ณ วันเร่ิมตนสัญญาวาลูกคามีแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใช Put option หรือไม A สรุปวา B มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิ เน่ืองจาก
ราคาซ้ือคืนสูงกวาราคาตลาดท่ีคาดไว A พิจารณาแลววาไมมีปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของในการประเมินวา B มีแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิหรือไม A สรุปวาอํานาจควบคุมสินทรัพยยังไมถูกโอนไปยัง B เน่ืองจาก B มีขอจํากัด
ในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย A จึงบันทึกรายการดังกลาวเปน
รายการจัดหาเงิน (การบันทึกรายการจะเหมือนตัวอยางท่ี 1)

ตัวอยางท่ี 9
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A ไดทําสัญญาขายสินทรัพยใหกับ B ในราคา 3,000 บาท สัญญาดังกลาวมี Put option 

ซ่ึงทําให A มีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพยตามคําขอของ B ในราคา 3,650 บาทกอนหรือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
25x3 ซ่ึงราคาตลาดท่ีคาดไวของสินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 อยูท่ี 4,100 บาท

เพ่ือกําหนดการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนสินทรัพย A ตองประเมิน ณ วันเร่ิมตนสัญญาวาลูกคามีแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใช Put option หรือไม A สรุปวา B ไมมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิ 
เน่ืองจากราคาซ้ือคืนต่ํากวาราคาตลาดท่ีคาดไว A พิจารณาแลววาไมมีปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของในการประเมินวา B มีแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิหรือไม A สรุปวาอํานาจควบคุมสินทรัพยถูกโอนไปยัง B เน่ืองจาก B ไมมีขอจํากัด
ในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือเกือบท้ังหมดของสินทรัพย A จึงบันทึกรายการดังกลาวประหน่ึงวา
เปนการขายท่ีใหสิทธิในการคืนได เน่ืองจากราคาของรายการมีลักษณะผันแปร A จึงตองรับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมีความ
เปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ A ตองรับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมี
ความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวา B จะไมใช Put Option

ตัวอยางท่ี 10
วันท่ี 1 มกราคม 25x1 A เขาทําสัญญาบริการไรสายระยะเวลา 24 เดือนกับลูกคา B ณ วันเร่ิมตนสัญญา A ไดโอน

โทรศัพทราคา 6,000 บาทใหลูกคา B พรอมใหสิทธิในการขายคืนโทรศัพทมือสองในราคา 1,000 บาทเม่ือส้ินสุดสัญญา
บริการ โทรศัพทดังกลาวมีราคาทุน 3,200 บาท ราคาขายแบบเอกเทศของโทรศัพทดังกลาว ณ วันเร่ิมตนสัญญาเทากับ 
6,000 บาท ราคาตลาดท่ีคาดไวของโทรศัพทมือสองในอีก 24 เดือนขางหนาเปน 1,500 บาท สิทธิท่ีใหแก B จะรองขอให 
A ซ้ือคืนโทรศัพทมือสองถือเปน Put option อยางหน่ึง
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เพ่ือกําหนดการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนโทรศัพท A ตองประเมิน ณ วันเร่ิมตนสัญญาวาลูกคา B มีแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใช Put Option หรือไม A สรุปวาลูกคา B ไมมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญที่จะ
ใชสิทธิ เน่ืองจากราคาซ้ือคืน (1,000 บาท) ต่ํากวาราคาตลาดท่ีคาดไวอยางมีนัยสําคัญ (1,500 บาท) นอกจากน้ี ตามปกติ
ลูกคาเขาถึงตลาดมือสอง เพ่ือท่ีจะขายตอโทรศัพทท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันน้ีไดงาย A พิจารณาแลววาไมมีปจจัยอ่ืนท่ี
เก่ียวของในการประเมินวาลูกคา B มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะใชสิทธิหรือไม A สรุปวาอํานาจควบคุม
โทรศัพทถูกโอนไปยังลูกคา B เน่ืองจากลูกคา B ไมมีขอจํากัดในการกําหนดการใชงานและการไดรับประโยชนคงเหลือ
เกือบท้ังหมดของโทรศัพทน้ัน A จึงบันทึกรายการดังกลาวประหน่ึงวาเปนการขายท่ีใหสิทธิในการคืนได เน่ืองจากราคา
ของรายการมีลักษณะผันแปร A จึงตองรับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมี
การกลับรายการ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ A ตองรับรูรายไดเพียงจํานวนท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวา
ลูกคา B จะไมใช Put Option A มีประสบการณกับรายการอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน (และหลักฐานสนับสนุนท่ีเปนไปได) 
A สรุปวาความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาลูกคา B จะไมใช Put Option ดังน้ัน A จึงรับรูเปนรายการขาย

1 มกราคม 25x1
บันทึกการขายสินคา
เดบิต เงินสด  6,000
  เครดิต รายไดจากการขายสินคา  6,000
เดบิต ตนทุนขาย  3,200
  เครดิต สินคาคงเหลือ  3,200

บทสรุป
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดประกาศบังคับใช TFRS 15 และ TFRS 16 สําหรับกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะและใหถือปฏิบัติ

กับงบการเงินประจําปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 และวันท่ี 1 มกราคม 2563 
เปนตนมา โดยในสวนของสัญญาซ้ือคืนน้ัน TFRS 15 กําหนดวาในการประเมินวาลูกคาไดรับอํานาจควบคุมสินทรัพยหรือไม 
กิจการตองพิจารณาขอตกลงใด ๆ  ก็ตามท่ีจะซ้ือคืนสินทรัพย ท้ังน้ี การรับรูสัญญาซ้ือคืนจะข้ึนอยูกับรูปแบบของสัญญา
ซ้ือคืนและความสัมพันธระหวางราคาซ้ือคืนกับราคาขายเดิม ในบางกรณีข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางราคาซ้ือคืนกับ
ราคาตลาดท่ีคาดไวของสินทรัพยท่ีซ้ือคืน ณ วันท่ีซ้ือคืน ขณะท่ีในสวนของรายการขายและเชากลับคืนน้ัน TFRS 16 
กําหนดวาในการพิจารณาวาเม่ือใดท่ีภาระท่ีตองปฏิบัติเสร็จส้ิน เพ่ือกําหนดวาการโอนสินทรัพยถือวาเปนการขายหรือไม 
กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ TFRS 15 ท้ังน้ี หากการโอนสินทรัพยโดยผูขาย-ผูเชาไมถือเปนการขายสินทรัพย
ตามขอกําหนดของ TFRS 15 ผูขาย-ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินของส่ิงตอบแทนใด ๆ  ท่ีไดรับจากผูซ้ือ-ผูใหเชาเปนหน้ีสิน
ทางการเงิน

บทความน้ีไดแสดงตัวอยางประกอบความเขาใจ ซ่ึงชวยใหผูมีหนาท่ีจัดทํารายงานทางการเงินมีความเขาใจขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและสามารถจัดทํารายงานทางการเงินไดอยางสอดคลองกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน อีกท้ังผูใชรายงานทางการเงินสามารถทราบถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมดังกลาว อันจะเปน
ประโยชนตอการนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดดียิ่งข้ึน
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การบัญชีสําหรับสัญญาซื้อคืนและรายการขายและเช�ากลับคืน
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