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เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖/๒๕๖๑ 

เร่ือง  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๕   
เร่ือง  รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๕๐  (๔/๒๕๖๐)  เม่ือวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๑๘/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  

(ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 
(๒) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๒๑/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๘  

(ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  รายได้ 
(๓) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๕๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  

(ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
(๔) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๖๐/๒๕๖๐  เร่ือง  การตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๓  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
(๕) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๖๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๕  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
(๖) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๖๔/๒๕๖๐  เร่ือง  การตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๘  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๕  เร่ือง  รายได้จากสัญญา 

ที่ทํากับลูกค้า  ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
จักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  

เรื่อง 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2560 (IFRS 15: 

Revenue from Contracts with Customers (Bound volume 2018 Consolidated without early application))  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสามารถสรุปภาพรวม เหตุผลสาํหรับการออกมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และลักษณะที่สาํคัญของหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมี

รายละเอยีด ดังน้ี 

 

ภาพรวม 

 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ กาํหนด

หลักการสาํหรับการรายงานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เกี่ยวกับ ลักษณะ จาํนวนเงิน 

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาของกิจการที่ทาํ

กับลูกค้า 

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ให้ถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ี

อนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ใช้แทน 

3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง 

3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

3.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

3.4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญา

ส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์

3.5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอน

สินทรพัยจ์ากลกูคา้ และ 
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3.6 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได-้รายการ

แลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา 

 

เหตุผลส าหรบัการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
 

4 รายได้เป็นตัวเลขที่สาํคัญสาํหรับผู้ใช้งบการเงินในการประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงิน

และฐานะทางการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม ข้อกําหนดการรับรู้รายได้ในมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศแตกต่างจากข้อกาํหนดตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองชุดต้องได้รับ 

การปรับปรุง โดยข้อกาํหนดการรับรู้รายได้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิมให้

แนวทางปฏบิัติไว้อย่างจาํกัด ซ่ึงทาํให้เป็นการยากในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลัก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง กับ

รายการที่ซับซ้อน นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 

ได้ให้แนวทางปฏบิัติไว้อย่างจํากัดเกี่ยวกับเร่ืองสาํคัญของรายได้หลายเร่ือง เช่น การบัญชี

สาํหรับข้อตกลงที่มีส่วนประกอบหลายๆ อย่าง ในทางตรงกันข้ามกับหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยแนวคิดการรับรู้รายได้กว้างๆ พร้อมทั้งข้อกาํหนด 

การรับรู้รายได้ต่างๆ เฉพาะอุตสาหกรรมหรือรายการ ซ่ึงบางคร้ังจะส่งผลให้รายการบัญชี

แตกต่างกันแม้จะเป็นรายการที่มีความคล้ายกันในเชิงเศรษฐกิจ 

5 ดังน้ันคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB) จึงได้ริเร่ิมโครงการเพ่ือที่จะขยายความให้ชัดเจน

ในหลักการสาํหรับการรับรู้รายได้ และพัฒนามาตรฐานการรับรู้รายได้ให้เป็นแบบแผนเดียวกัน

สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5.1 ลดความไม่สอดคล้องและข้อด้อยของข้อกาํหนดเดิมของการรับรู้รายได้ 

5.2 กาํหนดกรอบที่ประยุกต์ได้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันสาํหรับการพิจารณาประเดน็ที่

เกี่ยวกบัรายได้ 

5.3 ปรับปรุงความสามารถเปรียบเทยีบได้ของแนวปฏบัิติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ระหว่าง

กจิการ อุตสาหกรรม ประเทศ และตลาดทุน 

5.4 ปรับปรุงข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์

มากขึ้น และ 

5.5 ลดจาํนวนข้อกาํหนดที่กจิการต้องอ้างองิเพ่ือทาํให้การจัดทาํงบการเงินง่ายย่ิงข้ึน 

6  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า พร้อมทั้ง 

หัวข้อ 606 (Topic 606) ที่บรรจุอยู่ในประมวลมาตรฐานการบญัชี คณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดมาตรฐานการบญัชี Update 2014-09 เรือ่ง รายได้
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จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (หัวข้อ 606) (Accounting Standards Update 2014-09 Revenue 

from Contracts with Customers (Topic 606))  เป็นความสาํเรจ็จากการร่วมมือของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบรรลุวัตถุประสงค์และปรับปรุงการรายงานทางการเงิน โดย 

การกาํหนดมาตรฐานการรับรู้รายได้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและ

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

ลกัษณะทีส่ าคญั 
 

7 หลักการสาํคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํ

กับลูกค้า คือ กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า  

ในจาํนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้า

หรือบริการน้ันๆ กิจการรับรู้รายได้ตามหลักการสาํคัญตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

7.1 ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ - สัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่

สองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายที่ทาํให้เกิดสิทธิที่สามารถบังคับได้และภาระผูกพันข้ึน 

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา 

ที่ทาํกับลูกค้า ใช้กับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้าและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุใน

มาตรฐาน ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จาก

สัญญาที่ทาํกับลูกค้า กาํหนดให้กิจการรวมสัญญาต่างๆ และบันทึกเป็นสัญญาเดียว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ยังให้

ข้อกาํหนดสาํหรับวิธกีารบัญชีสาํหรับการเปล่ียนแปลงสญัญา (contract modifications) 

7.2 ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้งปฏิบติัในสญัญา – สัญญาประกอบด้วยคาํสัญญาในการ 

ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า หากสินค้าหรือบริการน้ันมีความแตกต่างกัน  

คาํสัญญาต่างๆ น้ันถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติที่ต้องบันทึกบัญชีแยกกัน สินค้าหรือ

บริการแตกต่างกันหากลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการน้ัน หรือต้องใช้

ควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่มีพร้อมต่อลูกค้าน้ัน และคาํสัญญาของกิจการในการส่งมอบ

สนิค้าและบริการน้ันสามารถระบุแยกได้จากข้อตกลงอื่นๆ ในสญัญา   

7.3 ขั้นทีส่าม: ก าหนดราคาของรายการ - ราคาของรายการคือจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทน

ในสัญญาที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับการส่งมอบสินค้าหรือ

บริการตามคาํสัญญาให้ลูกค้า ราคาของรายการสามารถเป็นจาํนวนเงินที่แน่นอนของ

สิ่งตอบแทนที่ได้จากลูกค้า แต่บางคร้ังราคาของรายการหมายรวมถึงสิ่งตอบแทน 

ผันแปร หรือสิ่งตอบแทนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสด ราคาของรายการได้รวมการ

ปรับปรุงผลกระทบของค่าของเงินตามเวลาหากสัญญามีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มี

นัยสาํคัญ และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ลูกค้า ในกรณีที่สิ่งตอบแทนผันแปรได้ กิจการ

ต้องประมาณจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิที่จะได้รับเป็นการ
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แลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการตามคาํสัญญา ประมาณการจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทน

ผันแปรจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่สูงว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสาํคัญของจาํนวนเงินของรายได้ที่รับรู้

สะสม เม่ือความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัสิ่งตอบแทนผันแปรได้หมดไปในภายหลัง 

7.4 ขั้นที่สี่: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระที่ตอ้งปฏิบติัที่รวมอยู่ในสญัญา - 

ปกติกจิการปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่ต้องปฏบัิติในสญัญาโดยใช้เกณฑ์ของ

ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามคําสัญญาในสัญญา  

ถ้าราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสงัเกตได้ กจิการต้องประมาณราคาน้ันได้ บางคร้ัง 

ราคาของรายการได้รวมส่วนลด หรือ จํานวนเงินที่ผันแปรได้ของสิ่งตอบแทนโดย

ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับส่วนหน่ึงของสัญญา นอกจากน้ี มีข้อกาํหนดที่ระบุเมื่อกิจการ 

ปันส่วนส่วนลด หรือสิ่งตอบแทนผันแปรไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติ (หรือสินค้าหรือ

บริการที่แตกต่างกัน) ต้ังแต่หน่ึงรายการหรือมากกว่าหน่ึงรายการในสัญญาแต่ไม่ใช่

ภาระที่ต้องปฏบัิติทุกรายการ 

7.5 ขั้นที่หา้: รบัรูร้ายไดเ้มือ่ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

- กิจการรับรู้รายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติ (หรือขณะปฏิบัติ) ตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

ตามสญัญาแล้วโดยการส่งมอบสนิค้าหรือบริการที่สญัญาให้ลูกค้า (ซ่ึงเป็นเวลาที่ลูกค้า

ได้การควบคุมสินค้าหรือบริการน้ัน) จาํนวนเงินรายได้ที่รับรู้คือจาํนวนเงินที่ปันส่วน

ให้ภาระที่ต้องปฏบัิติที่เสรจ็สิ้นน้ัน ภาระที่ต้องปฏบัิติอาจเสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

(point in time) (สาํหรับกรณีคาํสัญญาการส่งมอบสินค้าทั่วๆ ไปให้ลูกค้า) หรือ

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง (Over time) (สาํหรับกรณีคาํสัญญาการส่งมอบบริการทั่วๆ ไป

ให้ลูกค้า) สาํหรับกรณีภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหน่ึง กิจการรับรู้

รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงดังกล่าวโดยการเลือกวิธีที่ เหมาะสมสําหรับการวัด

ความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้นให้สมบูรณ์ 

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ได้รวม

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทาํให้กิจการเปิดเผยข้อมูลที่ครบสมบูรณ์เกี่ยวกับ

ลักษณะ จาํนวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่เกิดจาก

สัญญาที่ทาํกับลูกค้าของกิจการให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน กล่าวคือ มาตรฐานการรายงานทาการเงิน 

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า กาํหนดให้กิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

8.1  รายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า รวมถึงการจําแนกรายได้ตามประเภทอย่าง

เหมาะสม 

8.2  ยอดคงเหลือของสัญญา รวมถึงยอดต้นงวด และปลายงวดของลูกหน้ี สินทรัพย์ตาม

สญัญาและหน้ีสนิตามสญัญา  

8.3  ภาระที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงโดยปกติเม่ือใดที่กิจการถือว่าได้ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติ

เสร็จสิ้ น และราคาของรายการที่ปันส่วนไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติที่คงเหลืออยู่ตาม

สญัญา 
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8.4  ดุลยพินิจที่สาํคัญ และการเปล่ียนแปลงดุลยพินิจที่ใช้ในการปฏบัิติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานกบัสญัญา และ 

8.5  สนิทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนที่ทาํให้ได้มาซ่ึงสัญญาหรือต้นทุนการปฏบัิติตามสัญญาที่ทาํ

กบัลูกค้า 

9 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาบรรลุเป้าหมายในการมีข้อสรุปตรงกันสาํหรับข้อกาํหนดทั้งหมดของ 

การบัญชีสําหรับรายการรายได้จากส ัญญาที่ท ําก ับลูกค้า ดังนั้น มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า และ Topic 606 

ของมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกามีเน้ือหาสาระเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่าง

เลก็น้อยบางประการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ น้ีประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 129 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน ข้อความที่พิมพ์ด้วย

ตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการสาํคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่าน 

โดยคาํนึงถึงหลักการสาํคัญของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณี

ที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชีให้กิจการถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ 

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15   

เรือ่ง รายไดจ้ากสัญญาทีท่ ากับลกูคา้ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  คือ การก าหนดหลกัการที่กิจการ

ตอ้งปฏิบติัเพือ่รายงานขอ้มูลที่มีประโยชนใ์หผู้ใ้ชง้บการเงิน เกี่ยวกบัลกัษณะ จ านวนเงิน 

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายไดแ้ละกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจากสัญญาที่ท ากบั

ลกูคา้ 

 

การบรรลุวตัถุประสงค ์

 

2 หลักการสาํคัญเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีคือกิจการต้องรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า  

ในจาํนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิจากการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือ

บริการน้ันๆ 

3 กิจการต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขของสัญญาและข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเม่ือนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปปฏบัิติ กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีรวมถึงการใช้วิธีปฏบัิติที่ผ่อนปรนที่เหมาะสมในทางปฏบัิติอย่างสมํ่าเสมอกับ

สญัญาที่มีลักษณะคล้ายกนัและในสถานการณ์ที่คล้ายกนั 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุวิธกีารบัญชีสาํหรับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

อย่างไรกต็าม การผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กจิการอาจนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไปใช้กบักลุ่มของสญัญา (หรือกลุ่มภาระทีต่อ้งปฏิบติั) ซ่ึงมีลักษณะที่คล้ายกนัหากกิจการคาดได้

อย่างสมเหตุสมผลว่า ผลกระทบต่องบการเงินของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กบักลุ่มสญัญาไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคัญจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้า (หรือภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละภาระ) ในกลุ่มสัญญาน้ัน  
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เมื่อกจิการบันทกึรายการตามกลุ่มสัญญา กิจการต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติที่สะท้อน

ถึงขนาดและส่วนประกอบของกลุ่มสญัญาน้ี  

 

ขอบเขต 
 

5 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญาที่ทาํกบัลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้น 

5.1  สญัญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 

สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5.2  สัญญาประกันภัยที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5.3  เคร่ืองมือทางการเงินและสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาอื่นที่อยู่ในขอบเขตของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  

งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

5.4  การแลกเปล่ียนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินระหว่างกิจการที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกันเพ่ือ

สนับสนุนรายการขายให้กับลูกค้าหรือลูกค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะไม่ใช้กบัสญัญาระหว่างบริษัทนํา้มันสองบริษัทที่ตกลง

แลกเปล่ียนนํา้มันกนั เพ่ือส่งมอบให้กบัลูกค้าตามความต้องการให้ทนัเวลาในสถานที่ที่

แตกต่างกนัที่ระบุไว้ 

6 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญา (นอกเหนือจากสัญญาที่

กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 5) เฉพาะที่คู่สญัญาในสญัญาเป็นลูกค้าเท่าน้ัน ลูกค้าคือฝ่ายที่ทาํสัญญากับ

กิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการที่เป็นผลจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ โดย

แลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับ คู่สัญญาในสัญญาจะไม่ถือเป็นลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น 

ถ้าคู่สัญญาได้ทาํสัญญากับกิจการที่จะร่วมในกิจกรรมหรือกระบวนการซ่ึงคู่สัญญาร่วมรับความ

เสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ (เช่น การพัฒนาสินทรัพย์ใน

ข้อตกลงการร่วมการจัดการ) แทนการได้รับผลผลิตจากกจิกรรมตามปกติของกจิการ  

7 สัญญาที่ทาํกับลูกค้าอาจมีบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

และบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 

7.1  ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นระบุวิธีแยกและ/หรือวิธีวัดมูลค่าเร่ิมแรก

ของส่วนต่างๆ ตั้ งแต่หน่ึงส่วนหรือมากกว่าหน่ึงส่วนในสัญญาไว้ กิจการต้องใช้

ข้อกําหนดการแยกและ/หรือการวัดมูลค่าคร้ังแรกตามมาตรฐานการรายงาน 
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ทางการเงินเหล่านั้นก่อนได้ กจิการต้องแยกจาํนวนเงินของส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ของ

สญัญาที่วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นต้ังแต่เร่ิมแรกออกจาก

ราคาของรายการและต้องใช้ย่อหน้าที่ 73 ถึง 86 ในการปันส่วนจาํนวนเงินของราคา

ของรายการที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้แก่ภาระที่ต้องปฏบัิติแต่ละภาระที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและให้แก่ส่วนอื่นของสัญญาที่ระบุไว้ 

ในย่อหน้าที่ 7.2 

7.2  ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่ระบุวิธีแยกและ/หรือ วิธีวัดมูลค่า

เร่ิมแรกของส่วนต่างๆ ตั้งแต่หน่ึงส่วนหรือมากกว่าหน่ึงส่วนในสญัญาไว้ กิจการต้องใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการแยกและ/หรือวัดมูลค่าเร่ิมแรกของ

ส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ในสญัญา 

8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุวิธีการบัญชีสาํหรับต้นทุนส่วนเพ่ิมของการได้มาซ่ึง

สญัญาที่ทาํกบัลูกค้า และต้นทุนที่เกดิข้ึนในการทาํให้เสรจ็สิ้นตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ถ้าต้นทุน

เหล่าน้ันไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ดูย่อหน้าที่ 91 ถึง 

104) กจิการต้องใช้ย่อหน้าเหล่าน้ันกบัต้นทุนที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทาํกับลูกค้า (หรือ

ส่วนของสญัญานั้น) เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การรบัรูร้ายการ 
 

การระบุสญัญา 

 

9  กิจการตอ้งบนัทึกรายการสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี้ เฉพาะเมือ่รายการเป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้ ทุกขอ้ 

9.1 คู่สญัญาไดอ้นุมติัสญัญาแลว้ (เป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจาหรือประเพณีปฏิบติั

อื่นทางธุรกิจ) และมีผลผูกพนัใหท้ั้งสองฝ่ายตอ้งท าตามภาระผูกพนัในสญัญา 

9.2 กิจการสามารถระบุสิทธิของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในส่วนที่เกีย่วกบัสินคา้หรือบริการ

ทีจ่ะส่งมอบ 

9.3 กิจการสามารถระบุเงื่อนไขการช าระสิ่งตอบแทนส าหรบัสินคา้หรือบริการที่จะ 

ส่งมอบ 

9.4 สญัญามีเนื้ อหาเชิงพาณิชย ์(กล่าวคือ ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงินของ

กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของ

สญัญา) และ 

9.5 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิที่จะ

ไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกบัสินคา้หรือบริการที่จะส่งมอบให้ลูกคา้ ในการ

ประเมินว่ากิจการมีความสามารถในการเรียกเก็บจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนว่า 

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่หรือไม่ กิจการตอ้งพจิารณาเฉพาะความสามารถและ
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ความตั้งใจของลูกคา้ในการจ่ายจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนเมื่อครบก าหนดช าระ  

จ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิจะไดร้บัอาจนอ้ยกว่าราคาที่ระบุใน

สญัญาได ้หากสิ่งตอบแทนมีความผนัแปรไดเ้พราะกิจการอาจจะเสนอการลด

ราคาใหก้บัลูกคา้ (ดูย่อหนา้ที ่52) 

10  สัญญาคือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาต้ังแต่สองฝ่ายข้ึนไปที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้

บังคับได้ ความสามารถในการใช้บังคับได้ของสิทธิและภาระผูกพันเป็นประเดน็เชิงกฎหมาย 

สญัญาอาจเป็นลายลักษณ์อกัษร วาจา หรือประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจ วิธีปฏบัิติและกระบวนการ

สาํหรับการทาํสญัญาที่ทาํกบัลูกค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ละอุตสาหกรรม และ

ในแต่ละกิจการ หรือ อาจแตกต่างกันแม้ภายในกิจการเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะ

ข้ึนอยู่กับประเภทของลูกค้า หรือ ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ได้ตกลงกัน) กิจการต้อง

พิจารณาวิธีปฏบัิติและกระบวนการต่างๆ ในการทาํสัญญากับลูกค้า เพ่ือกาํหนดว่าข้อตกลงกับ

ลูกค้าจะก่อให้เกดิสทิธแิละภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้หรือไม่และเมื่อใด 

11   สญัญาที่ทาํกบัลูกค้าบางสญัญาอาจไม่มีกาํหนดระยะเวลาที่แน่นอน และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

สามารถยุติหรือแก้ไขสัญญาได้ตลอดเวลา บางสัญญาอาจจะต่อสัญญารอบใหม่ออกไปได้โดย

อัตโนมัติตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีเฉพาะกับรอบเวลาของสัญญาที่คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ ณ 

ปัจจุบัน 

12 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สัญญาจะไม่เกิดขึ้ น

ถ้าคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสทิธิที่บังคับได้ฝ่ายเดียวในการยุติสญัญาที่ยังไม่ได้ดาํเนินการใดๆ ได้โดย

ไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับคู่สัญญาอีกฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) สัญญาที่ยังไม่ได้ดาํเนินการ

ใดๆ ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้  

12.1  กจิการยังไม่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้ลูกค้า และ 

12.2 กจิการยังไม่ได้รับ และยังไม่มีสทิธทิี่จะได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

กบัสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ 

13   หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าเป็นไปตามเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 9 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา 

กิจการต้องไม่ประเมินเกณฑ์เหล่าน้ันซํา้หากไม่มีข้อบ่งช้ีของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญของ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากความสามารถของลูกค้าในการจ่ายชําระ 

สิ่งตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสาํคัญ กิจการต้องประเมินอีกคร้ังถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  

ในการได้รับสิ่งตอบแทนที่กจิการมีสทิธเิพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการส่วนที่เหลือ

ที่จะส่งมอบให้ลูกค้า 

14  หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 กิจการต้องประเมินสัญญาอย่าง

ต่อเน่ืองในภายหลังเพ่ือกาํหนดว่าสญัญาดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 หรือไม่ 

15 หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าไม่เป็นตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 และกิจการได้รับสิ่งตอบแทนจาก

ลูกค้า กิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเป็นรายได้ กต่็อเม่ือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ต่อไปนี้ ได้เกดิขึ้นแล้ว 
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15.1  กิจการไม่มีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า และกิจการ

ได้รับสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าสญัญาทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมด และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกคืน

สิ่งตอบแทนดังกล่าวได้ หรือ  

15.2  สญัญาได้ยุติลงและลูกค้าไม่สามารถเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กจิการได้รับมาแล้วได้ 

16   กิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเป็นหน้ีสินจนกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 

ในย่อหน้าที่  15 เกิดขึ้ น หรือจนกว่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่  9 ในภายหลัง  

(ดูย่อหน้าที่ 14) หน้ีสินที่รับรู้แสดงภาระผูกพันของกิจการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการใน

อนาคต หรือภาระผูกพันในการคืนสิ่งตอบแทนที่เคยได้รับมา ซ่ึงขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงและ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัสญัญา แต่ไม่ว่ากรณีใดกต็าม หน้ีสินต้องวัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงินของสิ่ง

ตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้า 

 

การรวมสญัญา 

 

17 กิจการต้องรวมสัญญาตั้งแต่สองสัญญาขึ้ นไปที่ทาํกับลูกค้ารายเดียวกัน (หรือกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า) ในเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั และบันทกึรายการสัญญาเหล่าน้ัน

เสมือนเป็นสญัญาเดียวกนัหากเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างน้อยหน่ึงข้อต่อไปนี้  

17.1  สญัญาดังกล่าวได้ถูกต่อรองร่วมกนัด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์เดียวกนั 

17.2  จํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ ายในสัญญาฉบับหน่ึง ข้ึนอยู่กับราคาหรือ 

ผลการดาํเนินงานของสญัญาอื่น หรือ 

17.3  สินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ในสัญญาเหล่าน้ัน (หรือสินค้าหรือบริการบาง

รายการที่ตกลงในสญัญาแต่ละฉบับ) เป็นภาระเดียวกันที่ต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 22 

ถึง 30 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญา 

 

18  การเปล่ียนแปลงสญัญา คือการเปล่ียนแปลงขอบเขตหรือราคา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) ของ

สัญญาที่คู่สัญญาตกลงกัน ในบางอุตสาหกรรมและบางประเทศ การเปล่ียนแปลงสัญญาอาจถูก

เรียกว่า คาํสั่งให้มีการเปล่ียนแปลง การแก้ไข หรือ การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงสัญญาเกิดข้ึน

เมื่อคู่สญัญาในสญัญาตกลงให้มกีารเปล่ียนแปลงที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันใหม่ที่สามารถ

บังคับได้ หรือเปล่ียนแปลงสทิธิและภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ที่มีอยู่เดิม การตกลงยินยอม

เพ่ือเปล่ียนแปลงสัญญาอาจจะจัดทาํเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจาหรือโดยนัยด้วยประเพณี

ปฏิบัติทางธุรกิจ หากคู่สัญญาไม่ได้มีการตกลงที่จะเปล่ียนแปลงสัญญา กิจการยังต้องใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าการเปล่ียนแปลง

สญัญาได้รับการยินยอม 

19 การเปล่ียนแปลงสัญญาอาจเกิดข้ึนแล้วแม้ว่าคู่สัญญายังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

ขอบเขตหรือราคาตามสัญญา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) หรือคู่สัญญาได้ตกลงเปล่ียนแปลง



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

 

12 

 

ขอบเขตของสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีการกาํหนดราคาที่จะเปล่ียนแปลงไป ในการพิจารณาว่าสิทธิ

และภาระผูกพันใดที่เกิดข้ึนใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงไปน้ันสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ 

กจิการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ทั้งหมด รวมถึงเง่ือนไขของสญัญา และหลักฐานอื่น 

หากคู่สัญญาได้ตกลงเปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญา แต่ยังไม่มีข้อกําหนดเกี่ ยวกับ 

การเปล่ียนแปลงราคาที่เกี่ยวข้อง กิจการต้องประมาณการเปล่ียนแปลงราคาของรายการที่

เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงสัญญาของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร ตามย่อหน้าที่ 50 ถึง 

54 และการจาํกดัการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58  

20 กจิการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสญัญาเป็นสญัญาที่แยกต่างหากจากสญัญาเดิม หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

20.1  ขอบเขตของสัญญาเพ่ิมขึ้ นเพราะมีสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ที่แตกต่างกัน

เพ่ิมข้ึน (ตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 30) และ 

20.2  ราคาตามสัญญาเพ่ิมขึ้นตามจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สะท้อนถึง ราคาขายแบบ

เอกเทศ (stand-alone selling prices) ของสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ที่เพ่ิม

ข้ึนมา และการปรับราคาที่เหมาะสมได้สะท้อนสถานการณ์ของสัญญาน้ัน ตัวอย่างเช่น 

กิจการอาจปรับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่เพ่ิมขึ้นน้ันเพ่ือเป็นการ

ให้ส่วนลดกับลูกค้า เพราะกิจการไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงอาจจะ

เกดิขึ้นเมื่อกจิการขายสนิค้าหรือบริการที่คล้ายกนัให้กบัลูกค้ารายใหม่ 

21 ถ้าการเปล่ียนแปลงสัญญาไม่ต้องรับรู้เป็นสัญญาที่แยกต่างหากตามย่อหน้าที่ 20 กิจการต้อง

รับรู้สนิค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันเปล่ียนแปลงสัญญา (เรียกว่า สินค้า

หรือบริการที่สญัญาว่าจะให้คงค้าง) ตามวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ีที่สามารถนาํมาใช้ได้ 

21.1  กจิการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเสมือนว่ามีการยุติสัญญาปัจจุบัน และมีสัญญา

ใหม่เกดิขึ้น หากสนิค้าหรือบริการที่เหลืออยู่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ

ก่อนหรือในวันเปล่ียนแปลงสัญญา จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังภาระที่

ต้องปฏบัิติที่คงค้าง (หรือไปยังสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่คงค้างในภาระที่ต้อง

ปฏบัิติเดียวกนัตามย่อหน้าที่ 22.2) คือผลรวมของ  

21.1.1 สิ่งตอบแทนที่ลูกค้าตกลงไว้ (รวมไปถึงจาํนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้าแล้ว)  

ที่รวมในประมาณการราคาของรายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ และ  

21.1.2 สิ่งตอบแทนที่ตกลงตามที่มีการเปล่ียนแปลงสญัญา 

21.2  กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญา เสมือนการเปล่ียนแปลงสัญญาเป็นส่วนหน่ึง

ของสัญญาปัจจุบันหากสินค้าหรือบริการที่เหลืออยู่ไม่แตกต่างกัน โดยให้ถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏิบัติเดียวกันที่เสร็จสิ้ นเพียงบางส่วน ณ วันเปล่ียนแปลง

สัญญาน้ัน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสัญญาต่อราคาของรายการและการวัด

ความก้าวหน้าของความสาํเรจ็ของภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้นให้สมบูรณ์ ให้รับรู้เป็น

รายการการปรับปรุงรายได้ (การเพ่ิมข้ึนหรือการลดลงของรายได้) ณ วันเปล่ียนแปลง

สญัญา (กล่าวคือ การปรับปรุงรายได้ด้วยผลกระทบสะสมถึงปัจจุบัน) 
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21.3  หากสินค้าหรือบริการที่คงค้าง เป็นผลรวมของรายการในย่อหน้าที่ 21.1 และ 21.2  

กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่อภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้ น 

(รวมถึงภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นเป็นบางส่วน) ในสัญญาที่เปล่ียนแปลงไป 

ในลักษณะที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของย่อหน้านี้   

 

การระบุภาระที่ตอ้งปฏิบติั 

 

22 ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา กิจการตอ้งประเมินสินคา้หรือบริการที่สญัญาว่าจะใหใ้นสญัญาที่ท า

กบัลูกคา้และตอ้งระบุเป็นภาระที่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงแต่ละขอ้ที่จะส่งมอบใหลู้กคา้ดว้ย

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี้  

22.1  สินคา้หรือบริการ (หรือสินคา้หรือบริการที่ขายแบบรวมกนัไป) ที่แตกต่างกนั 

หรือ 

22.2  ชุดของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะเชิงเนื้ อหาโดยส่วนใหญ่

เหมือนกนั และมีรูปแบบการส่งมอบใหลู้กคา้เหมือนกนั (ดูย่อหนา้ที ่23) 

23  ชุดของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่มีรูปแบบการส่งมอบให้ลูกค้าเหมือนกันเมื่อเป็นไป

ตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

23.1  สนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัแต่ละรายการในชุดของสินค้าหรือบริการที่กิจการตกลง

จะส่งมอบให้ลูกค้าเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 35 ที่ถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ซ่ึงเสรจ็สิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง และ 

23.2  วิธีที่ใช้วัดความก้าวหน้าของความสาํเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นให้สมบูรณ์

ของกิจการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่ละรายการตามย่อหน้าที่ 

39 ถึง 40 ในชุดของสนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัน้ันเป็นวิธกีารเดียวกนั 

 

ขอ้ตกลงในสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

 

24 สัญญาที่ทาํกับลูกค้าโดยทั่วไปจะระบุชัดเจนถึงสินค้าหรือบริการที่กิจการตกลงจะส่งมอบให้แก่

ลูกค้า อย่างไรกต็าม ภาระที่ต้องปฏบัิติที่ระบุในสญัญาที่ทาํกับลูกค้าอาจไม่จาํกัดเพียงสินค้าหรือ

บริการที่ระบุชัดเจนไว้ตามสัญญา ทั้งน้ี เพราะสัญญาที่ทาํกับลูกค้าอาจรวมถึงข้อตกลงโดยนัยที่

เป็นไปตามประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายหรือคาํแถลงที่เผยแพร่ หาก ณ เวลาที่

ทาํสัญญา ข้อตกลงเหล่าน้ันสร้างความคาดหวังที่ผูกพันให้กับลูกค้าว่ากิจการจะส่งมอบสินค้า

หรือบริการน้ันให้แก่ลูกค้า  

25      ภาระที่ต้องปฏบัิติไม่รวมกจิกรรมที่กจิการต้องทาํให้เสรจ็สิ้นตามสญัญา เว้นแต่กิจกรรมเหล่าน้ัน

เป็นการส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอาจจาํเป็นต้องปฏบัิติงานที่

เกี่ยวกบัการจัดการเพ่ือการจัดทาํสญัญา การปฏบัิติงานเหล่านั้นไม่ใช่การส่งมอบบริการให้ลูกค้า

เมื่อกจิการทาํงานเหล่าน้ัน ดังน้ัน กจิกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติ  
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สินคา้หรือบริการที่แตกต่างกนั 
 

26 สินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ขึ้ นอยู่กับสัญญา อาจรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) รายการ

ต่อไปนี้   

26.1  การขายสนิค้าที่กจิการผลิต (ตัวอย่างเช่น สนิค้าของผู้ผลิต) 

26.2  การขายต่อสนิค้าที่กจิการซ้ือมา (ตัวอย่างเช่น สนิค้าของผู้ค้าปลีก) 

26.3  การขายต่อสิทธิต่อสินค้าหรือบริการที่กิจการซ้ือมา (ตัวอย่างเช่น การนาํตั๋วไปขายต่อ

โดยกจิการที่กระทาํการเป็นตัวการ ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข38) 

26.4  การปฏบัิติงานตามที่ตกลงในสญัญาให้กบัลูกค้า 

26.5  การให้บริการในลักษณะการแสดงความพร้อมในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(ตัวอย่างเช่น การบริการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ที่ยังไม่ระบุเวลาและเมื่อซอฟต์แวร์

ดังกล่าวได้รับการพัฒนาไป) หรือผลิตสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าพร้อมใช้เมื่อลูกค้า

ตัดสนิใจจะใช้สนิค้าหรือบริการ  

26.6  การให้บริการโดยการจัดการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า 

(ตัวอย่างเช่น การกระทาํการเป็นตัวแทนให้กับบุคคลอื่น ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่  

ข34 ถึง ข38) 

26.7  การให้สิทธิต่อสินค้าหรือบริการที่จะได้จัดหาในอนาคต ซ่ึงลูกค้าสามารถนาํไปขายต่อ

หรือมอบให้ลูกค้าของลูกค้าได้ (ตัวอย่างเช่น กิจการที่ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ค้าปลีก

โดยตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติมให้แก่บุคคลที่ ซ้ือผลิตภัณฑ์จาก 

ผู้ค้าปลีกน้ัน)  

26.8  การสร้าง การผลิต หรือ การพัฒนาสนิทรัพย์ ในนามของลูกค้า 

26.9  การให้ใบอนุญาต (ดูย่อหน้าที่ ข52 ถึง ข63ข) และ 

26.10 การให้สิทธิที่จะซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม (เม่ือสิทธิเหล่าน้ันทาํให้ลูกค้ามีสิทธิที่มี    

สาระสาํคัญตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข39 ถึง ข43) 

27 สินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้าถือว่าแตกต่างกันหากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปนี้  

27.1  ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการด้วยสินค้าหรือบริการน้ันๆ หรือได้

ประโยชน์โดยใช้ควบคู่ไปกบัทรัพยากรอื่นที่มีพร้อมต่อลูกค้าน้ัน (กล่าวคือ สินค้าหรือ

บริการน้ันมีความแตกต่างกนั) และ 

27.2  ข้อตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าแยกจาก

ข้อตกลงอื่นในสัญญา (กล่าวคือ ข้อตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการน้ันมี 

ความแตกต่างกนัตามเน้ือหาของสญัญา) 

28  ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 27.1 หากสนิค้าหรือบริการน้ัน

สามารถนาํไปใช้ บริโภค ขายในจาํนวนเงินที่มากกว่ามูลค่าเศษซาก หรือถือไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจอื่น สินค้าหรือบริการบางอย่างลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ
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รายการน้ันได้ ในขณะที่สินค้าหรือบริการบางอย่างลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือ

บริการน้ันได้กต่็อเมื่อต้องใช้ควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่มีพร้อม ทรัพยากรอื่นที่มีพร้อมคือสินค้า

หรือบริการที่ถูกขายแยก (โดยกิจการหรือกิจการอื่น) หรือทรัพยากรที่ลูกค้าได้รับจากกิจการ

แล้ว (รวมถึงสินค้าหรือบริการที่กิจการจะได้ส่งมอบให้ลูกค้าในอนาคตตามสัญญา) หรือได้รับ

จากรายการหรือเหตุการณ์อื่น ปัจจัยต่างๆ อาจแสดงถึงหลักฐานที่ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์

จากสินค้าหรือบริการไม่ว่าจากสินค้าหรือบริการน้ันหรือควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่มีพร้อม 

ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงที่ว่า กิจการขายสินค้าหรือบริการแยกเป็นปกติ เป็นข้อบ่งช้ีว่าลูกค้า

สามารถได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการรายการน้ันหรือควบคู่กับทรัพยากรอื่ น  

ที่มีพร้อม  

29 ในการประเมินว่าข้อตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าสามารถระบุแยกได้

ตามย่อหน้าที่ 27.2 หรือไม่ วัตถุประสงค์คือเพ่ือกาํหนดว่าลักษณะของข้อตกลงตามเน้ือหาของ

สญัญาเป็นการส่งมอบแต่ละรายการของสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันทลีะรายการหรือไม่ หรือเป็น

การส่งมอบแบบรวมรายการโดยมีสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะส่งมอบเป็นปัจจัยการผลิต 

ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าข้อตกลงต้ังแต่สองข้อหรือมากกว่าที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าน้ันไม่

สามารถระบุแยกได้ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงรายการดังต่อไปนี้  

29.1 กิจการให้บริการที่มีนัยสาํคัญในการบูรณาการสินค้าหรือบริการน้ันกับสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ตกลงในสัญญาเข้าเป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปตามที่

ลูกค้าทาํสัญญาไว้ กล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการใช้สินค้าหรือบริการน้ันเป็นปัจจัยการผลิต

หรือส่งมอบผลผลิตร่วมตามที่ลูกค้าระบุ ผลผลิตร่วมอาจรวมขั้นตอน ส่วนประกอบ 

หรือหน่วยมากกว่าหน่ึงรายการ 

29.2 สนิค้าหรือบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือปรับแต่ง 

หรือถูกเปล่ียนแปลงหรือปรับแต่งอย่างมีนัยสาํคัญ โดยสนิค้าหรือบริการอื่นรายการใด

รายการหน่ึงหรือมากกว่าที่ตกลงในสญัญา 

29.3 สินค้าหรือบริการมีการพ่ึงพากันหรือเกี่ยวข้องกันอย่างมาก กล่าวอีกนัยหน่ึง สินค้า

หรือบริการแต่ละรายการได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญจากสินค้าหรือบริการอื่น

รายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่าที่ตกลงไว้ในสัญญา ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี 

สินค้าหรือบริการตั้งแต่สองรายการหรือมากกว่า มีผลกระทบต่อกันและกันอย่างมี

นัยสาํคัญ เน่ืองจากกจิการอาจจะไม่สามารถปฏบัิติตามข้อตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือ

บริการแต่ละรายการได้อย่างเป็นอสิระจากกนั 

30  หากสนิค้าหรือบริการตามที่ตกลงไม่แตกต่าง กิจการต้องรวมสินค้าหรือบริการน้ันกับสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ตกลงจนกว่ากิจการจะระบุกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปที่แตกต่างได้ 

ในบางกรณี กิจการรับรู้สินค้าหรือบริการทั้งหมดที่ตกลงในสัญญาเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ภาระเดียว 
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การเสร็จส้ินของภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

31 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดเ้มื่อกิจการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบ

สินคา้หรือบริการทีส่ญัญาว่าจะให ้(เช่น สินทรพัย)์ ใหลู้กคา้ จะถือว่ามีการส่งมอบสินทรพัย์

ก็ต่อเมือ่ลูกคา้มีอ านาจควบคุมสินทรพัยน์ ั้น 

32  สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติแต่ละรายการที่ระบุตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 กิจการต้องกาํหนด ณ วัน

เร่ิมต้นของสัญญาว่าภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลา

หน่ึง (ตามย่อหน้าที่ 35 ถึง 37) หรือ เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

(ตามย่อหน้าที่ 38) โดยหากภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ นตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง ภาระที่ต้องปฏบัิติน้ันจะเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงเสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

33  สินค้าและบริการคือสินทรัพย์แม้ในขณะช่วงเวลาหน่ึงเมื่ อสินค้าและบริการน้ันได้รับและใช้ 

(เช่นเดียวกบัในกรณีของบริการต่างๆ) อาํนาจควบคุมสินทรัพย์ หมายถึง ความสามารถในการ

สั่งการการใช้งาน และการได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่จากสินทรัพย์ อํานาจควบคุมรวมถึง

ความสามารถในการกีดกันกิจการอื่นจากการสั่งการการใช้งานและการได้รับประโยชน์จาก

สนิทรัพย์น้ัน ประโยชน์ของสนิทรัพย์คือกระแสเงินสด (กระแสรับหรือการประหยัดกระแสจ่าย) 

ที่สามารถได้รับทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะต่างๆ เช่น 

33.1  การใช้สนิทรัพย์เพ่ือผลิตสนิค้าหรือให้บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ) 

33.2  การใช้สนิทรัพย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสนิทรัพย์อื่น 

33.3  การใช้สนิทรัพย์เพ่ือชาํระหน้ีสนิ หรือลดค่าใช้จ่าย 

33.4  การขายหรือการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ 

33.5  การใช้สนิทรัพย์เป็นหลักประกนัเงินกู้ และ 

33.6  การถือครองสนิทรัพย ์

34 ในการประเมินว่าลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสนิทรัพย์หรือไม่ กจิการต้องพิจารณาข้อตกลงใดๆ 

ที่จะซ้ือคืนสนิทรัพย์ (ดูย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข76) 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหนึง่   

 

35  กิจการส่งมอบอาํนาจการควบคุมสินค้าหรือบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง และถือว่าภาระที่ต้อง

ปฏิบัติเสร็จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

35.1  ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานพร้อมกันของกิจการทันทีที่กิจการได้

ปฏบัิติงาน (ดูย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข4) 

35.2  การปฏิบัติงานของกิจการสร้างหรือทาํให้สินทรัพย์ของลูกค้าเพ่ิมขึ้ น (ตัวอย่างเช่น 

งานระหว่างทาํ) ที่ลูกค้ามีอาํนาจควบคุมเม่ือสินทรัพย์เกิดขึ้นหรือเพ่ิมข้ึน (ดูย่อหน้าที่ 

ข5) หรือ 
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35.3  การปฏบัิติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการมีทางเลือกอื่นในการนาํไปใช้ 

(ดูย่อหน้าที่ 36) และกิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชาํระสาํหรับการปฏบัิติงาน

ที่เสรจ็สิ้นถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้าที่ 37) 

36 สินทรัพย์ที่เกิดข้ึนจากการปฏบัิติของกิจการไม่มีทางเลือกการใช้ประโยชน์แก่กิจการหากกิจการ

น้ันได้ถูกจาํกัดการสั่งการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาจากการใช้สินทรัพย์เพ่ือประโยชน์อื่น ระหว่าง

การสร้างหรือการเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์น้ัน หรือจาํกัดในทางปฏบัิติจากการสั่งการลักษณะการใช้อื่น

ของสนิทรัพย์ที่เสรจ็ การประเมินว่ากจิการมีทางเลือกอื่นในการใช้สินทรัพย์ทาํ ณ วันเร่ิมต้นของ

สัญญา หลังจากวันเร่ิมต้นของสัญญา กิจการต้องไม่ปรับปรุงการประเมินทางเลือกอื่นในการใช้

สินทรัพย์หากคู่สัญญาในสัญญาไม่ยินยอมการเปล่ียนแปลงสัญญาที่เปล่ียนแปลงภาระที่ต้อง

ปฏบัิติไปอย่างมาก ย่อหน้าที่ ข6 ถึง ข8 ให้แนวทางสาํหรับการประเมินว่ากิจการมีทางเลือกอื่น

ในการใช้สนิทรัพย์น้ันหรือไม่ 

37   กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้กับสัญญาน้ันในการประเมินว่า

กิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้ได้รับการจ่ายชาํระสาํหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ตามย่อหน้าที่ 35.3 หรือไม่ สิทธิที่ได้รับการจ่ายชําระการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้ นถึงปัจจุบัน 

ไม่จาํเป็นต้องเป็นจาํนวนเงินที่แน่นอน อย่างไรกต็าม ตลอดระยะเวลาของสัญญากิจการต้องมี

สทิธต่ิอจาํนวนเงินที่อย่างน้อยที่สดุจะชดเชยให้กจิการสาํหรับการปฏบัิติงานที่เสรจ็สิ้นถึงปัจจุบัน

หากลูกค้าหรือคู่สัญญายุติสัญญาด้วยเหตุผลอื่นนอกจากการที่กิจการไม่ปฏบัิติงานตามที่ตกลง 

ย่อหน้าที่ ข9 ถึง ข13 เป็นแนวทางสาํหรับการประเมินความมีอยู่และความสามารถบังคับใช้ของ

สิทธิที่ให้จ่ายชําระ และสิทธิดังกล่าวจะทาํให้กิจการได้รับการชาํระเงินสาํหรับการปฏิบัติงานที่

เสรจ็สิ้นถึงปัจจุบันหรือไม่ 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 

 

38  หากภาระที่ต้องปฏบัิติไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง ตามย่อหน้าที่ 35 

ถึง 37 ภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ในการ

ระบุว่า ณ เวลาใดลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ที่ตกลงกัน และภาระที่ต้องปฏิบัติได้ 

เสร็จสิ้ นลง กิจการต้องพิจารณาข้อกาํหนดสาํหรับอาํนาจการควบคุมในย่อหน้าที่ 31 ถึง 34 

นอกจากน้ี กิจการต้องพิจารณาข้อบ่งช้ีของการโอนอาํนาจการควบคุมซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัด

เพียง) รายการต่อไปนี้  

38.1  กิจการมีสิทธิในปัจจุบันที่จะได้รับการชําระเงินสาํหรับสินทรัพย์ หากลูกค้ามีภาระ

ผูกพันในปัจจุบันในการจ่ายชําระเงินสาํหรับสินทรัพย์ ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจแสดงว่า

ลูกค้าได้รับความสามารถสั่งการการใช้ และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่

จากสนิทรัพย์เป็นการแลกเปล่ียน 

38.2  ลูกค้ามีกรรมสทิธิ์ทางกฎหมายในสนิทรัพย์ กรรมสทิธิ์ทางกฎหมายอาจบ่งช้ีว่าคู่สัญญา

ฝ่ายใดสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จาก
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สินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์เหล่าน้ัน ดังน้ัน การโอน

กรรมสทิธิ์ทางกฎหมายในสนิทรัพย์อาจจะแสดงว่าลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสินทรัพย์

น้ัน หากกิจการยังคงไว้ซ่ึงกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์เพียงเพ่ือป้องกัน 

ความล้มเหลวที่ลูกค้าจะไม่จ่ายเงิน สทิธเิหล่าน้ันของกิจการไม่สามารถทาํให้ลูกค้าไม่มี

อาํนาจควบคุมสนิทรัพย์ 

38.3  กิจการได้ส่งมอบการครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์ การที่ลูกค้าครอบครอง

ทางกายภาพของสินทรัพย์ อาจแสดงว่า ลูกค้าสามารถสั่งการการใช้และได้รับ

ประโยชน์ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากสินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึง

ประโยชน์เหล่าน้ัน อย่างไรกต็าม การครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์อาจจะไม่

เกดิขึ้นพร้อมกบัอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ในสัญญาการซ้ือคืนหรือสัญญา

ฝากขายบางสัญญา ลูกค้าหรือผู้รับฝากขายอาจครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์

โดยที่กิจการมีอาํนาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน ในทางตรงกันข้าม ในสัญญาที่มีการขายที่

แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า กิจการอาจครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์

ในขณะที่ลูกค้ามีอาํนาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน ย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข76 ข77 ถึง ข78 

และ ข79 ถึง ข82 ให้แนวทางการบัญชีสาํหรับสัญญาการซ้ือคืน สัญญาฝากขายและ

สญัญาที่มีการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า ตามลาํดับ 

38.4  ลูกค้ามีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์  

การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้

ลูกค้าอาจแสดงว่าลูกค้าสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์เหล่าน้ัน อย่างไร 

กต็าม ในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของ 

ในสินทรัพย์ที่ตกลง กิจการต้องไม่รวมความเสี่ยงใดกต็ามที่เกิดข้ึนกับภาระที่ต้อง

ปฏิบัติที่แยกจาก ภาระที่ต้องปฏบัิติในการส่งมอบสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ได้โอนอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ไปยังลูกค้า แต่ยังไม่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

เพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการการบาํรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่ส่งมอบ 

38.5  ลูกค้าได้ยอมรับสินทรัพย์แล้ว กรณีลูกค้ายอมรับสินทรัพย์อาจแสดงว่าลูกค้าสามารถ

สั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ ในการ

ประเมินผลกระทบของการที่ลูกค้าได้ยอมรับสินทรัพย์ตามสัญญาเพ่ือพิจารณาว่า

เมื่อใดอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ได้ถูกโอนไป กิจการต้องพิจารณาแนวทางในย่อหน้าที่ 

ข83 ถึง ข86 

 

การวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินใหส้มบูรณ ์

 

39   กิจการต้องรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงสาํหรับภาระแต่ละรายการที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้ น

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ตามย่อหน้าที่ 35 ถึง 37 โดยต้องมีการวัดระดับความก้าวหน้าการปฏิบัติ
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ตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นให้สมบูรณ์ วัตถุประสงค์ของการวัดระดับความก้าวหน้าของ

การปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นคือการแสดงภาพผลการปฏิบัติงานของกิจการใน

การส่งมอบอาํนาจควบคุมสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้ลูกค้า (กล่าวคือ ภาระที่ต้องปฏิบัติ

ของกจิการเสรจ็สิ้น) 

40  กิจการต้องใช้วิธีเดียวในการวัดระดับความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้ นตลอด

ช่วงเวลาหน่ึงแต่ละรายการ และกิจการต้องใช้วิธีน้ันอย่างสมํ่าเสมอกับภาระที่ต้องปฏิบัติที่

คล้ายกันและในสถานการณ์ที่คล้ายกัน ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ กิจการต้อง 

วัดระดับความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้นให้สมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

 

วิธีวัดระดับความกา้วหนา้ 

 

41 วิธีที่เหมาะสมของการวัดระดับความก้าวหน้ารวมวิธีผลลัพธ์และวิธีปัจจัยนาํเข้า ย่อหน้าที่ ข14 

ถึง ข19 ให้แนวทางสําหรับการใช้ วิธีผลลัพธ์และวิธีปัจจัยนําเข้าเพ่ือวัดความสําเร็จของ 

การปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสรจ็สิ้นให้สมบูรณ์ ในการกาํหนดวิธีที่เหมาะสมในการวัด

ความก้าวหน้า กิจการต้องพิจารณาลักษณะของสินค้าหรือบริการที่กิจการสัญญาจะส่งมอบให้

ลูกค้า 

42 ในการใช้วิธใีดวิธหีน่ึงในการวัดความก้าวหน้า กิจการต้องไม่รวมการวัดความก้าวหน้าจากสินค้า

หรือบริการใดกต็ามที่กจิการไม่ได้โอนอาํนาจการควบคุมให้ลูกค้า ในทางตรงกนัข้าม กิจการต้อง

รวมการวัดความก้าวหน้าสินค้าหรือบริการใดกต็ามที่กิจการส่งมอบอาํนาจการควบคุมให้ลูกค้า 

เมื่อปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติเสรจ็สิ้น 

43 เน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปตลอดช่วงเวลาหน่ึง กิจการต้องปรับปรุงการวัดค่า

ความก้าวหน้าให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของผลลัพธ์ของภาระที่ต้องปฏิบัติ การเปล่ียนแปลง 

ค่าวัดความก้าวหน้าให้รับรู้เป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ค่าวัดความกา้วหนา้ทีส่มเหตุสมผล 

 

44  กจิการต้องรับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงเสรจ็สิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง เฉพาะเมื่อกิจการ

สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ นให้สมบูรณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล กิจการจะไม่สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ให้เสรจ็สิ้นให้สมบูรณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลหากกิจการไม่มีข้อมูลที่เช่ือถือได้ที่จาํเป็นต้องใช้กับ

วิธทีี่เหมาะสมของการวัดความก้าวหน้า   

45 ในบางสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงเร่ิมต้นสัญญา) กิจการอาจไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของ

ภาระที่ต้องปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติ
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ตามภาระที่ต้องปฏบัิติ ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการต้องรับรู้รายได้เพียงต้นทุนที่เกดิข้ึนจนกว่า

กจิการจะสามารถวัดผลลัพธข์องภาระที่ต้องปฏบัิติได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

การวดัมูลค่า 
 

46 เมือ่ภาระทีต่อ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามจ านวนเงินที่เป็นราคาของรายการ 

(ซ่ึงไม่รวมประมาณการสิง่ตอบแทนผนัแปรที่ยงัตอ้งไม่รบัรูต้ามย่อหนา้ที่ 56 ถึง 58) ตาม

ส่วนทีไ่ดปั้นใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติันั้น 

 

การก าหนดราคาของรายการ 

 

47 กิจการตอ้งค านงึถงึขอ้ก าหนดในสญัญาและธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจในการก าหนดราคา

ของรายการ โดยราคาของรายการคือจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ

ไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามที่ไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ 

ทั้งนี้ ไม่รวมถงึจ านวนเงินทีเ่รียกเก็บแทนบุคคลที่สาม (ตวัอย่างเช่น ภาษีขาย) สิ่งตอบแทน 

ทีร่ะบุในสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้อาจเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน จ านวนผนัแปร หรือทั้งสองแบบ 

48 ลักษณะ ระยะเวลา และจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าตกลงไว้กระทบต่อการประมาณการ

ราคาของรายการ โดยในการกาํหนดราคาของรายการกจิการต้องคาํนึงถึงผลของทุกข้อดังต่อไปนี้  

48.1  สิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้าที่ 50 ถึง 55 และ 59) 

48.2  การจาํกดัประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) 

48.3  การมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญในสัญญา (ดูย่อหน้าที่ 60 ถึง 

65) 

48.4  สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 69) และ 

48.5  สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กบัลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 70 ถึง 72) 

49 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกาํหนดราคาของรายการ กิจการต้องสมมติว่าจะมีการโอนสินค้าหรือ

บริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า และสัญญาดังกล่าวจะไม่ถูกยกเลิก จัดทาํใหม่ หรือมี

การเปล่ียนแปลงสญัญา 

 

สิง่ตอบแทนผนัแปร 

 

50 หากสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้รวมสิ่งตอบแทนที่มีจาํนวนเงินผันแปร กิจการต้อง

ประมาณการจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับการโอน

สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้กบัลูกค้าตามที่ได้ตกลงกนั 

51 จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนอาจผันแปรเน่ืองจาก การให้ส่วนลด การให้ส่วนลดภายหลัง เงินคืน 

การหักหน้ี การลดราคา เงินจูงใจ เงินตอบแทนพิเศษที่กาํหนดจากผลการปฏบัิติงาน ค่าปรับ 

หรือรายการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี สิ่งตอบแทนผันแปรที่สัญญาไว้สามารถ
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เกดิข้ึนในกรณีที่กจิการมีสทิธทิี่จะได้รับสิ่งตอบแทนโดยจาํนวนเงินข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ที่กาํหนดไว้

เกดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนจะผันแปรไปในกรณีที่

มีการขายผลิตภัณฑ์ไปแต่ลูกค้ามีสิทธิที่จะคืนผลิตภัณฑ์ หรือในกรณีที่มีการตกลงที่จะจ่าย 

สิ่งตอบแทนที่กาํหนดเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนที่สัญญาไว้เพ่ือเป็นเงินตอบแทนพิเศษสาํหรับ 

การปฏบัิติงานได้ตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

52 การผันแปรของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าสญัญาจะจ่ายอาจไม่ได้ระบุในสญัญาไว้อย่างชัดแจ้ง ถึงแม้จะ

ไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา กรณีต่างๆ เหล่าน้ีอาจทาํให้สิ่งตอบแทนมีส่วนที่ผันแปรได้   

52.1  ลูกค้ามีมูลเหตุให้คาดได้ว่ากิจการจะยอมรับจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนน้อยกว่าราคา

ที่ระบุในสัญญา จากการที่กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจเช่นน้ัน หรือนโยบาย

หรือแถลงการณ์ที่ประกาศออกไปเช่นน้ันว่ากิจการจะลดราคา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อบังคับ

ด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม หรือลูกค้าในการที่จะเรียกสิ่งเหล่าน้ีว่า 

ส่วนลด การให้ส่วนลดภายหลัง เงินคืน หรือ การหักหน้ี  

52.2  ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์อื่นที่บ่งช้ีว่าความตั้งใจของกิจการเมื่อเข้าทาํสัญญาว่าจะมี

การเสนอการลดราคาให้กบัลูกค้า 

53 กจิการต้องประมาณจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรโดยใช้วิธีการดังต่อไปน้ี โดยขึ้นอยู่กับว่า

วิธีใดที่กิจการคาดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าในการประมาณการจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่

กจิการจะมีสทิธไิด้รับ 

53.1  มูลค่าที่คาดหวัง – มูลค่าที่คาดหวังคือผลรวมของจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนในช่วง

ของจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ถ่วงนํา้หนักด้วยความน่าจะเป็น มูลค่าที่

คาดหวังอาจเป็นประมาณการที่เหมาะสมของจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปร หาก

กจิการมีสญัญาจาํนวนมากที่มีคุณลักษณะเหมือนกนั  

53.2  จํานวนเงินที่ มีความเป็นไปได้สูงสุด – จํานวนเงินที่ มีความเป็นไปได้สูงสุดคือ 

จํานวนเงินที่มีความเป็นไปได้สูงสุดเพียงจํานวนเดียวในช่วงของจํานวนเงินของ 

สิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ (กล่าวคือ ผลลัพธ์ของสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้มากที่สุด

จาํนวนเดียวภายใต้สัญญาน้ัน) มูลค่าที่มีความเป็นไปได้สูงสุดอาจเป็นประมาณการที่

เหมาะสมของจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปร หากสัญญาดังกล่าวมีผลลัพธ์ที่

เป็นไปได้เพียงสองกรณี (ตัวอย่างเช่น กรณีที่กิจการจะได้รับหรือไม่ได้รับเงิน 

ตอบแทนพิเศษที่กาํหนดจากผลการปฏบัิติงาน) 

54 กิจการต้องเลือกใช้วิธีการประมาณการผลกระทบของความไม่แน่นอนของจํานวนเงินของ 

สิ่งตอบแทนผันแปรที่กิจการจะมีสิทธิได้รับเพียงวิธีเดียวอย่างสมํ่าเสมอตลอดอายุของสัญญา 

นอกจากน้ี กิจการต้องพิจารณาข้อมูลที่กิจการมีอยู่ทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผล (ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต) และต้องระบุจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่

เป็นไปได้ข้ึนมาอย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลดังกล่าวที่กิจการใช้ในการประมาณการจาํนวนเงินของ

สิ่งตอบแทนผันแปรโดยทั่วไปจะเหมือนกับข้อมูลที่ฝ่ายบริหารของกิจการใช้ในช่วงการนาํเสนอ

ราคาต่อลูกค้า และข้อมูลที่ใช้ในการคาํนวณราคาของสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

 

22 

 

หน้ีสินทีเ่กิดจากการจะจา่ยช าระคืน 

 

55 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากการจะจ่ายชาํระคืนค่าตอบแทน หากกิจการได้รับสิ่งตอบแทน

จากลูกค้าและคาดได้ว่ากิจการจะจ่ายชาํระคืนสิ่งตอบแทนน้ันบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ลูกค้า 

โดยหน้ีสินดังกล่าวจะวัดมูลค่าจากจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ได้รับแล้ว (หรือค้างรับ) ที่

กิจการคาดได้ว่าจะไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของสิ่งตอบแทนน้ัน (กล่าวคือ จาํนวนเงินที่ไม่ได้รวมอยู่ใน

ราคาของรายการ) ในกรณีที่สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ

ต้องปรับปรุงหน้ีสินที่เกิดจากการจะจ่ายชาํระคืน (รวมถึงการเปล่ียนแปลงในราคาของรายการ 

และหน้ีสินทีเ่กิดจากสญัญา) ในการบันทกึรายการหน้ีสนิที่เกดิจากการจะจ่ายชาํระคืนที่เกี่ยวข้อง

กบัรายการขายที่ลูกค้ามีสทิธคืินสินค้าหรือบริการ กิจการต้องปฏบัิติตามแนวปฏบัิติในย่อหน้าที่ 

ข20 ถึง ข27  

 

การจ ากดัประมาณการส่ิงตอบแทนผนัแปร 

 

56 กจิการต้องรวมประมาณการจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กล่าว

ในย่อหน้าที่ 53 เป็นส่วนหน่ึงของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสาํคัญของจํานวนเงินของรายได้ที่รับรู้สะสม  

เม่ือความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัสิ่งตอบแทนผันแปรได้หมดไปในภายหลัง 

57 ในการประเมินว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่ที่จะไม่มีการกลับรายการที่

มีนัยสาํคัญของจํานวนเงินของรายได้ที่รับรู้สะสม เม่ือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งตอบแทน 

ผันแปรได้หมดไปในภายหลัง กิจการต้องพิจารณาทั้งโอกาสและจํานวนที่จะต้องกลับรายการ 

ปัจจัยที่จะทาํให้โอกาสในการเกิดการกลับรายการหรือจาํนวนที่จะต้องกลับรายการสูงข้ึน อาจ

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงกรณีดังต่อไปนี้  

57.1  จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนน้ันอ่อนไหวสูงกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของกิจการ 

ปัจจัยเหล่าน้ันอาจรวมปัจจัยที่ข้ึนอยู่กับความผันผวนของตลาด การใช้ดุลยพินิจหรือ

การดาํเนินการของบุคคลที่สาม สภาพอากาศ และความเสี่ยงสูงของความล้าสมัยของ

สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้  

57.2  ความไม่แน่นอนของจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 

ความไม่แน่นอนนั้นจะหมดไป  

57.3  กิจการมีประสบการณ์ (หรือหลักฐานอื่น) อย่างจํากัดสําหรับสัญญาที่มีลักษณะ

คล้ายกัน หรือจากประสบการณ์ดังกล่าว (หรือหลักฐานอื่น) ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ใน

การประมาณการมูลค่า  

57.4  กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเสนอให้ส่วนลดราคาที่อ ยู่ในช่วงกว้างหรือ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระเงินสําหรับสัญญาที่คล้ายกันหรือในสถานการณ์ที่

คล้ายกนั 

57.5  สญัญามีจาํนวนมาก และจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ที่อยู่ในช่วงกว้าง 
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58 กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ข63 ในการรับรู้รายการจํานวนสิ่งตอบแทนที่อยู่ในรูปเงิน 

ค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขาย หรือจาํนวนการใช้งาน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการให้สิทธิที่

เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

การน าส่ิงตอบแทนผนัแปรมาประเมินใหม่ 

 

59 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องทาํการประมาณการราคาของรายการใหม่ (รวมทั้ง 

การประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่ติดข้อจํากัดและไม่ควรรับรู้) เพ่ือให้เป็นตัวแทนอัน 

เที่ยงธรรมกับสถานการณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของสถานการณ์ในระหว่างงวดที่รายงาน ในการบันทกึรายการการเปล่ียนแปลงราคาของรายการ

กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 87 ถึง 90 

 

 การมีองคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงินทีม่ีนยัส าคญัในสญัญา 

 

60 ในการกาํหนดราคาของรายการ กิจการต้องปรับปรุงจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ด้วย

ผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาหากระยะเวลาในการจ่ายชาํระที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา 

(โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ทาํให้เกิดประโยชน์ที่สาํคัญในรูปแบบของการจัดหาเงินให้กับลูกค้า

หรือกจิการในการโอนสนิค้าหรือบริการ  หากเป็นเช่นว่าแล้ว สัญญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของ

การจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญรวมอยู่ด้วย โดยการจัดหาเงินดังกล่าวอาจไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน

สญัญา หรือต้องตีความตามนัยจากข้อกาํหนดการจ่ายชาํระที่ตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา 

61 วัตถุประสงค์ในการที่กิจการต้องปรับปรุงจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ด้วยผลกระทบ

ขององค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญ คือเพ่ือให้กิจการรับรู้รายได้ที่จาํนวนเงินซ่ึงสะท้อน

ราคาเฉพาะส่วนที่เทียบเท่ากรณีลูกค้าต้องจ่ายชาํระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด (กล่าวคือ 

ราคาขายเงินสด) กิจการต้องคาํนึงถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาว่า

สญัญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน และองค์ประกอบดังกล่าวมีนัยสาํคัญต่อสัญญา

หรือไม่  ดังน้ี 

61.1  มีความแตกต่างกันหรือไม่ (ถ้ามี) ระหว่างจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้และ

ราคาขายเงินสดของสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ และ 

61.2  ผลกระทบรวมจากสองปัจจัยน้ี 

61.2.1 ประมาณการระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการที่ได้ 

  ตกลงไว้ให้แก่ลูกค้าและวันที่ลูกค้าจ่ายชําระสาํหรับสินค้าหรือบริการน้ัน 

  และ  

   61.2.2 อตัราดอกเบ้ียในตลาดที่เกี่ยวข้อง 

62 อย่างไรกต็าม ในการประเมินว่าสัญญาที่ทาํกับลูกค้ามีองค์ประกอบการจัดหาเงินตามย่อหน้าที่ 

61 สญัญาจะไม่มีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญเมื่อรายการมีลักษณะดังน้ี 
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62.1  ลูกค้าได้จ่ายชาํระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าแล้ว และจังหวะเวลาในการโอนสินค้า

หรือบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กบัการตัดสนิใจของลูกค้า 

62.2  จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่มีสาระสาํคัญที่ลูกค้าสญัญาว่าจะจ่ายเป็นจาํนวนที่ผันแปร 

โดยที่จาํนวนเงินของหรือจังหวะเวลาในการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการ

เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนของเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตที่นอกเหนือการควบคุมของ

ลูกค้าหรือของกิจการ (ตัวอย่างเช่น สิ่งตอบแทนน้ันอยู่ในรูปของเงินค่าสิทธิที่กาํหนด

จากยอดขาย)  

62.3  ความแตกต่าง ระหว่างสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้และราคาขายเงินสดของสินค้าหรือ

บริการ (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 61) เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การจัดหาเงินให้กับ

ลูกค้าหรือกิจการ และความแตกต่างของจาํนวนเงินดังกล่าวเป็นสัดส่วนตามสาเหตุที่

ทาํให้เกิดความแตกต่างน้ัน ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขการชาํระเงินอาจให้ความคุ้มครอง

กิจการหรือลูกค้าจากกรณีที่อีกฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้

สญัญาได้  

63 เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กิจการไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่

สัญญาไว้สาํหรับผลกระทบของการมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญที่รวมอยู่

ด้วย หาก ณ วันที่เร่ิมต้นสัญญา กิจการคาดได้ว่าระยะเวลานับต้ังแต่วันที่กิจการได้โอนสินค้า

หรือบริการที่ได้ตกลงไว้ให้แก่ลูกค้าและวันที่ลูกค้าจ่ายชําระสินค้าหรือบริการคือหน่ึงปีหรือ

ภายในหน่ึงปี 

64 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 61 ในการปรับปรุงจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่

สัญญาไว้สาํหรับส่วนขององค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญ กิจการต้องใช้อัตรา 

คิดลดที่สะท้อนรายการการกู้ยืมเงินระหว่างกจิการและลูกค้าเป็นรายการต่างหาก ณ วันที่เร่ิมต้น

สญัญา อัตราคิดลดดังกล่าวต้องสะท้อนลักษณะความเสี่ยงด้านสินเช่ือของฝ่ายที่ได้รับการจัดหา

เงินให้ รวมทั้งหลักประกนัหรือหลักทรัพย์ที่ใช้คํา้ประกนัโดยลูกค้าหรือกจิการ รวมทั้งสินทรัพย์ที่

โอนภายใต้สัญญา กิจการอาจสามารถระบุอัตราคิดลดโดยใช้อัตราที่ใช้คิดลดจาํนวนเงินตามที่

ระบุในสญัญาของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ให้ได้เท่ากับราคาในกรณีที่ลูกค้าจ่ายชาํระค่าสินค้าและ

บริการเป็นเงินสดเม่ือมีการโอนสนิค้าหรือบริการ ภายหลังจากวันที่ทาํสัญญาแล้ว กิจการต้องไม่

ปรับปรุงอัตราคิดลดเพราะมีการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรือเหตุการณ์

ภายหลังวันที่เร่ิมต้นสัญญา (เช่น การเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านสินเช่ือของลูกค้าเน่ืองจาก 

การประเมินใหม่)  

65 กิจการต้องนาํเสนอผลกระทบของการจัดหาเงิน (ดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย) แยกต่างหาก

จากรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ีย

จ่ายดังกล่าวให้รับรู้ได้เท่ากับจํานวนที่อนุญาตให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ทีเ่กิดจากสญัญา (หรือ

ลูกหน้ี) หรือหน้ีสนิที่เกดิจากสญัญา  
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 สิง่ตอบแทนทีไ่ม่ใช่เงินสด 

 

66 ในการกาํหนดราคาของรายการสาํหรับสัญญาที่ลูกค้าตกลงจะจ่ายชาํระเป็นสิ่งตอบแทนที่ไม่เป็น

ตัวเงิน กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนให้ (หรือที่สัญญาว่าจะโอนให้) 

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 

67 หากกิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดได้อย่าง

สมเหตุสมผล กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของ

สนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้กบัลูกค้านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้าประเภทเดียวกนันั้น)   

68 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดอาจมีความผันแปร เพราะรูปแบบและลักษณะของ

สิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของราคาของหุ้นที่กจิการมีสิทธิจะได้รับจาก

ลูกค้า) ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดมีการผันแปรที่เกิดจากปัจจัยอื่นที่

ไม่ใช่เพราะรูปแบบและลักษณะของสิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมผันแปร

เพราะผลการปฏิบัติงานของกิจการ) กิจการต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56 

ถึง 58   

69 หากลูกค้านาํสินค้าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือ แรงงาน) มาใช้หรือให้ใช้เพ่ือ

สนับสนุนให้กิจการปฏิบัติงานตามสัญญา กิจการต้องประเมินว่ากิจการได้ควบคุมสินค้าหรือ

บริการที่ลูกค้านาํมาหรือไม่ หากกิจการเป็นผู้ควบคุมสินค้าหรือบริการน้ัน กิจการต้องบันทึก

รายการสนิค้าหรือบริการที่ลูกค้านาํมาเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด 

  

 สิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหก้บัลูกคา้ 

 

70 สิ่งตอบแทนที่กิจการจะจ่ายให้กับลูกค้ารวมถึงจาํนวนเงินสดที่กิจการจ่ายหรือคาดว่าต้องจ่าย

ให้แก่ลูกค้า (หรือจ่ายให้กับกิจการอื่นที่ ซ้ือสินค้าหรือบริการน้ันจากลูกค้าของกิจการ)  

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้ลูกค้ารวมถึงจาํนวนเครดิตหรือสิทธิอื่น (ตัวอย่างเช่น คูปองหรือเอกสาร

ส่วนลด) ที่ลูกค้าสามารถนาํมาใช้หักกบัจาํนวนเงินที่ลูกค้าค้างชาํระให้กบักจิการ (หรือกจิการอื่น

ที่ซ้ือสินค้าหรือบริการน้ันจากลูกค้าของกิจการ)  กิจการต้องบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ

ลูกค้าหักจากราคาของรายการ และรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า เว้นแต่ การจ่ายชาํระ

ให้กับลูกค้าดังกล่าวน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้โอนให้

ต่างหากให้แก่กิจการ (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 26 ถึง 30)  หากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ

ลูกค้ารวมจาํนวนเงินผันแปร กจิการต้องประมาณการราคาของรายการ (รวมทั้งประเมินด้วยว่ามี

ข้อจาํกดัที่ยังไม่อนุญาตให้รับรู้หรือไม่) ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 50 ถึง 58 

71 ถ้าสิ่งตอบแทนที่กิจการจะจ่ายให้กับลูกค้าเป็นการจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่

ลูกค้าได้โอนให้ต่างหากให้แก่กิจการ กิจการต้องบันทึกการซ้ือสินค้าหรือบริการดังกล่าวใน

ลักษณะเช่นเดียวกับรายการซ้ือสินค้าหรือบริการจากผู้ขายรายอื่น โดยถ้า จํานวนเงินของ 

สิ่งตอบแทนที่กิจการจะจ่ายให้กับลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่

กิจการได้รับจากลูกค้า กิจการต้องนําส่วนเกินดังกล่าวหักจากราคาของรายการ ถ้ากิจการไม่
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สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับจากลูกค้าได้อย่างสมเหตุสมผล 

กจิการต้องคาํนวณสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จะจ่ายให้กบัลูกค้าเป็นส่วนหักกบัราคาของรายการ 

72 ทั้งน้ี หากกิจการถือว่าสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าเป็นส่วนหักกับราคาของรายการ กิจการ

ต้องบันทึกส่วนหักดังกล่าวกับรายได้ที่ รับรู้เม่ือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นช้ากว่า 

  72.1  กจิการรับรู้รายได้จากการโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกค้า และ 

72.2 กิจการจ่ายชาํระหรือให้สัญญาว่าจะชาํระสิ่งตอบแทน (ถึงแม้ว่าการจ่ายจะขึ้ นอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคต) ทั้งน้ี คําสัญญาว่าจะจ่ายอาจเป็นไปโดยนัยตามธรรมเนียม

ปฏบัิติของธุรกจิ  

 

 การปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

73 วตัถุประสงค์ของการปันส่วนราคาของรายการคือการให้กิจการตอ้งปันส่วนราคาของ

รายการใหก้บัแต่ละภาระที่ตอ้งปฏิบติั (หรือสินคา้หรือบริการที่แตกต่างกนั) ดว้ยจ านวนเงิน

ที่แสดงให้เห็นถึงจ านวนเ งินของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพื่อเป็น 

การแลกเปลีย่นกบัการโอนสินคา้หรือบริการทีส่ญัญาว่าจะใหแ้ก่ลูกคา้ 

74 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้องปันส่วนราคาของรายการกับแต่ละภาระที่ต้องปฏบัิติ

ที่ระบุได้จากสัญญา โดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 76 

ถึง 80 เว้นแต่กรณีที่กล่าวในย่อหน้าที่ 81 ถึง 83 (สาํหรับการปันส่วนส่วนลด) และกรณีที่ 

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 (สาํหรับการปันส่วนสิ่งตอบแทนที่รวมจาํนวนเงินสิ่งตอบแทน

ผันแปร) 

75 ย่อหน้าที่ 76 ถึง 86 จะไม่บังคับใช้กบักรณีที่สญัญามีภาระที่ต้องปฏบัิติเพียงภาระเดียว อย่างไร

กต็าม ย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 อาจใช้กับกรณีที่กิจการให้คาํสัญญาว่าจะโอนกลุ่มของสินค้าหรือ

บริการที่แตกต่างกนัที่ระบุได้โดยถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติเพียงภาระเดียวตามย่อหน้าที่ 22.2 

และสิ่งตอบแทนที่สญัญาไว้ได้รวมจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรด้วย 

 

 การปันส่วนโดยใชเ้กณฑร์าคาขายแบบเอกเทศ 

 

76 การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏบัิติโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศเป็นเกณฑ ์

กิจการต้องระบุราคาขายแบบเอกเทศ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาสาํหรับสินค้าหรือบริการที่แตกต่าง

กันที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและต้องปันส่วนราคาของรายการตามสัดส่วนของ

ราคาขายแบบเอกเทศเหล่าน้ัน 

77 ราคาขายแบบเอกเทศ คือราคาของสินค้าหรือบริการที่กิจการขายแยกต่างหากจากกันให้กับ

ลูกค้าโดยทั่วไป หลักฐานที่ดีที่สดุของราคาขายแบบเอกเทศคือราคาที่สังเกตได้ที่ปกติกิจการขาย

สนิค้าหรือบริการแยกต่างหากในสภาวการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน ราคา

ตามสัญญาที่ใช้ผูกพันกิจการได้ หรือราคาที่ได้ประกาศออกไปสาํหรับสินค้าน้ันหรือบริการน้ัน
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อาจถือได้ว่าเป็นราคาขายแบบเอกเทศ (ทั้งน้ีต้องไม่สมมติเช่นนั้นในทุกกรณี) 

78 ในกรณีราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง กิจการต้องประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศเพ่ือนาํจาํนวนเงินประมาณการน้ันมาใช้ในปันส่วนราคาของรายการเพ่ือให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 73 เมื่อกิจการต้องประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ 

กิจการต้องคาํนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึง สภาวการณ์ตลาด ปัจจัยเฉพาะของกิจการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้า) ที่มีมูลเหตุให้เช่ือว่ากิจการมีข้อมูลดังกล่าว ในการ 

ประมาณการดังกล่าวกิจการต้องใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุด และใช้วิธีการประมาณการที่

สมํ่าเสมอกบัสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั  

79 วิธีการที่เหมาะสมในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการอาจรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงแต่วิธกีารดังต่อไปนี้    

79.1  วิธปีรับปรุงจากการสาํรวจตลาด กิจการอาจสามารถประเมินและสาํรวจตลาดที่กิจการ

ขายสินค้าหรือบริการ และประมาณการราคาขายสินค้าที่ลูกค้ารายใดๆ ในตลาดจะมี

ความเตม็ใจจ่ายชาํระเพ่ือสนิค้าหรือบริการน้ัน วิธกีารน้ีอาจรวมถึงการอ้างอิงราคาขาย

ของคู่แข่งของกิจการสาํหรับสินค้าหรือบริการที่ใกล้เคียงกัน และปรับปรุงราคาขาย

ต่างๆ เหล่านี้ ตามความจาํเป็นเพ่ือสะท้อนต้นทุนและอตัรากาํไรของกจิการ 

79.2  วิธต้ีนทุนที่คาดไว้บวกด้วยอัตรากาํไร กิจการอาจสามารถประมาณการจาํนวนต้นทุนที่

คาดไว้ในการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้สาํเรจ็ และนาํจาํนวนต้นทุนประมาณการ

ดังกล่าวมาบวกด้วยอตัรากาํไรที่เหมาะสมสาํหรับสนิค้าหรือบริการดังกล่าว  

79.3  วิธีส่วนของราคาที่เหลือ กิจการอาจสามารถประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของ

สินค้าหรือบริการหน่ึงๆ โดยการหักราคาขายแบบเอกเทศที่สังเกตได้ของสินค้าหรือ

บริการอื่นๆ ที่ตกลงตามสัญญาจากยอดรวมของราคาของรายการ อย่างไรกต็าม 

กิจการจะสามารถใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือเพ่ือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ

ของสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 78 ได้กต่็อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

79.3.1 กจิการขายสินค้าหรือบริการเดียวกันน้ีให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ (ในจังหวะเวลา

เดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน) ในจาํนวนเงินที่อยู่ในช่วงกว้าง (กล่าวคือ ราคาขาย

มีความแตกต่างสูงมากเพราะในการกําหนดราคาขายแบบเอกเทศไม่

สามารถอ้างอิงถึงรายการในอดีต รวมทั้งไม่มีข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการ

อ้างองิเพ่ือกาํหนดราคาได้) หรือ 

79.3.2 กิจการยังไม่เคยกาํหนดราคาสาํหรับสินค้าหรือบริการน้ัน และสินค้าหรือ

บริการน้ันยังไม่เคยถูกขายในลักษณะที่แยกต่างหากเป็นเอกเทศมาก่อน 

(กล่าวคือ ราคาขายยังไม่แน่นอน)  

80 ในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่ต้องส่งมอบตามสัญญา กิจการ

อาจใช้วิธกีารประมาณการแบบผสมผสานได้ในกรณีที่สนิค้าหรือบริการต้ังแต่สองรายการขึ้นไปมี

ราคาขายที่แปรผันสูง หรือราคาขายแบบเอกเทศมีความไม่แน่นอนสูง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ

ใช้วิธส่ีวนของราคาที่เหลือเพ่ือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศรวมของกลุ่มสินค้าหรือบริการ
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ที่ราคามีความผันแปรสูง หรือมีความไม่แน่นอนสูง และใช้วิธีอื่นในการประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศของสนิค้าหรือบริการแต่ละช้ินโดยใช้วิธีเทยีบเป็นสัดส่วนกับประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศรวมที่ประมาณการน้ันที่ใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือ เมื่อกิจการใช้วิธีการประมาณ

การแบบผสมผสานในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการใน

สญัญา กจิการยังต้องประเมินต่อไปว่าการปันส่วนราคาของรายการโดยใช้ประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศน้ี จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปันส่วนราคาตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 73 

และเป็นไปตามข้อกาํหนดในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศตามย่อหน้าที่ 78 

 

 การปันส่วนส่วนลด 

 

81 ลูกค้าได้รับส่วนลดในการซ้ือกลุ่มสนิค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป หากผลรวมของราคาขาย

แบบเอกเทศดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ในสัญญา กิจการต้องปันส่วนส่วนลด

ตามสัดส่วนของราคาแยกขายที่เป็นเอกเทศให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติทุกภาระในสัญญา ยกเว้น

กรณีที่กิจการมีหลักฐานที่สนับสนุนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 82 ว่าส่วนลดทั้งหมดน้ันเกี่ยวข้อง

กับภาระที่ต้องปฏิบัติหน่ึงหรือบางภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงไม่ใช่ภาระปฏิบัติทุกภาระในสัญญา  

ในการปันส่วนส่วนลดตามสัดส่วนน้ันเป็นผลมาจากการที่กิจการปันส่วนราคาของรายการให้กับ

แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่

เกี่ยวข้องน้ันเป็นเกณฑ ์

82 กิจการต้องปันส่วนส่วนลดทั้งหมดให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหน่ึงหรือมากกว่า แต่

ไม่ใช่ให้กบัทุกภาระที่ต้องปฏบัิติในสญัญา เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งหมดดังต่อไปน้ี  

82.1  ปกติกิจการขายสินค้าหรือบริการแต่ละรายการที่แตกต่างกันในสัญญาน้ัน (หรือกลุ่ม

สนิค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกนัไปที่แตกต่างกนัน้ัน) แบบแยกขาย 

82.2  กิจการมีการขายกลุ่มสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่ขายแบบรวมกันไปน้ัน (หรือ

หลายๆ กลุ่ม) ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่

แตกต่างกนัที่รวมอยู่ในกลุ่มสนิค้าหรือบริการน้ันอยู่เป็นปกติ 

82.3  ส่วนลดที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปตามที่กล่าวใน 

ย่อหน้าที่ 82.2 เหมือนกับส่วนลดที่อยู่ในสัญญา และเม่ือพิจารณาสินค้าหรือบริการที่

รวมอยู่ในแต่ละกลุ่มสินค้าหรือบริการกไ็ด้หลักฐานเพ่ิมเติมว่าส่วนลดดังกล่าวใน

สัญญาทั้งหมดเป็นส่วนลดของภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหน่ึงหรือหลายภาระที่

ต้องปฏบัิติ 

83 หากส่วนลดทั้งหมดได้ถูกปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาภาระใดภาระหน่ึงหรือ

มากกว่าตามย่อหน้าที่ 82 กิจการต้องปันส่วนส่วนลดก่อนใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือในการ

ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 79.3  
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 การปันส่วนสิง่ตอบแทนผนัแปร 

 

84 สิ่งตอบแทนผันแปรที่ตกลงตามสัญญาอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาทั้งหมด หรือเฉพาะบางส่วนของ

สญัญาเช่นตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

84.1  ภาระที่ต้องปฏบัิติภาระใดภาระหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติทั้งหมดใน

สัญญา (ตัวอย่างเช่น เงินตอบแทนพิเศษที่อาจเกิดข้ึน ถ้ากิจการส่งมอบสินค้าหรือ

บริการในระยะเวลาที่กาํหนด) หรือ 

84.2  สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 

ในชุดของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏิบัติ

หน่ึงๆ ตามย่อหน้าที่ 22.2 (ตัวอย่างเช่น ภายใต้สัญญาบริการทาํความสะอาดที่มีอายุ

สัญญาสองปี สิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ในสัญญาปีที่สองจะเพ่ิมข้ึนตามการเปล่ียนแปลง

ของดัชนีเงินเฟ้อที่ระบุไว้)  

85 กิจการต้องปันส่วนจํานวนเงินที่ผันแปร (และการเปล่ียนแปลงในภายหลังของจํานวนเงินที่ 

ผันแปรน้ัน) ทั้งหมดให้กับภาระที่ต้องปฏบัิติภาระใดภาระหน่ึง หรือปันให้กับสินค้าหรือบริการ

ที่แตกต่างกันรายการใดรายการหน่ึงที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏบัิติใดภาระหน่ึงตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 22.2 ถ้าเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

85.1  เง่ือนไขของการจ่ายสิ่งตอบแทนผันแปรเกี่ยวพันโดยเฉพาะเจาะจงกับการปฏบัิติตาม

ภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ น หรือการโอนสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน (หรือ

เกี่ยวพันโดยเฉพาะกับผลงานในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ นหรือ 

การโอนสนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนั) และ 

85.2  การปันส่วนจํานวนเงินที่ผันแปรทั้งหมดของสิ่งตอบแทนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติใด

ภาระหน่ึงหรือสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันรายการใดรายการหน่ึงน้ันสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการปันส่วนตามย่อหน้าที่ 73 เม่ือได้พิจารณาภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ทุกรายการและข้อกาํหนดในการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนตามสญัญา 

86 การปันส่วนจํานวนเงินของราคาของรายการที่เหลือที่ไม่เข้าเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 85 

ต้องใช้การปันส่วนตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 73 ถึง 83  

 

 การเปลีย่นแปลงของราคาของรายการ 

 

87 ภายหลังจากวันที่สัญญาเร่ิมมีผลบังคับแล้ว ราคาของรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงด้วยสาเหตุ

หลายประการ รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนได้หมดไปหรือมีการเปล่ียนแปลงอื่นในสถานการณ์

ที่ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพ่ือ

เป็นการแลกเปล่ียนกบัสนิค้าหรือบริการที่สญัญาว่าจะให้ 

88 กิจการควรปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา

หน่ึงๆ โดยใช้เกณฑเ์ช่นเดียวกับ ณ วันที่เร่ิมต้นสัญญา  ซ่ึงทาํให้กิจการต้องไม่ปันส่วนของราคา

ของรายการใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของราคาขายแบบเอกเทศภายหลังจากวันที่สัญญา
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เร่ิมมีผลบังคับแล้ว จาํนวนเงินการเปล่ียนแปลงที่ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ น

จะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือส่วนหักกบัรายได้ในงวดที่ราคาของรายการมีการเปล่ียนแปลง 

89 กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการทั้งหมดให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติ

รายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติทั้งหมดในสัญญาน้ัน หรือสินค้า

หรือบริการต่างๆ ที่แตกต่างที่กาํหนดเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติภาระหน่ึงในของชุดสินค้าหรือ

บริการตามย่อหน้าที่ 22.2 ถ้าเข้าตามเง่ือนไขของการปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปรตามที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 85  

90 กิจการต้องบันทึกรายการการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

สัญญาตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 18 ถึง 21 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงของราคาของ

รายการที่เกิดข้ึนภายหลังการเปล่ียนแปลงสัญญา กิจการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 

87 ถึง 89 ในการปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการดังแนวทางใดแนวทางหน่ึง

ต่อไปนี้   

90.1  กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่

ระบุได้ที่มีอยู่ในสญัญาก่อนการเปล่ียนแปลงสัญญาน้ัน ได้เฉพาะการเปล่ียนแปลงของ

ราคาของรายการที่ เกี่ยวกับจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรที่สัญญาไว้ก่อน 

การเปล่ียนแปลงสัญญา และการเปล่ียนแปลงสัญญาน้ันได้รับการปรับปรุงตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21.1 

90.2  ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงอื่นของสัญญาไม่ถือว่าเป็นสัญญาที่แยกออกไปได้ต่างหาก

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20 กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของ

รายการให้กับภาระที่ต้องปฏบัิติในสัญญาที่มีการเปล่ียนแปลงแล้ว (กล่าวคือ ภาระที่

ต้องปฏิบัติที่ยังไม่สาํเร็จ หรือสาํเร็จแต่เพียงบางส่วนที่คงเหลืออยู่ทันทีหลังจาการ

เปล่ียนแปลงสญัญา) 

 

ตน้ทุนของสญัญา 
 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซ่ึงสญัญา 

 

91 กิจการตอ้งบนัทึกตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสญัญาที่ท ากบัลูกคา้เป็นสินทรพัยห์าก

กิจการคาดว่ากิจการสามารถไดร้บัคืนตน้ทุนดงักล่าว 

92 ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาเป็นต้นทุนของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

โดยต้นทุนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้ นหากกิจการไม่ได้ทาํสัญญากับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น ค่านายหน้า 

ในการขาย) 

93 ต้นทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่เกิดข้ึนไม่ว่ากิจการจะได้ทาํสัญญากับลูกค้าหรือไม่ ให้กิจการรับรู้

เป็นรายการค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ เว้นแต่ กรณีที่กิจการสามารถเรียกเกบ็ต้นทุนดังกล่าวจาก

ลูกค้าได้ไม่ว่ากจิการจะทาํสญัญากบัลูกค้าหรือไม่ 

94 เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจรับรู้ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาเป็น
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ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน หากระยะเวลาในการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ในกรณีที่กิจการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์มีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกว่า  

 

ตน้ทุนการท าใหเ้สร็จส้ินตามสญัญา 

 

95 ถา้ตน้ทุนที่เกิดข้ึนเพื่อให้กิจการปฏิบติัตามสัญญาที่ท ากบัลูกคา้ไม่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (ตวัอย่างเช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 

(ปรบัปรุง 2561) เรื่อง สินคา้คงเหลือ (เมือ่มีการประกาศใช)้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 

(ปรบัปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ หรือ มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

กิจการจะบนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรพัยไ์ดก้็ต่อเมือ่เขา้เงือ่นไขทั้งหมดดงัต่อไปนี้  

95.1 ตน้ทุนมีความเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสญัญาที่เกิดข้ึนแลว้หรือสญัญาที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนโดยกิจการสามารถระบุต้นทุนว่ามีความเกี่ยวข้องกับสัญญาไดอ้ย่าง

เฉพาะเจาะจง  (ตวัอย่างเช่น ตน้ทุนที่เกีย่วขอ้งกบังานบริการที่จะไดจ้ัดหาภายใต้

สัญญาที่ต่อระยะเวลาออกไปจากสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบนั หรือ ตน้ทุนในการ

ออกแบบสินทรพัยที์่รอการโอนภายใตส้ญัญาที่เกี่ยวขอ้ง แต่กระบวนการอนุมติั

สญัญายงัไม่เสร็จส้ิน) 

95.2 ตน้ทุนที่ใช้เพื่อสรา้งทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อ

น าไปใชใ้นการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัใหส้ าเร็จในอนาคต (หรือเพือ่ใหส้ าเร็จ

อย่างต่อเนือ่งไป) และ 

95.3 กิจการคาดไดว่้าจะไดร้บัคืนตน้ทุนดงักล่าว 

96 ต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือให้กิจการปฏิบัติตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้องบันทึกรายการต้นทุนดังกล่าวตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น 

97 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดข้ึนแล้ว (หรือสัญญาที่คาดได้ว่าจะเกิดข้ึน) รวมถึง

ต้นทุนต่างๆ เหล่านี้  

97.1 ค่าแรงงานทางตรง (ตัวอย่างเช่น เงินเดือน และค่าแรงของพนักงานที่ให้บริการโดยตรง

ให้กบัลูกค้าตามที่ตกลงกนั) 

97.2 วัตถุดิบทางตรง (ตัวอย่างเช่น วัสดุที่ใช้เพ่ือการให้บริการกบัลูกค้าตามที่ตกลงกนั)  

97.3 ต้นทุนปันส่วนซ่ึงมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับสัญญาหรือกิจกรรมในสัญญา 

(ตัวอย่างเช่น ต้นทุนในการจัดการสัญญาและการดูแล การประกันภัย และค่าเสื่อม

ราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามสญัญา)  

97.4 ต้นทุนที่มีการระบุในสญัญาอย่างชัดแจ้งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ และ 

97.5 ต้นทุนอื่นที่เกดิข้ึนเพียงเพราะกจิการได้ทาํสญัญาที่ทาํกับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น ต้นทุนที่

จ่ายให้กบัผู้รับเหมาช่วงต่อ)  
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98 กจิการต้องรับรู้รายการเหล่านี้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการ 

98.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ (เว้นแต่ ต้นทุนที่มีการระบุในสัญญาอย่าง

ชัดแจ้งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ ซ่ึงกิจการต้องประเมินต้นทุนน้ีตามข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 97)  

98.2 ต้นทุนที่เกี่ยวกับวัสดุ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สูญเสียไปเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา

แต่ไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคาตามสญัญา  

98.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่สาํเร็จแล้ว (หรือ ภาระที่ต้อง

ปฏิบัติที่สาํเร็จไปบางส่วน) (กล่าวคือ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ว) 

และ 

98.4 ต้นทุนที่กิจการไม่สามารถแยกได้ว่าเกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่สาํเร็จหรือ

ภาระที่ต้องปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปแล้ว (หรือ ภาระที่ต้องปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปบางส่วนแล้ว) 

 

การตดัจ าหน่ายและการดอ้ยค่า 

 

99 สนิทรัพย์ที่รับรู้ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 จะต้องมีการตัดจาํหน่ายอย่างเป็นระบบ 

โดยต้องสอดคล้องกับรูปแบบในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่สินทรัพย์น้ันมีความ

เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีรวมถึงกรณีสินทรัพย์ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จะโอน

ภายใต้สญัญาฉบับใดฉบับหน่ึงที่คาดว่าจะเกดิข้ึน (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 95.1) 

100 กิจการต้องปรับปรุงการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เพ่ือให้สะท้อนระยะเวลาในการโอนสินค้าหรือ

บริการให้กบัลูกค้าที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ กิจการต้องบันทกึการเปล่ียนแปลง

น้ีตามข้อกาํหนดเร่ืองการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

101 กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 สงูกว่าจาํนวนดังต่อไปนี้  

101.1 จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่เหลือที่กิจการคาดว่าจะได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับ

สนิค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพยด์ังกล่าว หักด้วย   

101.2 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่กิจการยังไม่รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่าย (ดูย่อหน้าที่ 97) 

102 ในการกาํหนดจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กจิการคาดว่าจะได้รับตามย่อหน้าที่ 101 กิจการต้อง

ใช้หลักการเช่นเดียวกบัการกาํหนดราคาของรายการ (ยกเว้นข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัข้อจาํกดัของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร) และปรับปรุงจาํนวนเงินน้ัน

ด้วยผลกระทบที่เกดิจากความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า  

103 ก่อนที่กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เป็นไปตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ก่อน  (ตัวอย่างเช่น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ

เม่ือได้ทดสอบการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 101 แล้ว กิจการต้องรวมมูลค่าตามบัญชีที่เหลือของ

สนิทรัพย์ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดของสินทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ของหน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

104 กิจการต้องรับรู้การกลับรายการของการด้อยค่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ตามย่อหน้าที่ 

101 ในกาํไรหรือขาดทุนเมื่อการด้อยค่าดังกล่าวลดลงหรือหมดไป โดยมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ที่ปรับเพ่ิมข้ึนต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจาํหน่าย) หาก

กจิการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ันในงวดก่อน 

 

การแสดงรายการ 
 

105 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไดป้ฏิบติัตามสญัญา กิจการตอ้งแสดงรายการดงักล่าวในงบแสดง 

ฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรือหนี้ สินที่เกิดจากสัญญา โดยข้ึนอยู่กบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบติังานตามสญัญาของกิจการและการช าระเงินของลูกคา้ 

กิจการตอ้งแสดงสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิในการไดร้บัโดยไม่มีเงื่อนไข ต่างหากเป็น

รายการลูกหนี้  

106 หากลูกค้าได้จ่ายสิ่งตอบแทน หรือเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนโดยไม่มี

เง่ือนไข (กล่าวคือ มูลค่าที่เรียกเกบ็ได้) ก่อนที่กิจการจะโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า 

กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวเป็นหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาเมื่อการจ่ายดังกล่าวเกิดขึ้ นหรือ 

เม่ือถึงกาํหนดที่ต้องจ่าย (แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้ นก่อน) หน้ีสินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว

แสดงถึงภาระผูกพันที่กิจการต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเน่ืองจากกิจการได้รับชาํระ 

สิ่งตอบแทนดังกล่าว (หรือเมื่อถึงกาํหนดการจ่ายชาํระจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนดังกล่าว) จาก

ลูกค้า 

107 หากกิจการได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะจ่าย

ชาํระสิ่งตอบแทนหรือก่อนที่สิ่งตอบแทนจะถึงกาํหนดชาํระ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าว

เป็นสนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา โดยไม่รวมถึงจาํนวนเงินที่กจิการต้องแสดงเป็นลูกหน้ี สินทรัพย์ที่

เกิดจากสัญญาแสดงถึงสิทธิของกิจการในการได้รับสิ่งตอบแทนเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับ

สนิค้าหรือบริการที่กจิการได้โอนให้กบัลูกค้าแล้ว กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่

เกิดจากสัญญาตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) การวัดมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลการด้อยค่า
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ของสินทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญาให้เป็นไปในเกณฑ์เดียวกับข้อกําหนดในเร่ืองดังกล่าวของ

สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) (ดูย่อหน้าที่ 113.2) 

108 ลูกหน้ีคือสทิธขิองกจิการโดยปราศจากเง่ือนไขที่มีต่อสิ่งตอบแทน โดยหากเง่ือนไขการจ่ายชาํระ

สิ่งตอบแทนคือเป็นไปตามกาํหนดเวลาที่ผ่านไปแต่เพียงอย่างเดียว สิทธิต่อสิ่งตอบแทนน้ันถือ

เป็นสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไข  ตัวอย่างเช่น กิจการจะรับรู้รายการเป็นลูกหน้ี หากกิจการมีสิทธิที่

จะได้รับชาํระถึงแม้ว่าจาํนวนเงินดังกล่าวอาจจะต้องจ่ายคืนในอนาคต กิจการต้องบันทกึลูกหน้ี

ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อม ี

การประกาศใช้) ในการรับรู้เร่ิมแรกของมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาจากลูกค้า ความแตกต่างของ

จาํนวนที่วัดมูลค่าตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กับจํานวนเงินของรายได้ที่รับรู้ต้องแสดงเป็นรายการ

ค่าใช้จ่าย (ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการด้อยค่า)  

109 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้ช่ือคาํนิยามว่า “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” และ 

“หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา” แต่มิได้เป็นข้อห้ามสาํหรับกิจการในการใช้คาํนิยามอื่นในการแสดง

รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี หากกิจการใช้คาํนิยามอื่นสาํหรับสินทรัพย์ที่เกิด

จากสัญญา กิจการต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือที่ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถแยกระหว่างรายการลูกหน้ีและสนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญาได้ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

110 วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดที่เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลคือ เพือ่ตอ้งการใหก้ิจการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างเพียงพอที่จะท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะ จ านวนเงิน จังหวะเวลาและ

ความไม่แน่นอนของรายได ้และกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ เพือ่บรรลุ

วตัถุประสงคด์งักล่าว กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของรายการ

ดงัต่อไปนี้   

110.1 รายการสญัญาของกิจการทีท่ ากบัลูกคา้ (ดูย่อหนา้ที ่113 ถงึ 122) 

110.2 ดุลยพินิจส าคญัที่ใชใ้นการพิจารณารายการสญัญาที่กิจการท ากบัลูกคา้เพื่อการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  รวมทั้ ง ดุลยพินิจที่

เปลีย่นแปลงไป (ดูย่อหนา้ที ่123 ถงึ 126) และ 

110.3 สินทรพัยที์ร่บัรูม้าจากตน้ทุนทีท่ าใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาหรือตน้ทุนในการท าใหเ้สร็จส้ิน

ตามสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ที่รบัรูต้ามย่อหนา้ที่ 91 หรือ 95 (ดูย่อหนา้ที่ 127 ถึง 

128) 

111 กิจการต้องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็นต้องเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควรให้ความสาํคัญกับข้อกาํหนดแต่ละข้อใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กิจการต้องรวมหรือแยกการ
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เปิดเผยข้อมูลเพ่ือทาํให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสาํคัญที่มี

จาํนวนเงินมากหรือจากการนาํรายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมไว้ด้วยกนั   

112 กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายทางการเงินฉบับน้ีหากข้อมูลน้ีได้มีการ

เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นแล้ว 

 

สญัญาที่ท ากบัลูกคา้ 

 

113 กจิการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินของรายการที่รับรู้ในระหว่างงวดที่รายงานดังต่อไปน้ี ยกเว้นกรณีที่

จาํนวนเงินเหล่าน้ันได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น  

113.1 รายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกต่างหากจาก

รายได้ที่กจิการได้รับจากแหล่งของรายได้อื่น 

113.2  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ของลูกหน้ีหรือสินทรัพย์ตามสัญญาที่เกิดจากสัญญา

ของกิจการที่ทาํกับลูกค้า (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยก

ต่างหากจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกดิจากสญัญาประเภทอื่น 

 

การจ าแนกรายได ้
 

114 กจิการต้องแสดงจาํนวนรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าโดยจาํแนกเป็นประเภทต่างๆ โดย

แสดงให้เหน็ลักษณะ จาํนวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสด

ที่ถูกกระทบโดยปัจจัยเชิงเศรษฐกิจต่างๆ โดยให้กิจการปฏิบัติตามแนวทางตามย่อหน้าที่ ข87 

ถึง ข89 ในการเลือกประเภทของรายได้ที่จะแสดงการจาํแนกข้อมูลรายได้ 

115 นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการจําแนกรายได้ (ตามย่อหน้าที่ 114) และข้อมูล

รายได้ที่เปิดเผยตามส่วนงานที่รายงาน หากกิจการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

ยอดคงเหลือของสญัญา 
 

116 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

116.1 ยอดยกมาต้นงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดของลูกหน้ี สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและ

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า หากมูลค่าดังกล่าวไม่ได้นาํเสนอหรือเปิดเผยไว้

แล้ว 

116.2 จาํนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่ได้เคยรวมอยู่ในหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมา

ต้นงวด และ 
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116.3 จาํนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวเน่ืองกบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ได้ปฏบัิติสาํเรจ็

แล้ว (หรือสาํเรจ็แล้วบางส่วน) ในงวดก่อนๆ (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงราคาของ

รายการ) 

117 กจิการต้องอธบิายว่า ลักษณะของจังหวะเวลาในการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้น (ดู

ย่อหน้าที่ 119.1) สัมพันธ์กับจังหวะเวลาในการชาํระเงิน (ดูย่อหน้าที่ 119.2) และผลกระทบ

ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อยอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา

อย่างไร การอธบิายดังกล่าวอาจแสดงโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

118 กจิการต้องอธิบายการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดที่รายงาน โดยคําอธิบายต้องให้ข้อมูลทั้ง 

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างของรายการการเปล่ียนแปลง

ของยอดคงเหลือของสนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญาและหน้ีสนิที่เกิดจากสญัญามีดังน้ี  

118.1 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการรวมธุรกจิ 

118.2 การปรับปรุงผลสะสมของรายได้ที่กระทบสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรือหน้ีสินที่เกิด

จากสัญญา รวมถึงการปรับปรุงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงการวัดความก้าวหน้า  

การเปล่ียนแปลงประมาณการของราคาของรายการ (รวมทั้ง การเปล่ียนแปลง 

การประเมินข้อจาํกัดของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่ยังไม่ให้รับรู้เป็นรายได้) 

หรือการเปล่ียนแปลงสญัญา 

118.3 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา 

118.4 การเปล่ียนแปลงของกรอบระยะเวลาของการที่สิทธิของกิจการต่อสิ่งตอบแทนรายการ 

จะกลายเป็นสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไข (กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาถูกจัด

ประเภทเป็นลูกหน้ี) และ 

118.5 การเปล่ียนแปลงของกรอบระยะเวลาที่ภาระที่ต้องปฏบัิติได้เสรจ็สิ้นลง (กล่าวคือ เม่ือ

มีการรับรู้รายได้จากหน้ีสนิที่เกดิจากสญัญา) 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

119 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระที่ต้องปฏบัิติในสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ซ่ึงรวมถึงคาํอธิบาย

ทั้งหมดต่อไปนี้  

119.1 กิจการถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้เสร็จสิ้นลงเม่ือใด (ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งมอบ 

เม่ือมีการขนส่ง หรือเม่ือกาํลังให้บริการ หรือเม่ือบริการเสร็จสิ้ น) รวมทั้งเม่ือใดที่ 

ถือว่าภาระที่ต้องปฏบัิติได้เสรจ็สิ้นในกรณีการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า 

(bill-and-hold arrangement) 

119.2 เง่ือนไขการจ่ายชาํระที่สาํคัญ (ตัวอย่างเช่น เม่ือใดที่ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ สัญญามี

องค์ประกอบที่ถือเป็นการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญหรือไม่ หรือจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทน

เป็นจาํนวนผันแปร และประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรมีข้อจาํกัดสาํหรับส่วนที่ยัง
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ไม่ให้รับรู้เป็นรายได้ตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 หรือไม่)   

119.3 ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้ให้สัญญาว่าจะโอน และให้เปิดเผยข้อมูล 

หากว่าการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนสินค้าหรือบริการเป็นการกระทาํ

การแทนผู้อื่น (กล่าวคือ กรณีที่กจิการทาํหน้าที่เป็นตัวแทน)    

119.4 ภาระผูกพันในการรับคืน การคืนเงิน และภาระผูกพันอื่นในลักษณะคล้ายกนั และ 

119.5 ประเภทของการรับประกนัและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 

 

ราคาของรายการทีปั่นส่วนใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบตัทีย่งัคงเหลืออยู่ 

 

120 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ดังน้ี 

120.1 จาํนวนเงินรวมของราคาของรายการที่ได้ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังไม่เสร็จ

สิ้นลง (หรือบางส่วนที่ยังไม่เสรจ็สิ้น) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

120.2 คาํอธิบายว่ากิจการคาดว่าจาํนวนเงินดังกล่าวที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 120.1 จะรับรู้

เป็นรายได้เมื่อใด กจิการอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้   

120.2.1  ข้อมูลเชิงปริมาณแจกแจงตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ระยะเวลาที่กิจการจะปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ให้เสร็จสิ้น 

หรือ 

120.2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพของภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ 

121 เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กิจการอาจไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 120 

สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติ หากภาระดังกล่าวเข้าเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงต่อไปน้ี  

121.1 ภาระที่ต้องปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาที่ตามความคาดการณ์เร่ิมแรกว่าจะมีอายุ

สญัญาหน่ึงปีหรือน้อยกว่า หรือ 

121.2 กิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นลงตามข้อกาํหนด 

ในย่อหน้าที่ ข16 

122 กจิการควรเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพว่ากจิการได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่อนปรนในทางปฏบัิติ

ตามย่อหน้าที่ 121 หรือไม่ รวมทั้งสิ่งตอบแทนจากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าที่ไม่ได้รวมคาํนวณเป็น

ส่วนหน่ึงของราคาของรายการ ดังน้ันจึงไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 120 

ตัวอย่างเช่น กรณีที่ประมาณการราคาของรายการไม่รวมประมาณการจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทน

ผันแปรที่ติดข้อจาํกดัที่ยังไม่ให้รับรู้เป็นรายได้ (ดูย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) 

 

ดุลยพินจิที่มีนยัส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

 

123 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจและการเปล่ียนแปลงของการใช้ดุลยพินิจ

สําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีที่ มีผลกระทบที่สําคัญต่อ 

การกําหนดจํานวนเงินรายได้และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ท ํากับลูกค้า 

โดยเฉพาะในกรณีที่กจิการใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดรายการดังต่อไปน้ี 
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123.1 จังหวะเวลาของการเสรจ็สิ้นของภาระที่ต้องปฏบัิติ (ดูย่อหน้าที่ 124 ถึง 125) และ 

123.2 ราคาของรายการและจํานวนเงินที่ได้ปันส่วนให้กับแต่ละภาระที่ ต้องปฏิบัติ (ดู 

ย่อหน้าที่ 126) 

 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการเสร็จส้ินของภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

124 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติที่กิจการปฏบัิติให้สาํเรจ็ตลอดช่วงเวลาหน่ึง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

124.1 วิธีการที่ใช้ในการรับรู้รายได้ (ตัวอย่างเช่น คาํอธิบายว่ากิจการใช้วิธีการวัดผลจาก

ผลลัพธ ์หรือวัดผลจากปัจจัยการผลิต และมีวิธกีารปฏบัิติอย่างไร) และ 

124.2 คาํอธบิายว่าเหตุใดวิธกีารที่ใช้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการสะท้อนภาพการโอนสินค้าหรือ

บริการ 

125 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงเสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กิจการต้องเปิดเผยดุลยพินิจที่สาํคัญที่

กจิการใช้เพ่ือประเมินว่าเมื่อไหร่ลูกค้าได้ควบคุมสนิค้าหรือบริการน้ันแล้ว  

 

การก าหนดราคาของรายการและจ านวนเงินที่ปันส่วนใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

126 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัวิธ ีข้อมูลและข้อสมมติที่ใช้ในการกาํหนดรายการดังต่อไปน้ี 

126.1 การกาํหนดราคาของรายการ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) จํานวนประมาณการ 

สิ่งตอบแทนผันแปร การปรับปรุงสิ่งตอบแทนเน่ืองจากผลกระทบของมูลค่าของ 

เงินตามเวลา และการวัดมูลค่าของรายการสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด 

126.2 การประเมินว่าประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรมีข้อจาํกัดที่ทาํให้ยังไม่สามารถรับรู้

เป็นรายได้ได้หรือไม่ 

126.3 การปันส่วนราคาของรายการ รวมทั้งการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้า

หรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ และการปันส่วนส่วนลดและสิ่งตอบแทนผันแปรให้กับ

ส่วนของสญัญาที่ระบุ (ถ้ามี) และ 

126.4 การวัดมูลค่าภาระผูกพันเน่ืองจากการรับคืนสินค้า หรือจ่ายคืนเงิน หรือภาระผูกพัน

ประเภทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกนั  

 

สินทรพัยที์่รบัรูม้าจากตน้ทุนที่ท าใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาหรือตน้ทุนในการท าใหเ้สร็จส้ินตามสญัญา

ทีท่ ากบัลูกคา้  

 

127 กจิการต้องอธบิายข้อมูลดังต่อไปนี้   

127.1 การใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดจํานวนเงินของต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญา

หรือต้นทุนในการทาํให้เสรจ็สิ้นตามสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า (ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95) 

และ 
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127.2 วิธทีี่กจิการใช้ในการตัดจาํหน่ายต้นทุนดังกล่าวสาํหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

128 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

128.1 ยอดคงเหลือสิ้นงวดของต้นทุนที่ทาํให้ได้มาซ่ึงสัญญาหรือต้นทุนในการทาํให้เสร็จสิ้น

ตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้าที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ (ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95) ตามกลุ่ม

ของประเภทของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น ต้นทุนทาํให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

ต้นทุนที่เกดิข้ึนก่อนการทาํสญัญา และต้นทุนในการเร่ิมสญัญา) และ 

128.2 จาํนวนเงินที่ตัดจาํหน่ายและผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดที่รายงาน 

 

การผ่อนปรนในทางปฏิบติั 

 

129 หากกิจการเลือกปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่  63 (เกี่ยวกับการมี

องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญในสัญญา) หรือย่อหน้าที่ 94 (เกี่ยวกับต้นทุน

ส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสญัญา) กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงเร่ืองดังกล่าว 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิามศพัท ์

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สญัญา ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซ่ึงทาํให้เกิดสิทธิและภาระผูกพัน

ที่ใช้บังคับได้ 

 

สินทรพัยที์เ่กิดจากสญัญา 

 

สทิธทิี่กจิการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้า

หรือบริการซ่ึงกิจการได้โอนให้กับลูกคา้แล้ว โดยสิทธิดังกล่าว

จะเกิดข้ึนตามเง่ือนไขบางประการที่ไม่ใช่เร่ืองของระยะเวลาที่

ผ่านไป (ตัวอย่างเช่น ผลการปฏบัิติงานของกจิการในอนาคต) 

 

หนี้ สินทีเ่กิดจากสญัญา 

  

ภาระผูกพันของกจิการในการโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกคา้ 

ซ่ึงกจิการได้รับ (หรือจาํนวนเงินที่มีสิทธิเรียกรับ) ค่าตอบแทน

จากลูกค้าแล้ว  

 

ลูกคา้ ฝ่ายที่ทาํสัญญากับกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการที่

เป็นผลจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ โดยแลกเปล่ียน

กบัสิ่งตอบแทนที่กจิการได้รับ 

 

รายได ้(income) การเพ่ิมขึ้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี 

ในรูปของกระแสรับเข้าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ นของ

สนิทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสนิ ซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

เพ่ิมข้ึน โดยไม่รวมถึงส่วนทุนที่ ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมใน 

ส่วนของเจ้าของ 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

 

ข้อตกลงในสัญญาที่ท ํากับลูกค้าเพ่ือโอนรายการอย่างใด 

อย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ ไปให้กบัลูกค้า 

(1)  สินค้าหรือบริการ (หรือ กลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขาย

แบบรวมกนัไป) ที่แตกต่างกนั หรือ 

(2)  ชุดของสินค้าและบริการที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะ 

เชิงเน้ือหาเหมือนกันและมีรูปแบบการโอนไปยังลูกค้า

แบบเดียวกนั  
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รายไดห้ลกั (ทีเ่กิดจากสญัญาทีท่ า

กบัลูกคา้) (Revenue) ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะ

เรียกว่า รายได้ 

 

รายไดซ่ึ้งเกดิจากกจิกรรมตามปกติธุรกจิของกจิการ  

ราคาขายแบบเอกเทศ ราคาซ่ึงกิจการจะขายสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงไว้ให้แก่

ลูกคา้ ในกรณีที่แยกขายต่างหาก 

 

ราคาของรายการ 

(สาํหรับสนิค้าและบริการภายใต้

สญัญากบัลูกค้า) 

จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ 

เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้

ตกลงกนัให้แก่ลูกคา้ ทั้งน้ีไม่รวมถึงจาํนวนเงินที่เรียกเกบ็แทน

บุคคลที่สาม 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหนา้ที ่1 ถึง 

129 และมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบัส่วนอื่นๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข1  แนวทางปฏบัิติน้ีถูกแสดงเป็นหมวดหมู่ ดังน้ี 

ข1.1 ภาระที่ต้องปฏบัิติเสรจ็สิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง (ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข13) 

ข1.2 วิธีวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นให้สมบูรณ์ 

(ย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข19) 

ข1.3 การขายที่ให้สิทธิในการคืน (ย่อหน้าที่ ข20 ถึง ข27) 

ข1.4 การรับประกนั (ย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข33) 

ข1.5 การพิจารณาว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน (ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข38) 

ข1.6 สทิธทิี่มอบให้ลูกค้าในการเลือกซ้ือสนิค้าหรือบริการเพ่ิม (ย่อหน้าที่ ข39 ถึง ข43) 

ข1.7 สทิธทิี่ลูกค้าไม่ใช้ (ย่อหน้าที่ ข44 ถึง ข47) 

ข1.8 ค่าธรรมเนียมเ ริ่มแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  (และต้นทุนที่เกี่ยว ข้องบาง

ประการ) (ย่อหน้าที่ ข48 ถึง ข51) 

ข1.9 การให้สทิธ ิ(ย่อหน้าที่ ข52 ถึง ข63ข) 

ข1.10 สัญญาการซ้ือคืน (ย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข76) 

ข1.11 สัญญาฝากขาย (ย่อหน้าที่ ข77 ถึง ข78) 

ข1.12 การขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า (ย่อหน้าที่ ข79 ถึง ข82) 

ข1.13 การยอมรับของลูกค้า (ย่อหน้าที่ ข83 ถึง ข86) และ 

ข1.14 การเปิดเผยข้อมูลการจาํแนกรายได้ (ย่อหน้าที่ ข87 ถึง ข89) 

 

ภาระที่ตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหนึง่  

 

ข2 ตามย่อหน้าที่ 35 ภาระที่ต้องปฏบิัติซ่ึงเสรจ็สิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข 

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

ข2.1  ลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการ

ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข4) 

ข2.2 การปฏบัิติงานของกิจการได้สร้างสินทรัพย์ หรือทาํให้สินทรัพย์เพ่ิมขึ้ น (ตัวอย่างเช่น 

งานระหว่างทาํ) โดยลูกค้าเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่สินทรัพย์เกิดข้ึน

หรือเพ่ิมข้ึน (ดูย่อหน้าที่ ข5) หรือ 

ข2.3 การปฏบัิติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการมีทางเลือกอื่นในการนาํไปใช้ 

(ดูย่อหน้า ข6 ถึง ข8) และกิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชําระสําหรับ 

การปฏบัิติงานที่เสรจ็สิ้นถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้าที่ ข9 ถึง ข13) 
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ลูกคา้ไดร้บัและไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากผลของการปฏิบตัิงานของกิจการในขณะที่กิจการ

ปฏิบติังาน (ย่อหนา้ที่ 35.1)  

 

ข3 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบิัติบางประเภท การประเมินว่าลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จาก 

ผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงานอาจจะไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น 

การบริการที่เกิดข้ึนอยู่เป็นประจาํ (เช่น บริการทาํความสะอาด) สามารถประเมินได้ง่ายว่า

ลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัต ิงานของก ิจการในขณะที่ก ิจการ

ปฏิบัติงาน 

ข4 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบิัติประเภทอื่น กิจการอาจจะไม่สามารถระบุได้ทันทีว่าลูกค้าได้รับและ

ได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงานหรือไม่ ใน

สถานการณ์เหล่านั้น ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร ็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ถ้ากิจการสามารถ

ประเมินได้ว่า หากเกิดกรณีที่กิจการอื่นต้องเข้ามาปฏิบัติงานต่อจากกิจการสาํหรับส่วนที่

กิจการยังไม่ได้ปฏิบัติ กิจการอื่นไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติงานซํา้อย่างมีนัยสาํคัญกับส่วนที่กิจการ

ได้ปฏิบัติไปแล้วอีก ในการพิจารณาว่ากิจการอื่นไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติงานซํา้อย่างมีนัยสาํคัญ

กับส่วนที่กิจการได้ปฏิบัติไปแล้วอีก ให้กิจการมีข้อสมมติสองข้อต่อไปน้ี 

ข4.1  กิจการไม่ต้องคาํนึงถึงข้อจาํกัดตามสัญญาหรือข้อจาํกัดในทางปฏิบัติ ที่อาจจะจาํกัด

ไม่ให้กิจการสามารถโอนภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังคงเหลืออยู่ไปยังกิจการอื่นได้ และ 

ข4.2 กิจการต้องมีข้อสมมติว่ากิจการอื่นที่จะปฏิบัติงานตามภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังคง

เหลืออยู่ ไม่ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ใดๆ ที่กิจการควบคุมอยู่ในปัจจุบัน และ

สนิทรัพย์จะยังคงถูกควบคุมโดยกจิการถ้าภาระที่ต้องปฏบัิติน้ันถูกโอนไปไปกจิการอื่น 

 

ลูกคา้ควบคุมสินทรพัยที์ส่รา้งข้ึนหรือเพิม่ข้ึน (ย่อหนา้ที ่35.2) 

 

ข5 ในการพิจารณาว่าลูกค้าเป็นผู้ควบคุมสนิทรัพย์ที่สร้างข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนตามย่อหน้าที่ 35.2 หรือไม่ 

กจิการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 34 และ 38 โดยสินทรัพย์ที่สร้างข้ึนหรือ

เพ่ิมข้ึน (เช่น สินทรัพย์ที่เป็นงานระหว่างทาํ) สามารถเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน และไม่มี

ตัวตน 

 

การปฏิบติังานของกิจการไม่ไดส้รา้งสินทรพัยที์่กิจการมีทางเลือกในการไปใชป้ระโยชนอื์่นได ้

(ย่อหนา้ที่ 35.3) 

 

ข6 การประเมินว่าสินทรัพย์น้ันกิจการมีทางเลือกในการไปใช้ประโยชน์อื่นได้หรือไม่ตามย่อหน้าที่ 

36 กิจการจะต้องพิจารณาข้อจาํกัดตามสัญญาและข้อจาํกัดในทางปฏบัิติเกี่ยวกับความสามารถ

ของกิจการในการนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ทนัท ีเช่น การขายให้กับลูกค้ารายอื่น โดย

ความเป็นไปได้ของการยกเลิกสัญญาที่ทาํกับลูกค้าถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องในการประเมินว่า

กิจการสามารถนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ทนัทีหรือไม่ 
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ข7 ข้อจํากัดตามสัญญาสาํหรับความสามารถของกิจการที่จะนําสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 

จะต้องมีเน้ือหาการจาํกัดการใช้สินทรัพย์ซ่ึงทาํให้กิจการไม่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 

ข้อจาํกัดทางสัญญาจะถือว่ามีเน้ือหากต็่อเมื่อลูกค้าสามารถบังคับใช้สิทธิต่อสินทรัพย์ภายใต้

สัญญาได้ เมื่อกิจการจะนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ในทางตรงกันข้าม ข้อจาํกัดทาง

สัญญาจะไม่มีเน้ือหา หากสินทรัพย์น้ันสามารถเปล่ียนกับสินทรัพย์อื่นที่ก ิจการสามารถใช้ 

ส่งมอบให้กับลูกค้ารายอื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญา และกิจการไม่ต้องมีต้นทุน  

ที่มีนัยสาํคัญเกิดข้ึน โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่ไม่คาดว่าจะเกิดเน่ืองจากสัญญาน้ัน  

ข8 ข้อจํากัดในทางปฏบิัติเกี่ยวกับความสามารถของกิจการที่จะนําสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่น

เกิดขึ้น ถ้ากิจการมีความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญที่เก ิดจากนําสินทรัพย์ไปใช้

ประโยชน์อื่น ความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญอาจเกิดจากต้นทุนที่มีนัยสาํคัญใน 

การทาํงานซํา้ของสินทรัพย์ หรือเกิดจากการที่กิจการขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่ขาดทุนอย่างมี

นัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการมีข้อจาํกัดในทางปฏบัิติเน่ืองจากสินทรัพย์น้ันได้รับการออกแบบ

ให้มีลักษณะเฉพาะสาํหรับลูกค้ารายหน่ึงเท่าน้ัน หรือ สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล 

 

สิทธิในการรบัช าระส าหรบัการปฏิบติังานที่เสร็จส้ินถึงปัจจุบนั (ย่อหนา้ที ่35.3)  

 

ข9 ตามย่อหน้าที่ 37 กิจการมีสิทธิในการรับชําระสาํหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้ นถึงปัจจุบัน  

ถ้ากิจการมีสิทธิได้รับจํานวนเงินไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนสาํหรับงานที่กิจการทาํแล้วจนถึง

ปัจจุบันในกรณีซ่ึงลูกค้าหรือบุคคลอื่นยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากความผิด

ของกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จาํนวนเงินค่าตอบแทนสาํหรับงานที่กิจการทาํแล้วจนถึง

ปัจจุบันเป็นจาํนวนเงินที่ใกล้เคียงกับราคาขายสินค้าหรือบริการที่ได้โอนแล้วจนถึงปัจจุบัน 

(ตัวอย่างเช่น การชดเชยต้นทุนการทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาของกิจการ 

ที่เกิดข้ึนโดยบวกกับกาํไรส่วนเพ่ิมอย่างสมเหตุสมผล) โดยมิใช่จํานวนเงินชดเชยสาํหรับ 

การสูญเสียของกาํไรที่อาจเกิดข้ึนเม่ือมีการยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี การชดเชยกาํไรส่วนเพ่ิมที่

สมเหตุสมผลสาํหรับต้นทุนที่เกิดแล้วไม่จําเป็นต้องเท่ากับกาํไรส่วนเพ่ิมที่คาดการณ์ไว้ใน

กรณีที่มีการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้า แต่ทั้งน้ีกิจการควรมีสิทธิที่จะได้รับการ

ชดเชยสาํหรับจาํนวนเงินต่อไปน้ี 

ข9.1 สัดส่วนของกําไรส่วนเพ่ิมที่คาดการณ์ไว้ในสัญญาซ่ึงสะท้อนถึงขอบเขตของการ

ปฏิบัติงานของกิจการภายใต้สัญญาก่อนลูกค้า (หรือบุคคลอื่น) ยกเลิกสัญญาอย่าง

สมเหตุสมผล หรือ 

ข9.2 ผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลต่อต้นทุนของเงินทุนของกิจการสําหรับสัญญาที่

คล้ายคลึงกัน (หรือส่วนเพ่ิมจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการสาํหรับสัญญาที่

คล้ายคลึงกัน) ในกรณีที่ส่วนเพ่ิมของสัญญาที่เฉพาะเจาะจงน้ีสูงกว่าผลตอบแทนที่

มักจะได้จากสญัญาที่คล้ายคลึงกนั 
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ข10 สทิธใินการรับชาํระของกิจการสาํหรับการปฏบัิติงานที่เสรจ็สิ้นถึงปัจจุบันไม่จาํเป็นต้องเป็นสิทธิ

ในการรับชาํระที่ปราศจากเง่ือนไข ในหลายๆ กรณี กิจการจะมีสิทธิในการรับชาํระที่ปราศจาก

เง่ือนไขตามข้ันของงานตามที่ตกลงกันไว้ หรือเม่ือภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ นให้สมบูรณ์  

ในการประเมินว่ากิจการมีสิทธิในการรับชําระของกิจการสาํหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้ นถึง

ปัจจุบันหรือไม่ กิจการจะต้องพิจารณาว่ากิจการมีสิทธิที่ใช้บังคับได้ในการเรียกร้องหรือเกบ็เงิน

สาํหรับการปฏบัิติงานที่เสรจ็สิ้นถึงปัจจุบันถ้าสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนจะเสรจ็สิ้นตามสัญญา

ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความผิดพลาดของกิจการในการปฏบัิติตามสญัญาที่ได้ตกลงไว้ 

ข11 ในบางสัญญาลูกค้าอาจมีสิทธิยกเลิกสัญญาเมื่อเป็นไปตามเวลาที่ระบุไว้ในช่วงอายุของสัญญา 

หรือลูกค้าอาจไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญา หากลูกค้ายกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญาใน

เวลาดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่สัญญาไว้) สัญญา (หรือ

กฎหมายอื่น) อาจให้สิทธิกิจการยังคงโอนสินค้าหรือบริการภายใต้สัญญาไปยังลูกค้าต่อ ไปได้ 

และกาํหนดให้ลูกค้าต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่

ได้รับ ในกรณีข้างต้น กิจการมีสิทธิในการรับชาํระของกิจการสาํหรับการปฏบัิติงานที่เสรจ็สิ้นถึง

ปัจจุบัน เน่ืองจากกิจการยังคงมีสิทธิปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญา และลูกค้ามีภาระที่ต้อง

ปฏบัิติตามสญัญา (ซ่ึงรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญา) 

ข12 ในการประเมินว่าสิทธิในการรับชําระสาํหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้ นถึงปัจจุบันมีอยู่จริงและ

สามารถบังคับใช้ได้ กจิการจะต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขตามสญัญา รวมถึงกฎหมาย หรือการบังคับใช้

กฎหมายในกรณีก่อนหน้านี้  ซ่ึงสามารถนาํมาสนับสนุนหรือหักล้างข้อกาํหนดในสัญญา โดยต้อง

รวมถึงการประเมินถึง 

ข12.1  กฎหมาย การดาํเนินการด้านกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมายในกรณีก่อนหน้าน้ีที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิในการรับชําระของกิจการสาํหรับงานที่ทาํแล้ว แม้ว่าสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้ระบุไว้ในสญัญากบัลูกค้า 

ข12.2  หลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าน้ีช้ีให้เหน็ว่าสิทธิที่จะได้รับชาํระเงินสาํหรับ

งานที่ทาํแล้วที่มีความคล้ายคลึงกนัไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือ 

ข12.3 แนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการของการเลือกที่จะไม่บังคับใช้สิทธิในการรับชาํระ

สาํหรับงานที่ทาํแล้วซ่ึงส่งผลให้สิทธิดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ในสภาพแวดล้อมทาง

กฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจการเลือกสละสิทธิ ในการรับชําระในสัญญาที่

คล้ายคลึงกัน กิจการจะยังคงมีสิทธิในการรับชาํระสาํหรับงานที่ทาํแล้ว ถ้าสัญญาที่ทาํ

กบัลูกค้ายังกาํหนดให้สทิธดิังกล่าวยังคงอยู่และใช้บังคับได้  

ข13 กาํหนดการชาํระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาไม่จาํเป็นต้องบ่งช้ีว่ากิจการมีสิทธิที่บังคับใช้ได้ในการรับ

ชาํระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้ว แม้ว่ากาํหนดการชาํระเงินในสัญญาระบุถึงจังหวะเวลา และจาํนวน

เงินของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าต้องจ่ายชาํระ กาํหนดการชาํระเงินอาจไม่เป็นหลักฐานว่ากิจการมี

สิทธิได้รับชาํระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้ว เพราะในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะระบุว่า

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้า เป็นจํานวนเงินที่กิจการต้องคืนด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือการที่

กจิการไม่ได้ปฏบัิติตามข้อตกลงในสญัญา 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

 

46 

 

 

วิธีวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระทีต่อ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินใหส้มบูรณ ์  

 

ข14 วิธีที่สามารถใช้วัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ นให้

สมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ตามย่อหน้าที่ 35 ถึง 37 รวมถึงวิธดีังต่อไปนี้  

ข14.1  วิธีผลผลิต (ดูย่อหน้าที่ ข15 ถึง ข17) และ 

ข14.2 วิธปัีจจัยนาํเข้า (ดูย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข19) 

 

วิธีผลผลิต  

 

ข15 วิธีผลผลิตจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากการวัดมูลค่าที่ให้กับลูกค้าจากสินค้าหรือบริการที่ได้

โอนให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับสินค้าหรือบริการที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญา วิธีผลผลิต

หมายรวมถึงการสํารวจผลการปฏิบัติงานเสร ็จสิ้นแล้ว จนถึงปัจจุบัน การประเมินผล

ความสาํเร็จ ความคืบหน้า ระยะเวลาที่ใช้ จาํนวนหน่วยของผลผลิต และจาํนวนหน่วยของ

งานที่ส่งมอบ เม่ือกิจการประเมินว่าจะใช้วิธีผลผลิตในการวัดความก้าวหน้า กิจการจะต้อง

พิจารณาว่าผลลัพธ์ที่เลือกจะเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่แสดงถึงผลการปฏิบัติตามภาระที่

ต้องปฏิบัติให้เสร ็จสิ้นให้สมบูรณ์ วิธีผลผลิตจะไม่เป็นวิธีอ ันเที่ยงธรรมในการแสดงผล 

การปฏิบัติงานของกิจการ ถ้าผลผลิตที่เลือกไม่ได้เป็นตัววัดสินค้าหรือบริการบางส่วนที่ 

การควบคุมได้โอนไปยังลูกค้า ตัวอย่างเช่น วิธีผลผลิตที่คาํนวณตามหน่วยของผลผลิตหรือ

หน่วยของงานที่ส่งมอบ แต่ไม่ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของกิจการที่จะทาํให้ภาระที่ต้อง

ปฏิบัติเสร็จสิ้น โดยวิธีน้ี หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปฏิบัติงานของกิจการได้

ทาํให้เกิดงานระหว่างทาํ หรือสินค้าสาํเร ็จรูปที่ควบคุมโดยลูกค้า แต่ไม่ได้รวมอยู่ในการ

วัดผลผลิต 

ข16 ในแนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนให้ ถ้ากิจการมีสิทธิในการได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าในจาํนวนเงิน

ซ่ึงสอดคล้องโดยตรงกับมูลค่าที่ให้กับลูกค้า ณ วันที่การดาํเนินงานของกิจการน้ันเสร็จสิ้น 

(ตัวอย่างเช่น สัญญาการให้บริการที่กิจการเรียกเกบ็เงินด้วยจาํนวนเงินที่แน่นอนตามช่ัวโมงที่

ให้บริการ) กิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินซ่ึงกิจการมีสิทธิออกใบแจ้งหน้ี 

ข17 ข้อเสยีของวิธผีลผลิต คือ การที่ผลผลิตที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าอาจจะไม่สามารถสังเกตเหน็

ได้โดยตรง และข้อมูลที่ต้องการใช้ กิจการอาจไม่สามารถหาได้โดยปราศจากต้นทุนที่สูงเกิน

สมควร ดังน้ันกจิการอาจมีความจาํเป็นต้องใช้วิธปัีจจัยนาํเข้า  

 

วิธีปัจจยัน าเขา้ 

 

ข18 วิธีปัจจัยนําเข้าจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงถึงความพยายามของกิจการหรือปัจจัยนาํเข้าที่ใช้ใน 

การปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้น (ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่ใช้ จาํนวนช่ัวโมงแรงงาน

ที่ใช้ไป ต้นทุนที่เกิดข้ึน ระยะเวลาที่ใช้ หรือช่ัวโมงเคร่ืองจักรที่ใช้) โดยเทียบปัจจัยนําเข้าที่ 
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คาดว่าจะใช้ทั้งหมดเพ่ือปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้น หากความพยายามของกิจการ

หรือปัจจัยนําเข้าได้ใช้อย่างเท่าๆ กันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การรับรู้รายได้โดยวิธี

เส้นตรงจึงอาจเป็นวิธทีี่เหมาะสมสาํหรับกจิการ 

ข19 ข้อเสียของวิธีปัจจัยนาํเข้า คือ ปัจจัยนาํเข้าที่ใช้ไปของกิจการอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรง

กับการโอนการควบคุมของสินค้าและบริการไปยังลูกค้า ดังน้ัน กิจการต้องไม่นาํปัจจัยนาํเข้า

บางปัจจัยที่ไม่ได้สะท้อนภาพการปฏบิัติงานของกิจการในการโอนการควบคุมสินค้าหรือ

บริการไปให้กับลูกค้า เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวัดความก้าวหน้าตามย่อหน้าที่ 

39 ตัวอย่างเช่น ในการวัดโดยใช้ต้นทุนของปัจจัยนาํเข้ามาเป็นเกณฑ์ การปรับปรุงการวัด

ความก้าวหน้าดังกล่าวอาจต้องปรับปรุงในกรณีดังต่อไปน้ี  

ข19.1 เม่ือต้นทุนที่เกิดข้ึนไม่ได้ทาํให้เกิดความก้าวหน้าในการทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติ 

เสรจ็สิ้น ในกรณีตัวอย่างน้ี กิจการจะไม่รับรู้รายได้ตามต้นทุนที่เกิดข้ึนที่เกิดจากความ

ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกิจการซ่ึงต้นทุนส่วนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในราคา

ตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น จํานวนเงินต้นทุนวัสดุที่สิ้ นเปลือง ต้นทุนแรงงาน หรือ

ทรัพยากรอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ือการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ 

เสรจ็สิ้น) 

ข19.2 ในกรณีที่ต้นทุนที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นสัดส่วนเดียวกับความก้าวหน้าของการเสรจ็สิ้นของ

ภาระที่ต้องปฏบัิติ ในสถานการณ์เหล่าน้ัน การสะท้อนภาพการปฏบัิติงานที่ดีที่สุด คือ 

กิจการอาจจะต้องปรับปรุงวิธีปัจจัยนําเข้าเพ่ือให้กิจการรับรู้รายได้ไม่เกินต้นทุนที่

เกดิขึ้น ตัวอย่างเช่น เพ่ือสะท้อนภาพการปฏบัิติงานของกิจการอย่างเที่ยงธรรมในการ

ปฏิบัติงาน กิจการจะรับรู้รายได้เป็นจํานวนเงินเท่ากับต้นทุนสินค้าที่ใช้ไปในการ

ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ น ถ้ากิจการคาดได้ว่า ณ วันเร่ิมต้นสัญญา

รายการดังกล่าวเข้าเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

ข19.2.1 สินค้าที่ใช้ไม่มีความแตกต่างกัน 

ข19.2.2 คาดได้ว่าลูกค้าได้ควบคุมสนิค้าอย่างมีนัยสาํคัญ ก่อนที่ลูกค้าจะได้รับบริการ

ที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้า 

ข19.2.3 ต้นทุนของสินค้าที่โอนไปมีนัยสาํคัญเม่ือเทียบกับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ทั้งหมดเพ่ือให้ภาระที่ต้องปฏบัิติเสรจ็สิ้น 

ข19.2.4 กิจการซ้ือสินค้าจากบุคคลที่สามซ่ึงกิจการไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ 

และการผลิตสนิค้าอย่างมีนัยสาํคัญ (แต่กิจการเป็นตัวการตามหลักการของ

ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข38) 
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การขายทีใ่หสิ้ทธิในการคืน  

 

ข20 ในบางสัญญากิจการจะโอนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า และให้สิทธิลูกค้าในการคืน

ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ (เช่น ความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์) และได้รับสิทธิอื่นๆ รวมกัน 

ดังต่อไปนี้  

ข20.1  การคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้ 

ข20.2 จาํนวนเงินที่สามารถใช้ลดหน้ีที่ค้างชาํระ หรือจาํนวนเงินที่จะค้างชาํระต่อกิจการ 

และ 

ข20.3 ให้ผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการแลกเปล่ียน 

ข21 ในการบันทกึรายการโอนผลิตภัณฑท์ี่ให้สทิธใินการคืน (และสาํหรับการให้บริการที่ได้ให้ไปแล้ว 

แต่มีสทิธใิห้เงินคืน) กจิการจะรับรู้รายการดังน้ี 

ข21.1 รายได้จากการโอนผลิตภัณฑ์ในจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้รับ  

(ดังน้ัน จะไม่มีการรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑท์ี่คาดว่าจะได้รับคืน) 

ข21.2 หน้ีสินเงินคืน และ 

ข21.3 สินทรัพย์ (และรายการที่ปรับต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง) สาํหรับมูลค่าได้รับคืนจาก

ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับคืนจากลูกค้า เพ่ือชาํระหน้ีสนิเงินคืน 

ข22 ข้อตกลงที่กิจการจะมีความพร้อมในการรับคืนผลิตภัณฑ์ได้ในระยะเวลาที่ให้คืนได้จะไม่บันทึก

เป็นภาระที่ต้องปฏบัิติ แต่จะบันทกึเป็นภาระผูกพันที่จะต้องทาํการคืนเงิน 

ข23 กจิการจะใช้ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47 ถึง 72 (รวมถงึข้อกาํหนดเร่ืองข้อจาํกัดของประมาณการ

สิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) เพ่ือกาํหนดจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการ

คาดว่าจะได้รับ (กล่าวคือ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับคืน) สาํหรับจํานวนเงินที่ได้รับ 

(หรือค้างรับ) ที่กิจการไม่คาดว่าจะได้รับ กิจการต้องไม่รับรู้รายได้เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการโอน

ไปให้ลูกค้า แต่จะรับรู้จาํนวนเงินที่ได้รับ (หรือค้างรับ) ดังกล่าวเป็นหน้ีสินเงินคืน ต่อจากน้ัน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะต้องปรับปรุงประมาณการจาํนวนเงินที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับเป็นการแลกเปล่ียนสาํหรับผลิตภัณฑท์ี่โอน และปรับปรุงราคาของรายการให้สอดคล้องกัน 

และจาํนวนเงินที่รับรู้เป็นรายได้ 

ข24 กิจการต้องปรับปรุงการวัดมูลค่าของหน้ีสินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  สาํหรับ

การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินที่จะได้รับการขอคืน กิจการต้องรับรู้การปรับปรุง

รายการดังกล่าวกับรายได้ (หรือ ส่วนที่หักจากรายได้) 

ข25       สินทรัพย์ที่รับรู้สาํหรับสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากลูกค้าในการชาํระหน้ีสินเงินคืน จะ

วัดมูลค่าเริ่มแรกโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น สินค้า

คงเหลือ) หักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการลดลงที่อาจจะ

เกิดขึ้ นกับกิจการในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่รับคืน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ

จะต้องปรับปรุงสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการในการรับคืนผลิตภัณฑ์ 

กิจการจะต้องแสดงสินทรัพย์แยกจากหน้ีสินเงินคืน 
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ข26 การแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์ที่ มี ลักษณะ คุณภาพ สภาพ และราคาเหมือนกันโดยลูกค้า 

(ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนสี หรือ เปล่ียนขนาด) จะไม่ถือเป็นการคืนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

ข27 สัญญาซ่ึงลูกค้าอาจจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชาํรุดเพ่ือแลกเปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ 

ให้ประเมินตามแนวทางในเร่ืองการรับประกนั ตามย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข33 

 

การรบัประกนั 

 

ข28  ตามปกติ กิจการอาจจะมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ขายไป (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) 

(ตามข้อกาํหนดในสัญญา กฎหมาย หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ของกิจการ) ลักษณะของ 

การรับประกันอาจมีความแตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรมและสัญญาอย่างมีนัยสาํคัญ ซ่ึง

การรับประกันบางประเภทเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์น้ันจะสามารถ

ใช้งานได้อย่างที่ทั้งสองฝ่ายต้ังใจตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน การรับประกันบางประเภทจะ 

ถือว่ามีการให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่า

ผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน 

ข29    หากลูกค้ามีสิทธิที่จะซ้ือการรับประกันแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น กรณีที่ มีการต้ังราคา 

การรับประกนั หรือมีการต่อรองแยกจากกัน) การรับประกันน้ันถือเป็นการบริการที่แยกจากกัน 

เน่ืองจากกิจการสัญญาว่าจะให้บริการเพ่ิมเติมจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างที่ระบุตามสัญญา 

ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการจะบันทกึการรับประกันน้ันเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติอีกประการหน่ึง

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 และต้องปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่ต้องปฏบัิติ

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 73 ถึง 86 

ข30 หากว่าลูกค้าไม่มีสิทธิที่ จะเ ลือกซ้ือการรับประกันแยกต่างหาก กิจการจะต้องบันทึก 

การรับประกันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่ การรับประกัน

น้ันหรือส่วนหน่ึงของการรับประกันน้ันเป็นการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้านอกเหนือไปจาก 

การสร้างความเช่ือม่ันให้กบัลูกค้าว่าผลิตภัณฑจ์ะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกนั 

ข31 ในการประเมินว่าการรับประกันเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่นอกเหนือไปจากการสร้างความ

เช่ือม่ันให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กจิการจะต้องพิจารณา

ปัจจัยต่างๆ เช่น 

ข31.1  การรับประกันน้ันเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดหรือไม่ - ถ้ากฎหมายกาํหนดให้

กิจการต้องมีการรับประกัน การมีข้อกําหนดทางกฎหมายในการให้กิจการต้อง

รับประกันบ่งช้ีว่าการรับประกันไม่ใช่ภาระที่ ต้องปฏิบัติ เน่ืองจากโดยปกติแล้ว

ข้อกาํหนดดังกล่าวได้รับการกาํหนดข้ึนเพ่ือปกป้องลูกค้าจากความเสี่ยงของการซ้ือ

ผลิตภัณฑท์ี่บกพร่อง 
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ข31.2  ระยะเวลาการรับประกัน – ช่วงเวลาที่ให้การรับประกันย่ิงมีความยาวนาน มีความ

เป็นไปได้มากข้ึนที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติ เน่ืองจากมีความ

เป็นไปได้มากที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็นการให้บริการเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจาก

การสร้างความเช่ือมั่นให้กบัลูกค้าว่าผลิตภัณฑจ์ะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกนั 

ข31.3 ลักษณะของงานที่กิจการให้สัญญาว่าจะดาํเนินการ – ถ้ากิจการจาํเป็นจะต้องปฏบัิติ 

งานใดงานหน่ึงเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตาม

คุณลักษณะที่ตกลงกัน (ตัวอย่างเช่น บริการจัดส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชํารุด) งานใน

ลักษณะดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติ 

ข32    หากการรับประกัน หรือบางส่วนของการรับประกัน กิจการได้ให้บริการกับลูกค้า เพ่ิมเติม

นอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ 

ตกลงกัน การบริการตามสัญญาน้ีถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังน้ัน กิจการจะปันส่วนราคาของ

รายการไปให้ผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้ากิจการมีสัญญารับประกันทั้งประเภทที่ให้ความเช่ือม่ัน 

และการรับประกันประเภทการให้บริการ แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสมเหตุสมผลได้   

ให้กจิการบันทกึการรับประกนัทั้งสองแบบร่วมกนัโดยถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติภาระเดียวกนั 

ข33 กฎหมายที่กาํหนดให้กจิการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของกิจการก่อให้เกิดอันตราย หรือ

ความเสยีหาย ไม่ถือว่าข้อกาํหนดดังกล่าวทาํให้เกดิภาระที่ต้องปฏบัิติ ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตอาจจะ

ขายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่กฎหมายกาํหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

(ตัวอย่างเช่น ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล) ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ตาม

วัตถุประสงค์ ในทาํนองเดียวกัน หากกิจการให้สัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าสาํหรับ

หน้ีสินและค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเรียกร้องด้านสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า หรือ

การละเมิดต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกิจการ ไม่ถือว่าทาํให้เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติ กิจการต้อง

บันทกึรายการภาระผูกพันดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การพิจารณาว่าเป็นตวัการหรือตวัแทน  

 

ข34 เม่ือบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการจะต้องกาํหนด

ว่าตามลักษณะของสัญญา สัญญาน้ันเป็นภาระที่กิจการต้องปฏิบัติในการจัดหาสินค้าหรือ

บริการที่ระบุด้วยตัวเอง (กิจการเป็นตัวการ) หรือเพ่ือจัดการให้สินค้าหรือบริการเหล่าน้ัน

ได้รับการจัดหาโดยบุคคลอื่น (กิจการเป็นตัวแทน) กิจการกาํหนดว่ากิจการเป็นตัวการหรือ

ตัวแทนสาํหรับแต่ละรายการของสินค้าหรือบริการที่ระบุซ่ึงสัญญาว่าจะให้กับลูกค้ารายน้ัน 

สินค้าหรือบริการที่ระบุ คือ สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน (หรือกลุ่มสินค้าหรือบริการที่

แตกต่างกัน) ที่ให้กับลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 27 ถึง 30) หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าประกอบด้วย

สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันมากกว่าหน่ึงรายการ กิจการสามารถเป็นตัวการสาํหรับสินค้า

หรือบริการที่ระบุบางรายการ และเป็นตัวแทนสาํหรับรายการอื่นๆ 
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ข34ก  การกาํหนดลักษณะของสญัญา (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข34) กจิการต้อง 

ข34ก.1  ระบุสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น สามารถเป็นสิทธิต่อ

สนิค้าหรือบริการที่จะได้จัดหาโดยบุคคลอื่น (ดูย่อหน้าที่ 26)) และ 

ข34ก.2  ประเมินว่ากจิการควบคุม (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 33) สินค้าหรือบริการที่ระบุแต่ละ

รายการหรือไม่ ก่อนที่สนิค้าหรือบริการน้ันจะโอนไปให้กบัลูกค้า 

ข35   กจิการเป็นตัวการ ถ้ากจิการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุก่อนที่สินค้าหรือบริการจะโอนไปให้

ลูกค้า อย่างไรกต็าม การที่กิจการมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในสินค้าน้ันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อน

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจะโอนไปให้กับลูกค้า ไม่ได้จําเป็นว่ากิจการควบคุมสินค้าที่ระบุได้ 

กจิการที่เป็นตัวการจะปฏบัิติงานเพ่ือให้ภาระที่ต้องปฏบัิติในการจัดหาสนิค้าหรือบริการที่ระบุให้

เสรจ็สิ้นโดยกจิการน้ัน หรือจะว่าจ้างให้บุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาช่วง) ปฏบัิติงานภาระ

ที่ต้องปฏบัิติเสรจ็สิ้นบางส่วนหรือทั้งหมดแทนกจิการ  

ข35ก เม่ือบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการซ่ึงเป็นตัวการมี

อาํนาจควบคุมสิ่งใดสิ่งหน่ึงดังน้ี 

ข35ก.1  สนิค้าหรือสนิทรัพย์อื่นจากบุคคลอื่นที่จะโอนให้กบัลูกค้า 

ข35ก.2  สิทธิในการบริการที่จะดาํเนินการโดยบุคคลอื่น ซ่ึงทาํให้กิจการสามารถกาํหนดให้

บุคคลน้ันให้บริการดังกล่าวกบัลูกค้าแทนกจิการ 

ข35ก.3  สินค้าหรือบริการจากบุคคลอื่นที่รวมกับสินค้าหรือบริการอื่นในการจัดหาสินค้าหรือ

บริการที่ระบุให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้บริการที่มีนัยสาํคัญในการบูรณาการ

สินค้าหรือบริการ (ดูย่อหน้าที่ 29.1) โดยบุคคลอื่นจัดหาสินค้าหรือบริการที่ระบุ

สาํหรับลูกค้าที่ทาํสัญญาไว้ กิจการมีการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุก่อนที่สินค้า

หรือบริการน้ันจะโอนให้กับลูกค้า เน่ืองจาก เร่ิมแรกกิจการมีการควบคุมในปัจจัย

นําเข้าของสินค้าหรือบริการที่ระบุ (รวมถึงสินค้าหรือบริการจากบุคคลอื่น) และ

สามารถกาํหนดการใช้งานในการก่อให้เกดิผลผลิตร่วม น่ันคือ สินค้าหรือบริการที่ระบุ

ดังกล่าว 

ข35ข เมื่อ (หรือในขณะที่) กิจการซ่ึงเป็นตัวการดาํเนินการให้ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น กิจการ

ต้องรับรู้รายได้ด้วยจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนข้ันต้นที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

กบัสนิค้าหรือบริการที่ระบุที่โอนไป 

ข36   กิจการเป็นตัวแทน เมื่อกิจการมีภาระที่ต้องปฏิบัติคือการจัดการให้มีการจัดหาสินค้าหรือ

บริการที่ระบุจากบุคคลอื่น กิจการที่เป็นตัวแทนไม่ได้ควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุที่จัดหา

โดยบุคคลอื่นก่อนที่จะโอนให้กับลูกค้า ดังน้ัน เมื่อ (หรือในขณะที่) กิจการซ่ึงเป็นตัวแทน

ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น กิจการต้องรับรู้รายได้ด้วยจาํนวนเงินค่าธรรมเนียม 

หรือค่านายหน้าซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากการจัดการให้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่ระบุโดย

บุคคลอื่น ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าของกิจการอาจจะเท่ากับจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทน

สุทธิ ซ่ึงกิจการเกบ็ไว้หลังจากการจ่ายสิ่งตอบแทนที่ได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้า

หรือบริการที่โอนให้กับบุคคลอื่นแล้ว 
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ข37   ข้อบ่งช้ีว่ากิจการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ระบุก่อนโอนไปยังลูกค้า (ซ่ึงหมายความว่ากิจการ

เป็นตัวการ (ดูย่อหน้าที่ ข35)) รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงรายการดังต่อไปน้ี 

ข37.1  กิจการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการ

ที่ระบุ ซ่ึงปกติจะรวมถึงความรับผิดชอบต่อการยอมรับสินค้าหรือบริการที่ระบุ 

(ตัวอย่างเช่น ความรับผิดชอบหลักต่อการที่สินค้าหรือบริการมีคุณลักษณะตาม

ข้อกาํหนดของลูกค้า) หากกิจการมีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้อตกลง

ที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการที่ระบุ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการ

จัดหาสินค้าหรือบริการที่ระบุทาํหน้าที่แทนกิจการ 

ข37.2  กิจการไม่มีความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือก่อนที่สินค้าหรือบริการที่ระบุจะโอนให้

ลูกค้า หรือหลังจากโอนการควบคุมให้ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้ามีสิทธิคืน

สินค้าหรือบริการ) ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้มาหรือมีข้อผูกพันในการได้มาซ่ึง

สินค้าหรือบริการที่ระบุก่อนการได้มาซ่ึงสัญญาที่ทาํกับลูกค้า อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่า

กิจการมีความสามารถในการสั่งการการใช้ และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ส่วนใหญ่จากสินค้าหรือบริการก่อนที่จะโอนให้ลูกค้า 

ข37.3  กิจการเป็นผู้มีสิทธิในการกาํหนดราคาสินค้าหรือบริการที่ระบุ การกาํหนดราคาซ่ึง

ลูกค้าจ่ายชําระสําหรับส ินค้าหรือบริการที ่ระบ ุ อาจเ ป็นข้อบ่ง ช้ีว ่าก ิจการมี

ความสามารถสั่งการการใช้ และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จาก

สินค้าหรือบริการ แต่อย่างไรกต็าม ในบางกรณีตัวแทนสามารถเป็นผู้มีสิทธิในการ

กาํหนดราคาได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอาจมีความยืดหยุ่นในการกาํหนดราคา เพ่ือ

สร้างรายได้เพ่ิมเติมจากการจัดการให้มีการจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าโดย

บุคคลอื่น 

ข37ก   ข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข37 อาจเกี่ยวข้องต่อการประเมินการควบคุมมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับ

ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ระบุ และข้อกาํหนดและเง่ือนไขของสัญญา นอกจากน้ี ข้อบ่งช้ี

ที่แตกต่างกันอาจนาํมาซ่ึงหลักฐานเพ่ิมเติมที่มีนํา้หนักในสัญญาที่แตกต่างกัน 

ข38 ถ้ากิจการอื่นสันนิษฐานว่าได้โอนภาระที่ต้องปฏิบัติของกิจการและสิทธิตามสัญญา จนทาํให้

กิจการไม่มีหน้าที่ในการโอนสินค้าหรือบริการที่ระบุไปยังลูกค้าอีกต่อไป (กล่าวคือ กิจการ

ไม่ได้เป็นตัวการอกีต่อไป) กจิการต้องไม่รับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติน้ัน แต่กิจการต้อง

ประเมินว่ากจิการต้องรับรู้รายได้จากการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติในการทาํให้เกิดสัญญาแก่

บุคคลอื่น (กล่าวคือ ประเมินว่ากจิการเป็นตัวแทนหรือไม่) 

 

สิทธิทีม่อบใหก้บัลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพิม่ 

 

ข39 สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมโดยให้ฟรี หรือมีส่วนลดให้มีหลาย

รูปแบบ เช่น เงินจูงใจการซ้ือสินค้า คะแนนสะสมกับลูกค้า (หรือ “คะแนน”) สิทธิในการเลือก

ต่อสญัญา หรือการให้ส่วนลดสาํหรับการซ้ือสนิค้าหรือบริการในอนาคต 
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ข40 หากสัญญาระบุว่ากิจการให้สิทธิในการเลือกซ้ือแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม 

สทิธใินการเลือกซ้ือที่ระบุไว้ในสญัญาดังกล่าวจะทาํให้เกดิภาระที่ต้องปฏบัิติ กต่็อเม่ือสิทธิในการ

เลือกซ้ือน้ันทาํให้เกิดสิทธิที่มีสาระสาํคัญที่จะทาํให้ลูกค้าได้รับสิทธิบางอย่างที่ลูกค้าจะไม่ได้รับ 

หากไม่ได้เข้าทาํสัญญาดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ส่วนลดเพ่ิมเติมมากไปกว่าส่วนลดที่ปกติกิจการ 

ได้ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มที่อยู่ในเขตภมิูศาสตร์หรือตลาดเดียวกนัสาํหรับสนิค้าหรือบริการเหล่าน้ัน) 

ถ้าสิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวทาํให้เกิดสิทธิที่มีสาระสาํคัญแก่ลูกค้า จะถือว่าลูกค้าได้จ่ายเงิน

ล่วงหน้าสาํหรับสินค้าหรือบริการในอนาคต กิจการจึงต้องรับรู้รายได้เมื่อโอนสินค้าหรือบริการ

ในอนาคตให้ลูกค้า หรือรับรู้เมื่อสทิธใินการเลือกหมดอายุ 

ข41 หากลูกค้ามีสทิธใินการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมในราคาเช่นเดียวกับราคาขายแบบเอกเทศ

ของสินค้าหรือบริการน้ัน สิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสิทธิที่มีสาระสาํคัญ ถึงแม้ว่า

สิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวจะมีได้กต่็อเมื่อลูกค้าต้องเข้าทาํสัญญาดังกล่าว ในกรณีเหล่าน้ี  

มักเป็นกิจการย่ืนข้อเสนอทางการตลาดซ่ึงกิจการจะบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีเมื่อลูกค้าใช้สทิธใินการเลือกซ้ือสนิค้าหรือบริการเพ่ิมเติม 

ข42 ย่อหน้าที่ 74 กาํหนดให้กิจการต้องปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระที่ต้องปฏบัิติตามเกณฑ์

ราคาขายแบบเอกเทศ ถ้าราคาขายแบบเอกเทศสาํหรับสิทธิของลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือ

บริการเพ่ิมเติมไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง กจิการต้องประมาณราคาดังกล่าว การประมาณการ

ดังกล่าวให้คาํนึงถึงส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าเม่ือลูกค้าใช้สิทธิในการเลือก โดยปรับปรุงด้วยข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

ข42.1 ส่วนลดซ่ึงลูกค้าสามารถได้รับโดยปราศจากการใช้สทิธใินการเลือก และ 

ข42.2 ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะใช้สทิธใินการเลือก 

ข43 ถ้าลูกค้ามีสิทธิที่มีสาระสาํคัญในการซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมในอนาคต และสินค้าหรือบริการ

น้ันมีความคล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการในสัญญาด้ังเดิมและเป็นไปตามที่ระบุในเง่ือนไขของ

สญัญาดั้งเดิม กจิการอาจเลือกใช้วิธปีฏบัิติอื่นในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิ

ในการเลือก  โดยการปันส่วนราคาของรายการให้กบัสนิค้าหรือบริการที่ลูกค้ามีสิทธิเลือกซ้ือโดย

อ้างอิงกับสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะจัดส่งให้กับลูกค้าและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้จัดหาที่

เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการน้ัน โดยปกติสิทธิในการเลือกดังกล่าวจะใช้ในกรณีสิทธิเลือกใน

การต่อสญัญา 

 

สิทธิทีลู่กคา้ไม่ใช ้

 

ข44 ตามย่อหน้าที่ 106 กิจการต้องรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา

ทั้งจาํนวนของเงินรับล่วงหน้าสาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติในการโอนหรือมีความพร้อมในการโอน

สินค้าหรือบริการในอนาคต และกิจการต้องตัดรายการหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว (และ

รับรู้เป็นรายได้) เม่ือมีการโอนสนิค้าหรือบริการ และถือว่าภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวเสรจ็สิ้นลง 
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ข45 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของกิจการที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ แสดงถึงสิทธิที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า

หรือบริการในอนาคต (และมีผลผูกพันให้กจิการต้องมีความพร้อมในการโอนสนิค้าหรือบริการ) 

อย่างไรกต็าม ลูกค้าอาจไม่ใช้สิทธิตามสัญญาทั้งหมด สิทธิตามสัญญาส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้มักจะ

เรียกว่าเป็นการสละสทิธ ิ(Breakage)  

ข46 หากกจิการคาดได้ว่าจะมีสทิธรัิบจาํนวนเงินที่สละสทิธทิี่แสดงเป็นหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา กิจการ

ต้องรับรู้จาํนวนเงินที่คาดได้ว่าจะมีการสละสิทธิเป็นรายได้เม่ือมีความน่าจะเป็นน้อยมากที่ลูกค้า

จะใช้สิทธิที่คงเหลืออยู่ดังกล่าว หากกิจการไม่คาดว่าจะมีสิทธิรับจาํนวนเงินที่สละสิทธิ กิจการ

ต้องรับรู้จาํนวนเงินที่คาดได้ว่าจะมีการสละสิทธิเป็นรายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ยากย่ิงที่ลูกค้า 

จะใช้สิทธิที่เหลือ ในการกาํหนดว่ากิจการคาดได้หรือไม่ว่ากิจการจะได้รับจาํนวนเงินที่สละสิทธ ิ

กิจการต้องพิจารณาข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 เร่ืองประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่

ยังไม่ให้รับรู้เป็นรายได้ 

ข47 กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิ (ไม่ใช่รายได้) สาํหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ

ซ่ึงกิจการจะต้องนาํส่งสิ่งตอบแทนดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานรัฐบาลตาม

กฎหมายเร่ืองทรัพย์สนิที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเป็นเจ้าของ 

 

ค่าธรรมเนยีมเริม่แรกทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้(และตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งบางประการ) 

 

ข48 ในบางสัญญา กิจการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ณ วันที่เร่ิมต้น

ของสัญญา หรือใกล้วันที่เร่ิมต้นของสัญญา ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิก

ของศูนย์สุขภาพ ค่าแรกเข้าในสัญญาบริการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการติดตั้งในสัญญา

ให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมในสัญญาจัดหาวัตถุดิบ 

ข49 ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา กิจการต้องประเมินว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาหรือไม่ ในหลายกรณี แม้ว่าค่าธรรมเนียม

เร่ิมแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กิจการต้องทาํ ณ วันที่หรือ

ใกล้วันที่เร่ิมต้นของสัญญาเพ่ือบรรลุข้อตกลงในสัญญา แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้

เกิดการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาให้แก่ลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 25) ในทางกลับกัน  

ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสาํหรับสินค้าหรือบริการที่จะโอนใน

อนาคต ในกรณีเช่นว่า ให้รับรู้ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อมีการโอนสินค้า

หรือบริการในอนาคต ระยะเวลาในการรับ รู้รายได้อ าจขยายออกไปนอกเหนือจาก

ระยะเวลาตามสัญญาฉบับแรก หากกิจการให้สิทธิแก่ลูกค้าในการทาํสัญญาใหม่และสิทธิที่

ให้แก่ลูกค้าดังกล่าวมีสาระสาํคัญตามคาํอธิบายในย่อหน้าที่ ข40  

ข50 หากค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กิจการต้องประเมินว่า

สินค้าหรือบริการน้ันเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 หรือไม่ 

ข51  กิจการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมที่เรียกคืนไม่ได้ เพ่ือบางส่วนจะเป็นการชดเชยต้นทุนที่

เกิดขึ้ นจากดาํเนินการเพ่ือการทาํสัญญา (หรืองานการบริหารจัดการอื่นตามย่อหน้าที่ 25) 
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โดยหากการดาํเนินการเพ่ือการทาํสัญญาไม่ได้ทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้ น กิจการต้อง

ไม่รวมการดาํเนินการดังกล่าว (รวมทั้งต้นทุนที่เกี่ยวข้อง) ในการประเมินความก้าวหน้า

ตามย่อหน้าที่ ข19 เน่ืองจากต้นทุนการดาํเนินการเพ่ือทาํสัญญาน้ันไม่ได้สะท้อนการโอน

บริการให้แก่ลูกค้า กิจการต้องประเมินว่าต้นทุนที่เกิดข้ึนในการดาํเนินการเพ่ือทาํสัญญา 

ทาํให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถบันทึกได้ตามย่อหน้าที่ 95 หรือไม่ 

 

การใหสิ้ทธิ 

 

ข52 การให้สิทธิทาํให้ลูกค้ามีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ การให้สิทธิ ในทรัพย์สิน 

ทางปัญญาอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการให้สิทธิในรายการดังต่อไปน้ี 

ข52.1  ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี 

ข52.2 ภาพยนตร์ เพลงและสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ 

ข52.3 แฟรนไชส์ และ 

ข52.4 สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 

ข53 กิจการอาจตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการอื่นให้แก่ลูกค้านอกเหนือจากข้อตกลงในการ

ให้สิทธิแก่ลูกค้า ข้อตกลงดังกล่าวอาจระบุไว้ชัดเจนในสัญญา หรือ อาจเป็นข้อตกลงโดยนัยที่

เป็นไปตามประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายหรือคาํแถลงที่เผยแพร่ของกิจการใน

เร่ืองดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ 24) กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ในการระบุภาระ

ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละสัญญาสาํหรับการให้สิทธิเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อตกลงที่จะโอนสินค้า

หรือบริการอื่นตามสัญญา เช่นเดียวกับสัญญาประเภทอื่น 

ข54  ถ้าข้อตกลงในการให้สิทธิไม่แตกต่างจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญา

ตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 30 กิจการต้องบันทึกข้อตกลงในการให้สิทธิและข้อตกลงในการโอน

สินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญาเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติเดียวกัน ตัวอย่างการให้สิทธิที่ไม่

สามารถแยกออกจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญามีดังน้ี  

ข54.1 การให้สิทธิน้ันถือว่าเป็นส่วนประกอบหน่ึงของสินค้าที่มีตัวตน และสิทธิดังกล่าวถือว่า  

เป็นส่วนหน่ึงในการที่ทาํให้สนิค้าจะใช้งานได้ และ 

ข54.2 การให้สิทธิที่ทาํให้ลูกค้าได้รับประโยชน์กต่็อเม่ือใช้สิทธิดังกล่าว พร้อมกับบริการที่

เกี่ยวข้องเท่าน้ัน (เช่น บริการออนไลน์ที่กิจการจัดให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลโดยการทาํ 

การให้สทิธใินการเข้าถึงข้อมูล) 

ข55  กรณีการให้สทิธไิม่แตกต่างกนั กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 38 เพ่ือกาํหนดว่าภาระที่

ต้องปฏิบัติ (ซ่ึงรวมถึงข้อตกลงตามการให้สิทธิ) เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้ นตลอด

ช่วงเวลาหน่ึงหรือเสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

ข56 ถ้าข้อตกลงตามการให้สิทธิไม่แตกต่างจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตาม

สัญญา ข้อตกลงในการให้สิทธิเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหาก กิจการต้องกาํหนดว่า 

การให้สิทธิดังกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการโอน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยใน
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การกาํหนดจังหวะเวลาน้ีกิจการต้องพิจารณาว่าข้อตกลงตามการให้สิทธิแก่ลูกค้ามีลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงดังน้ี  

ข56.1 สทิธใินการเข้าถึงทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการที่มีอยู่ตลอดอายุของการให้สิทธ ิหรือ 

ข56.2 สทิธใินการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในการให้สทิธ ิ

 

การก าหนดลกัษณะสญัญาของกิจการ 

 

ข57 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

ข58 ข้อตกลงที่กิจการให้สิทธิมีลักษณะเป็นการให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ 

ถ้าหากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

ข58.1 สัญญากาํหนด หรือลูกค้ามีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะต้องดาํเนิน

 กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้ามีสิทธิ (ดู 

ย่อหน้าที่ ข59 และ ข59ก) 

ข58.2 สิทธิที่ เกิดจากการให้สิทธิน้ันทาํให้ลูกค้าเป็นผู้มีฐานะเปิดโดยตรงต่อผลกระทบ 

แง่บวกหรือลบที่เกดิจากกจิกรรมของกจิการที่ระบุในย่อหน้าที่ ข58.1 และ 

ข58.3 กิจกรรมเหล่าน้ันไม่ได้ทําให้เกิดการโอนสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าในขณะที่

 กจิกรรมเหล่านั้นกาํลังดาํเนินไป (ดูย่อหน้าที่ 25) 

ข59 ปัจจัยที่อาจระบุว่าลูกค้าเกิดความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะรับผิดชอบกิจกรรมที่

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ

ของกิจการ นโยบายหรือคําแถลงที่เผยแพร่ของกิจการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการกาํหนดไว้ 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น ค่าสิทธิที่กาํหนดตามยอดขาย (a sales-based 

royalty)) ระหว่างกิจการและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงลูกค้ามีสิทธิอาจจะระบุ

ว่าลูกค้าสามารถคาดหวังได้ว่ากจิการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อกจิกรรมดังกล่าว 

ข59ก  กิจการมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้าได้รับสิทธิ  

กต่็อเมื่อเข้าข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

ข59ก.1  กิจกรรมเหล่าน้ันคาดว่าจะเปล่ียนรูปแบบ (ตัวอย่างเช่น การออกแบบหรือเน้ือหา) 

หรือการใช้งานอย่างมีนัยสาํคัญ (ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการดาํเนินการตาม

หน้าที่หรือปฏิบัติงาน) ของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 

ข59ก.2  ความสามารถของลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทั้งหมดที่

ได้มาจากหรือขึ้ นอยู่กับกิจกรรมเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การได้รับประโยชน์จาก  

ตราสินค้า ส่วนใหญ่ได้มาจากหรือขึ้ นอยู่กับการดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองของ

กิจการ ซ่ึงสนับสนุนหรือรักษามูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

  ดังน้ัน หากทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้าได้รับสิทธิ มีการใช้งานที่สาํคัญเป็นเอกเทศ โดย

ประโยชน์ส่วนใหญ่จากทรัพย์สินทางปัญญาได้มาจากการใช้งานดังกล่าว ดังน้ัน ความสามารถ

ของลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอาจไม่ได้เป็นผลมาจากกิจกรรมของ
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กิจการอย่างมีนัยสาํคัญ เว้นแต่ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและการใช้งาน

ของทรัพย์สนิทางปัญญาอย่างมีนัยสาํคัญ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่วนมากมีการใช้งานที่

สาํคัญเป็นเอกเทศ รวมถึง ซอฟต์แวร์ สารประกอบชีวภาพหรือสูตรยา และเน้ือหาสื่อที่เสร็จ

สมบูรณ์ (ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเพลงที่บันทึกแล้ว) 

ข60 หากเข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ ข58 กิจการต้องบันทึกข้อตกลงตามการให้สิทธิเป็นภาระที่

ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้นตลอดอายุของใบอนุญาต เน่ืองจากลูกค้าจะได้รับและใช้ประโยชน์พร้อมๆ 

กันจากการที่กิจการให้สิทธิการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการดังที่เกิดข้ึน (ดูย่อหน้าที่ 

35.1) กิจการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 45 เพ่ือเลือกวิธีที่เหมาะสมในการวัดระดับ

ความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้นให้สมบูรณ์ในการเข้าถึง 

ข61 หากรายการไม่เข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ ข58 ลักษณะของข้อตกลงที่กิจการให้สิทธิในการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการในสภาพที่เป็นอยู่ (ทั้งในแง่รูปแบบและการใช้งาน) ณ จุดที่มี

การให้สทิธกิบัลูกค้า ลักษณะเช่นว่าทาํให้ลูกค้าสามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับผลประโยชน์

ที่เหลืออยู่เกอืบทั้งหมดจากการให้สทิธ ิณ จุดที่มีการโอน กิจการต้องบันทกึข้อตกลงที่จะให้สิทธิ

ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 38 เพ่ือการกาํหนดจุดเวลาที่กิจการได้โอนการให้สิทธิแก่ลูกค้า 

อย่างไรกต็าม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้จากการให้สิทธิที่เป็นสิทธิในการให้ใช้ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาก่อนที่ ลูกค้าจะสามารถใช้และได้รับประโยชน์จากการให้สิทธิ ตัวอย่างเช่น  

ถ้าระยะเวลาในการให้สิทธิให้ใช้ซอฟต์แวร์เร่ิมก่อนที่กิจการจะให้ (หรือเมื่อจัดให้มี) รหัสที่ 

ทาํให้ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์น้ันได้ทันที กิจการจะต้องไม่รับรู้รายได้น้ันก่อนที่จะให้รหัส

ดังกล่าว หรือจัดให้มีรหัสดังกล่าว 

ข62  กิจการต้องไม่คาํนึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี เมื่อพิจารณาว่าการให้สิทธิได้มีการให้สิทธิในการเข้าถึง

ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือสทิธใินการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการ 

ข62.1 ข้อจาํกัดของเวลา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือการใช้ – ข้อจาํกัดเหล่าน้ีได้กาํหนด

คุณลักษณะของการให้สิทธิ แต่ไม่ได้กาํหนดว่ากิจการได้ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติ

ซ่ึงเป็นภาระที่เสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  

ข62.2 กจิการได้รับประกนัว่ากจิการมีสทิธบัิตรต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพ่ือที่จะปกป้องการใช้สิทธิบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาต สัญญาที่จะปกป้องสิทธิตาม

สิทธิบัตรไม่ถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ เพราะการปกป้องสิทธิบัตรเป็นการปกป้อง

มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการเอง และเป็นการให้ความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าว่า

การให้สทิธทิี่ได้มอบให้ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิที่มีคุณลักษณะตามข้อกาํหนดในสญัญา 
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ค่าสิทธิทีก่ าหนดจากยอดขายหรือจ านวนการใชง้าน 

 

ข63 กิจการต้องรับรู้รายได้จากค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งานที่ได้รับเพ่ือเป็น

การแลกเปล่ียนกับการให้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อทุกเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีได้

เกดิขึ้นแล้ว โดยไม่ต้องคาํนึงถึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 56 ถึง 59 

ข63.1 รายการขายที่หรือการใช้งานได้เกิดขึ้นในเวลาต่อมา และ 

ข63.2 ภาระที่ ต้องปฏบิัต ิที ่ไ ด้ม ีการปันส่วนค่าส ิทธ ิที่ก ําหนดจากยอดขายหรือจํานวน 

การใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดมาให้ได้เสรจ็สิ้นลงแล้ว (หรือเสรจ็สิ้นบางส่วน) 

ข63ก  ข้อกาํหนดสาํหรับค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งานในย่อหน้าที่ ข63 ใช้เมื่อ 

ค่าสิทธิเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่าน้ัน หรือเมื่อการให้สิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญามีความสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าสิทธิมากกว่ารายการอื่น (ตัวอย่างเช่น การให้สิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาอาจมีความสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าสิทธิมากกว่ารายการอื่นเมื่อกิจการมี

ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลที่ลูกค้าจะพิจารณาว่ามูลค่าของการให้สิทธิมีมากกว่าสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ค่าสทิธเิกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาํคัญ) 

ข63ข  เม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข63ก รายได้จากค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือ

จํานวนการใช้งานต้องรับรู้ทั้งจํานวนตามย่อหน้าที่ ข63 แต่หากไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ ข63ก ให้นาํข้อกาํหนดเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้าที่ 50 ถึง 59 มาใช้กับ

ค่าสทิธทิี่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งาน 

 

สญัญาการซ้ือคืน 

 

ข64  สัญญาการซ้ือคืน คือ สัญญาซ่ึงกิจการที่ได้ขายสินทรัพย์ และมีการตกลงหรือสัญญาได้ให้

ทางเลือก (ในสัญญาเดียวกันหรือเป็นสัญญาอื่นแยกกัน) แก่กิจการในการซ้ือคืนสินทรัพย์  

การซ้ือคืนสินทรัพย์อาจเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ขายให้แก่ลูกค้า หรือสินทรัพย์นั้นมีความ

คล้ายคลึงมากก ับส ินทรัพย ์ดั ้ง เด ิม หร ือส ินทรัพย ์อื ่นที ่ส ินทรัพย ์ดั ้ง เด ิมที ่ขายไปเป็น

ส่วนประกอบของสินทรัพย์น้ัน 

ข65 สัญญาการซ้ือคืนโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ 

ข65.1 กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

ข65.2 กิจการมีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาที่ให้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ 

ผู้ถือในการซ้ือสินทรัพย์) และ 

ข65.3 กิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามที่ลูกค้าร้องขอ (สัญญาที่ให้สิทธิใน

การเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการขายสินทรัพย์) 

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

 

59 

 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสญัญาที่ใหส้ิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถ้ ือในการซ้ือ

สินทรพัย ์

 

ข66     หากกจิการมีภาระผูกพันหรือมีสทิธใินการซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือสัญญาที่

ให้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการซ้ือสินทรัพย์) จะถือว่าลูกค้าไม่สามารถควบคุม

สนิทรัพย์น้ันได้ เพราะลูกค้ามีข้อจาํกัดในการกาํหนดการใช้งานและการได้รับประโยชน์คงเหลือ

เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน แม้ว่าลูกค้าจะถือครองทางกายภาพของสินทรัพย์กต็าม ดังน้ัน 

กจิการต้องบันทกึรายการสญัญาตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

ข66.1 บันทึกเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง

สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ถ้ากิจการสามารถซ้ือคืนสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ 

ตํ่ากว่าราคาขายดั้งเดิมของสนิทรัพย์ หรือ 

ข66.2 บันทึกเป็นสัญญาการจัดหาเงินตามย่อหน้าที่ ข68 ถ้ากิจการสามารถหรือต้องซ้ือคืน

สนิทรัพย์ด้วยมูลค่าที่มากกว่าหรือเทา่กบัราคาขายดั้งเดิมของสนิทรัพย์ 

ข67 ในการเปรียบเทยีบราคาซ้ือคืนกบัราคาขาย กจิการต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข68 ถ้าสัญญาการซ้ือคืนเป็นสัญญาการจัดหาเงิน กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์เดิมน้ันต่อไป และต้อง

รับรู้จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเป็นหน้ีสินทางการเงิน กิจการจะรับรู้ส่วนต่าง

ระหว่างจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าและจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายไปให้ลูกค้า

เป็นดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เป็นไปได้ เช่น ค่าดําเนินการ หรือค่าการถือสินทรัพย์

(ตัวอย่างเช่น การประกนั)  

ข69 ถ้าสิทธิในการเลือกไม่ได้รับการใช้และหมดอายุลง กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินออกไปและ

รับรู้เป็นรายได้ 

 

สญัญาที่ใหสิ้ทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถ้ือในการขายสินทรพัย  ์

 

ข70 หากกิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามคาํขอจากลูกค้า (สัญญาที่ให้สิทธิในการ

เลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการขายสินทรัพย์) ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาขายเดิมของสินทรัพย์ 

กิจการต้องพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นสัญญาว่าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญใน 

การใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ การใช้สิทธิของลูกค้าส่งผลให้จํานวนเงินที่ลูกค้าจ่ายชําระมาเป็น 

การจ่ายสิ่งตอบแทนให้กับกิจการสาํหรับสิทธิในการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวสาํหรับระยะเวลาหน่ึง 

ดังน้ัน ถ้าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิดังกล่าว ให้กิจการบันทึก

สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข71 เพ่ือประเมินว่าลูกค้ามีแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิหรือไม่ กิจการต้อง

พิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของราคาซ้ือคืนและราคาตลาดที่คาดไว้ของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ซ้ือคืนสินทรัพย์ และจํานวนเงินของจังหวะเวลาจนกระทั่งสิทธิหมดอายุ ตัวอย่างเช่น  
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ถ้าราคาซ้ือคืนคาดว่าจะเกนิกว่ามูลค่าตลาดของสนิทรัพย์อย่างมีนัยสาํคัญ ซ่ึงอาจจะบ่งช้ีว่าลูกค้า

มีแรงจูงใจทางเศรษฐกจิในการใช้สทิธใินการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการขายสนิทรัพย์ 

ข72    หากกจิการไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิ ณ ราคาที่ตํ่ากว่าราคาขายเดิม

ของสินทรัพย์ กิจการจะถือเป็นสัญญาที่เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิในการคืนได้ ตาม 

ย่อหน้าที่ ข20 ถึง ข27 

ข73 หากราคาซ้ือคืนของสนิทรัพย์เทา่กบัหรือมากกว่าราคาขายเดิม และมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาดที่

คาดไว้ของสินทรัพย์ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจัดหาเงิน ดังน้ัน กิจการต้องบันทึกสัญญา

ดังกล่าวตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข68 

ข74 หากราคาซ้ือคืนสินทรัพย์มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่า

ตลาดที่คาดไว้ของสินทรัพย์ และลูกค้าไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญที่จะใช้สิทธิน้ัน 

กิจการต้องบันทกึสัญญาน้ันประหน่ึงว่ากิจการได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิในการคืนตามที่อธิบาย

ในย่อหน้าที่ ข20 ถึง ข27 

ข75 ในการเปรียบเทยีบราคาซ้ือคืนกบัราคาขาย กจิการต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข76 ถ้าสทิธใินการเลือกไม่ได้รับการใช้และหมดอายุลง กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินออกไปและรับรู้

เป็นรายได้ 

 

สญัญาฝากขาย 

 

ข77  เมื่อกิจการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น (เช่นผู้แทนจาํหน่ายหรือผู้จัดจําหน่าย) เพ่ือขาย

ให้กบัผู้บริโภค กจิการต้องพิจารณาว่าบุคคลอื่นดังกล่าวได้ควบคุมผลิตภัณฑ์ ณ จุดที่มีการส่งมอบ

หรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่ ส่งมอบไปยังบุคคลอื่นถือว่าได้รับการถือไว้ตามสัญญาฝากขายถ้าหาก 

บุคคลอื่นไม่มีสิทธิในการควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน ดังน้ัน กิจการต้องไม่รับรู้รายได้ ณ จุดการส่งมอบ

ผลิตภัณฑไ์ปยังบุคคลอื่น ถ้าผลิตภัณฑน้ั์นได้รับการถือไว้ตามการฝากขาย 

ข78 ข้อบ่งช้ีว่ารายการใดเป็นรายการฝากขาย รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียงรายการดังต่อไปนี้   

ข78.1 ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ จนกระทั่งเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึน เช่น 

การขายผลิตภัณฑไ์ปยังลูกค้าของผู้แทนจาํหน่าย หรือจนครบตามกาํหนดระยะเวลา 

ข78.2 กจิการสามารถร้องขอผลิตภัณฑ์คืนหรือกาํหนดให้ส่งมอบต่อไปยังบุคคลที่สาม (อาท ิ

ผู้แทนจาํหน่ายรายอื่น) และ 

ข78.3 ผู้แทนจําหน่ายไม่มีภาระผูกพันที่ปราศจากเง่ือนไขให้จ่ายชําระสาํหรับผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว (แม้ว่าอาจมีการกาํหนดให้จ่ายเงินมัดจาํกต็าม) 

 

การขายทีแ่จง้หนี้ แลว้แต่ยงัไม่ส่งมอบสินคา้ 

 

ข79 การขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า คือสัญญาที่กาํหนดให้กิจการออกใบแจ้งหน้ีแก่

ลูกค้าสาํหรับผลิตภัณฑ์ที่กิจการจะยังถือครองทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ไปจนกว่าจะมีการโอน

ไปยังลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าอาจมีคาํขอให้กิจการตกลงทาํ
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สญัญาลักษณะน้ี เน่ืองจากลูกค้าอาจขาดพ้ืนที่ในการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ์หรือการเกิดความล่าช้า

ของกาํหนดการการผลิตของลูกค้า 

ข80  กิจการจะต้องกาํหนดว่าเม่ือใดที่กิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนผลิตภัณฑ์

เสร็จสิ้น โดยกิจการต้องประเมินว่าลูกค้าได้ควบคุมผลิตภัณฑ์เมื่อใด (ดูย่อหน้าที่ 38) สาํหรับ

บางสัญญาการควบคุมจะโอนเม่ือผลิตภัณฑ์ส่งไปถึงสถานที่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการจัดส่ง

ผลิตภัณฑข์ึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของสญัญา (รวมถึงเง่ือนไขของการส่งมอบและจัดส่ง) อย่างไรกต็าม 

ในบางสัญญาลูกค้าอาจได้การควบคุมในตัวผลิตภัณฑ์ถึงแม้ว่าการครอบครองทางกายภาพของ

ผลิตภัณฑ์จะยังอยู่กับกิจการ ซ่ึงในกรณีน้ัน ลูกค้าจะต้องมีความสามารถในการกําหนด 

ทิศทางการใช้ประโยชน์ และลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่มีนัยสาํคัญที่คงเหลือของผลิตภัณฑ์น้ัน 

แม้ว่าลูกค้าได้ตัดสินใจที่จะยังไม่ใช้สิทธิในการครอบครองทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน 

กจิการไม่ได้ควบคุมผลิตภัณฑน้ั์น โดยมีหน้าที่แต่เพียงให้บริการการดูแลสนิทรัพย์ของลูกค้า 

ข81  นอกจากข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 38 กรณีที่ถือว่าลูกค้าได้ควบคุมผลิตภัณฑ์ตามข้อตกลงการขาย

ที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสนิค้า จะต้องเป็นกรณีที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

ข81.1 เหตุผลในการทาํข้อตกลงการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า จะต้องมีเน้ือหา 

(ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีการร้องขอให้ทาํสญัญา) 

ข81.2 ผลิตภัณฑจ์ะต้องระบุแยกออกมาว่าเป็นของลูกค้า 

ข81.3 ผลิตภัณฑจ์ะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ 

ข81.4 กิจการต้องไม่สามารถใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์น้ันหรือให้ลูกค้าอื่นใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑน้ั์นได้ 

ข82   หากกิจการรับรู้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ตามข้อตกลงการขายที่แจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ

สินค้า กิจการจะต้องพิจารณาว่ายังมีภาระที่ ต้องปฏิบัติคงเหลืออีกหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น  

การให้บริการดูแลผลิตภัณฑ์) ตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ซ่ึงจะทาํให้กิจการต้องปันส่วนราคาของ

รายการตามย่อหน้าที่ 73 ถึง 86   

 

การยอมรบัของลูกคา้ 

 

ข83 ตามที่ได้กล่าวในย่อหน้าที่ 38.5 การที่ลูกค้ายอมรับสินทรัพย์อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าลูกค้าได้รับ 

การควบคุมเหนือสินทรัพย์น้ัน เง่ือนไขในสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับของลูกค้ากาํหนดให้ลูกค้า

สามารถยกเลิกสัญญาหรือกาํหนดให้กิจการต้องดําเนินการบางอย่างหากสินค้าหรือบริการ  

ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกนั กจิการต้องพิจารณาเง่ือนไขดังกล่าวในการประเมินว่าลูกค้า

ได้รับการควบคุมสนิค้าหรือบริการเมื่อใด 

ข84  หากกิจการสามารถกาํหนดได้ชัดเจนว่า การควบคุมสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้าโดย

เป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกนัไว้ล่วงหน้าตามสัญญา การยอมรับของลูกค้าดังกล่าวจึงเกิดขึ้น

อย่างเป็นทางการ โดยไม่มีผลกระทบต่อการกาํหนดของกิจการเกี่ยวกับการได้รับการควบคุม

สินค้าหรือบริการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขในสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับของลูกค้าขึ้นอยู่
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กับการกาํหนดขนาดหรือนํา้หนักเฉพาะ กิจการสามารถกาํหนดได้ว่าเม่ือใดที่จะยอมรับเง่ือนไข

ดังกล่าวก่อนการได้รับเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการได้รับการควบคุมสินค้าหรือบริการของลูกค้า 

ประสบการณ์ของกิจการเกี่ยวกับสัญญาในสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะคล้ายกันอาจนํามาซ่ึง

หลักฐานที่สนิค้าหรือบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกันตามสัญญา หากการ

รับรู้รายได้เกิดก่อนการยอมรับของลูกค้า กิจการจะต้องพิจารณาว่ากิจการมีภาระที่ต้องปฏบัิติที่

ยังคงเหลือ (ตัวอย่างเช่น การติดตั้งอุปกรณ์) และทาํการประเมินถึงการรับรู้รายการแยกจากกนั 

ข85     อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการไม่สามารถกาํหนดได้ชัดเจนว่าสินค้าหรือบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นไปตาม

คุณลักษณะที่ตกลงกันไว้แล้วหรือไม่ กิจการจะไม่สามารถสรุปได้ว่าลูกค้าได้รับการควบคุม

จนกว่ากิจการจะได้รับการยอมรับของลูกค้า เน่ืองจากในสถานการณ์ดังกล่าวน้ี  กิจการไม่

สามารถระบุได้ว่าลูกค้าสามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมด

ของสนิค้าหรือบริการ 

ข86 ถ้ากิจการส่งผลิตภัณฑ์ไปให้กับลูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้หรือเพ่ือประเมิน

ผลิตภัณฑ์ และลูกค้าไม่ได้มีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทนใดๆ จนกว่าจะพ้นช่วงเวลาทดลองใช้ 

การควบคุมผลิตภัณฑ์จะไม่โอนไปยังลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะยอมรับผลิตภัณฑ์หรือผ่านพ้น

ช่วงเวลาทดลองใช้ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลการจ าแนกรายได ้

 

ข87      ย่อหน้าที่ 114 กาํหนดให้กจิการต้องจาํแนกรายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้าเป็นหมวดหมู่ที่แสดง

ถึงลักษณะการประกอบธุรกจิ จาํนวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้และกระแส

เงินสดที่มีผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายปัจจัย ดังน้ัน ระดับในการจาํแนกรายได้ของ

กจิการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลจะข้ึนอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ซ่ึงเกี่ยวข้อง

กบัสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า กจิการบางรายอาจจาํเป็นต้องมีหมวดหมู่มากกว่าหน่ึงประเภทเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจําแนกรายได้ตามย่อหน้าที่  114 ในขณะที่กิจการอื่นอาจจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้โดยจาํแนกรายได้เป็นหมวดหมู่เพียงหน่ึงประเภท 

ข88 ในการเลือกประเภทหมวดหมู่เพียงหมวดหมู่เดียว (หรือหลายหมวดหมู่) เพ่ือการจาํแนกรายได้ 

กจิการต้องพิจารณาว่าข้อมูลเกี่ยวกบัรายได้ของกจิการได้นาํเสนออย่างไรในการแสดงข้อมูลเพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้  

ข88.1 การเปิดเผยข้อมูลนอกงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น รายงานกาํไร รายงานประจาํปี หรือ

 รายงานที่นาํเสนอต่อนักลงทุน) 

ข88.2 ข้อมูลได้ รับการสอบทานอย่างสมํ่ า เสมอโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดาํเนินงานเพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงินของส่วนงานดาํเนินงาน และ 

ข88.3 ข้อมูลอื่นๆ  ที่คล้ายคลึงกับประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  ข88.1 และ  

 ข88.2 และข้อมูลที่ใช้โดยกิจการหรือผู้ใช้งบการเงินของกิจการเพ่ือประเมินผล 

การดาํเนินงานทางการเงินของกจิการหรือการตัดสนิใจในการจัดสรรทรัพยากร 
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ข89  ตัวอย่างของหมวดหมู่ที่อาจเหมาะสมเพ่ือใช้จําแนกประเภทรายได้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

รายการทั้งหมดดังต่อไปนี้   

ข89.1 ประเภทของสนิค้าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น สายการผลิตภัณฑห์ลัก) 

ข89.2 เขตทางภมูิศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น ประเทศ หรือ ภมูิภาค) 

ข89.3 ตลาดหรือประเภทของลูกค้า (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือลูกค้าที่

ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐบาล) 

ข89.4 ประเภทของสัญญา (ตัวอย่างเช่น สัญญาที่ราคาคงที่ หรือสัญญาที่กาํหนดราคาจาก

จาํนวนช่ัวโมงแรงงานและต้นทุนวัสดุ) 

ข89.5 ระยะเวลาของสญัญา (ตัวอย่างเช่น สญัญาระยะสั้น หรือสญัญาระยะยาว) 

ข89.6 จังหวะเวลาการโอนสินค้าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น รายได้จากการโอนสินค้าหรือ

บริการให้ลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รายได้จากการโอนสินค้าหรือบริการตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง) และ 

ข89.7 ช่องทางการขาย (ตัวอย่างเช่น ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และสินค้าที่ขายผ่าน

คนกลาง) 
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ภาคผนวก ค 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีผลบงัคับเช่นเดียวกบัส่วนอื่นๆ ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

ค1 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้นํามาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ โดย

หากกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ค1ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ค2 เพ่ือประโยชน์ในการอ่านย่อหน้าที่ ค3 ถึง ค8ก  

ค2.1 วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน คือ วันเร่ิมต้นของระยะเวลารายงานซ่ึงกจิการเร่ิมใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีคร้ังแรก และ 

ค2.2 สัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คือ สัญญาที่กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการทั้งหมดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค3 กจิการต้องปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงดังต่อไปนี้  

ค3.1 ปรับปรุงโดยการแสดงรายการย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

(เมื่อมีการประกาศใช้) โดยมีข้ออนุโลมตามย่อหน้าที่ ค5 หรือ 

ค3.2 ปรับปรุงโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี ณ วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตาม 

ย่อหน้าที่ ค7 ถึง ค8 

ค4 เมื่อกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้คร้ังแรก กิจการไม่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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ยกเว้น กิจการต้องนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับดังกล่าว สาํหรับงวดปีล่าสุดก่อนงวดปีแรกที่มีการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี (“งวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก”) และเฉพาะในกรณีที่กิจการ 

ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.1 ทั้งน้ีกิจการอาจ

เลือกนําเสนอข้อมูลน้ีสาํหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดเปรียบเทียบก่อนหน้าถ้ามีการแสดง

เปรียบเทยีบกไ็ด้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ 

ค5 กิจการอาจใช้วิธีปฏิบัติที่ ผ่อนปรนข้อหน่ึงข้อใดหรือหลายข้อต่อไปน้ีในการใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.1  

 ค5.1  สาํหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว กิจการไม่จําเป็นต้องปรับปรุงย้อนหลังการแสดง

 รายการของสญัญาที่ 

 ค5.1.1 เร่ิมต้นและเสรจ็สมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกนั หรือ 

 ค5.1.2 เสรจ็สมบูรณ์ ณ ต้นงวดของงวดแรกสดุที่มีการนาํเสนอ 

ค5.2 สาํหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่มีสิ่งตอบแทนผันแปร กิจการอาจใช้ราคาของ

 รายการ ณ วันที่สัญญาเสร็จสิ้ นลง แทนการประมาณการจํานวนเงินสิ่งตอบแทน 

ผันแปรในรอบระยะเวลารายงานที่นาํมาเปรียบเทยีบ 

ค5.3   สาํหรับสญัญาที่มีการเปล่ียนแปลงก่อนต้นงวดของงวดแรกสุดที่มีการนาํเสนอ กิจการ

 ไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงการเปล่ียนแปลงสัญญาดังกล่าวย้อนหลังตามย่อหน้าที่ 20 ถึง 

 21 แต่กิจการต้องสะท้อนผลกระทบรวมของการเปล่ียนแปลงทั้งหมดซ่ึงเกิดข้ึนก่อน

 ต้นงวดของงวดแรกสดุที่นาํเสนอ เมื่อ 

  ค5.3.1 ระบุภาระที่ต้องปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปแล้วหรือที่ยังไม่สาํเรจ็ 

  ค5.3.2 กาํหนดราคาของรายการ และ 

  ค5.3.3 ปันส่วนของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่สาํเร็จไปแล้วหรือ

  ที่ยังไม่สาํเรจ็ 

ค5.4  สาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่นําเสนอก่อนวันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กิจการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยจาํนวนเงินของราคาของ

รายการที่ปันส่วนให้ภาระที่ต้องปฏิบัติที่เหลือ รวมทั้ง คาํอธิบายว่ากิจการคาดว่าจะ

รับรู้จาํนวนเงินเป็นรายได้เม่ือใด (ดูย่อหน้าที่ 120) 

ค6 สาํหรับวิธีปฏบัิติที่ผ่อนปรนในย่อหน้าที่ ค5 ที่กิจการใช้ กิจการต้องใช้อย่างสมํ่าเสมอกับสัญญา

ทั้งหมดในทุกๆ รอบระยะเวลารายงานที่นาํเสนอ นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี  

ค6.1  วิธปีฏบัิติที่ผ่อนปรนที่นาํไปใช้ และ  

ค6.2  ข้อมูลการประเมินเชิงคุณภาพของประมาณการผลกระทบจากวิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรน 

แต่ละข้อในระดับเทา่ที่เป็นไปได้ตามสมควร 

ค7 หากกิจการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการแสดงรายการ

ย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.2 กิจการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมของการเริ่มใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการปรับปรุงกับกาํไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของ
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม) ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานซ่ึงรวมถึง วันที่

เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ในการปรับใช้มาตรฐานด้วยวิธีน้ี กิจการอาจ

เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีย้อนหลังกับสัญญาที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่

เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (ตัวอย่างเช่น 1 มกราคม 2562 สาํหรับ

กิจการที่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานคือวันที่ 31 ธันวาคม) 

ค7ก  กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงย้อนหลังตาม 

ย่อหน้าที่ ค3.2 กิจการอาจใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏบัิติตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ ค5.3 วิธีใด 

วิธหีน่ึงดังน้ี 

ค7ก.1  สาํหรับสัญญาที่มีการเปล่ียนแปลงทุกสัญญาซ่ึงเกิดข้ึนก่อนต้นงวดของงวดแรกที่มี

การนาํเสนอ หรือ 

ค7ก.2  สาํหรับสัญญาที่มีการเปล่ียนแปลงทุกสัญญาซ่ึงเกิดข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

  หากกิจการใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติดังกล่าว กิจการต้องใช้การผ่อนปรนอย่างสมํ่าเสมอ

กับสัญญาทั้งหมด และเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ ค6 

ค8 สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงวันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

หากกิจการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการแสดงรายการ

ย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค3.2 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไปน้ี  

ค8.1 จาํนวนเงินผลกระทบของรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินในงวดปัจจุบันจากการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยเทียบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่มี

ผลบังคับใช้ก่อนการเปล่ียนแปลง และ 

ค8.2  คาํอธบิายเกี่ยวกบัสาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ค8.1 

ค8ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

ค9 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่ 
 

ค10    ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี  

ค10.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง 

ค10.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
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ค10.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

ค10.4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย์ 

ค10.5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอน

สินทรพัยจ์ากลกูคา้ และ 

ค10.6 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได-้รายการ

แลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา 

 

 


