เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๐ (๔/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสภาวิช าชีพ บั ญชี ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๑
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
(๒) ประกาศสภาวิช าชีพ บั ญชี ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๘
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง รายได้
(๓) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
(๔) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๐/๒๕๖๐ เรื่อ ง การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(๕) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๒/๒๕๖๐ เรื่อ ง การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(๖) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อ ง การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๑๕ เรื่ อ ง รายได้ จ ากสั ญ ญา
ที่ทํากับลูกค้า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุ งของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IFRS 15:
Revenue from Contracts with Customers (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สามารถสรุปภาพรวม เหตุผลสําหรับการออกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และลั ก ษณะที่สาํ คัญ ของหลั กการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้

ภาพรวม
1

2

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า กําหนด
หลักการสําหรับการรายงานข้ อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน เกี่ยวกับ ลักษณะ จํานวนเงิน
จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาของกิจการที่ทาํ
กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ให้ ถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ใช้ แทน
3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
3.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
3.4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญา
สาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
3.5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอน
สินทรัพย์จากลูกค้า และ
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
3.6

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการ
แลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

เหตุผลสาหรับการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
4

5

6

รายได้ เป็ นตัวเลขที่สาํ คัญสําหรับผู้ ใช้ งบการเงินในการประเมินผลการดําเนินงานทางการเงิน
และฐานะทางการเงิน ของกิจ การ อย่า งไรก็ต าม ข้ อ กํา หนดการรับ รู้ ร ายได้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระหว่า งประเทศแตกต่า งจากข้ อ กํา หนดตามหลัก การบัญ ชีท่ีรับ รอง
ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้ง สองชุด ต้ อ งได้ รับ
การปรับปรุง โดยข้ อกําหนดการรับรู้รายได้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ เดิมให้
แนวทางปฏิบัติไว้ อย่างจํากัด ซึ่งทําให้ เป็ นการยากในการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลัก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง กับ
รายการที่ซับซ้ อน นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
ได้ ให้ แ นวทางปฏิบัติไว้ อ ย่า งจํา กัดเกี่ยวกับ เรื่ องสํา คัญ ของรายได้ หลายเรื่ อง เช่น การบัญ ชี
สําหรับข้ อตกลงที่มีส่วนประกอบหลายๆ อย่าง ในทางตรงกันข้ ามกับหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้ วยแนวคิดการรับรู้รายได้ กว้ างๆ พร้ อมทั้งข้ อกําหนด
การรับ รู้ ร ายได้ ต่า งๆ เฉพาะอุต สาหกรรมหรือรายการ ซึ่ ง บางครั้ งจะส่งผลให้ ร ายการบัญ ชี
แตกต่างกันแม้ จะเป็ นรายการที่มีความคล้ ายกันในเชิงเศรษฐกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB) จึงได้ ริเริ่มโครงการเพื่อที่จะขยายความให้ ชัดเจน
ในหลักการสําหรับการรับรู้รายได้ และพัฒนามาตรฐานการรับรู้รายได้ ให้ เป็ นแบบแผนเดียวกัน
สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
5.1
ลดความไม่สอดคล้ องและข้ อด้ อยของข้ อกําหนดเดิมของการรับรู้รายได้
5.2
กําหนดกรอบที่ประยุกต์ได้ ในสภาพแวดล้ อมที่ต่างกันสําหรับการพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวกับรายได้
5.3
ปรับปรุงความสามารถเปรียบเทียบได้ ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ระหว่าง
กิจการ อุตสาหกรรม ประเทศ และตลาดทุน
5.4
ปรั บปรุงข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่มีประโยชน์
มากขึ้น และ
5.5
ลดจํานวนข้ อกําหนดที่กจิ การต้ องอ้ างอิงเพื่อทําให้ การจัดทํางบการเงินง่ายยิ่งขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า พร้ อมทั้ง
หัวข้ อ 606 (Topic 606) ที่บรรจุ อยู่ในประมวลมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดมาตรฐานการบัญชี Update 2014-09 เรือ่ ง รายได้
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า (หัวข้ อ 606) (Accounting Standards Update 2014-09 Revenue
from Contracts with Customers (Topic 606)) เป็ นความสําเร็จจากการร่วมมือของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบรรลุวัตถุประสงค์และปรับปรุงการรายงานทางการเงิน โดย
การกําหนดมาตรฐานการรับรู้รายได้ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและ
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

ลักษณะทีส่ าคัญ
7

หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ
กับ ลูก ค้ า คือ กิจ การรับ รู้ ร ายได้ เ พื่ อ แสดงการส่ง มอบสิน ค้ า หรือ บริก ารที่ส ัญ ญาให้ ลูก ค้ า
ในจํานวนเงินที่สะท้ อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้ รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้ า
หรือบริการนั้นๆ กิจการรับรู้รายได้ ตามหลักการสําคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
7.1
ขั้นตอนแรก: ระบุสญ
ั ญาที่ทากับลูกค้า - สัญญาเป็ นข้ อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่
สองฝ่ ายหรือมากกว่าสองฝ่ ายที่ทาํ ให้ เกิดสิทธิท่สี ามารถบังคับได้ และภาระผูกพั นขึ้น
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญา
ที่ทาํ กับลูกค้ า ใช้ กับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าและเป็ นไปตามเกณฑ์ท่รี ะบุใน
มาตรฐาน ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จาก
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า กําหนดให้ กิจการรวมสัญญาต่างๆ และบันทึกเป็ นสัญญาเดียว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ยังให้
ข้ อกําหนดสําหรับวิธกี ารบัญชีสาํ หรับการเปลี่ยนแปลงสัญญา (contract modifications)
7.2
ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา – สัญญาประกอบด้ วยคําสัญญาในการ
ส่ ง มอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารให้ ลู ก ค้ า หากสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น
คําสัญญาต่ างๆ นั้ นถื อเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติท่ีต้อ งบั นทึกบั ญ ชี แ ยกกัน สิน ค้ า หรื อ
บริ ก ารแตกต่ างกันหากลูกค้ าได้ รั บประโยชน์จากสิน ค้ าหรื อบริ การนั้น หรื อต้ องใช้
ควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อมต่อลูกค้ านั้น และคําสัญญาของกิจการในการส่งมอบ
สินค้ าและบริการนั้นสามารถระบุแยกได้ จากข้ อตกลงอื่นๆ ในสัญญา
7.3
ขั้นทีส่ าม: กาหนดราคาของรายการ - ราคาของรายการคือจํานวนเงินของสิ่งตอบแทน
ในสัญญาที่กิจการคาดว่ าจะมีสิทธิได้ รับเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริการตามคําสัญญาให้ ลูกค้ า ราคาของรายการสามารถเป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอนของ
สิ่งตอบแทนที่ได้ จ ากลู ก ค้ า แต่ บ างครั้ งราคาของรายการหมายรวมถึงสิ่งตอบแทน
ผันแปร หรือสิ่งตอบแทนอื่นที่ไม่ได้ อยู่ในรูปของเงินสด ราคาของรายการได้ รวมการ
ปรับปรุงผลกระทบของค่าของเงินตามเวลาหากสัญญามีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มี
นัยสําคัญ และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ ลูกค้ า ในกรณีท่สี ่งิ ตอบแทนผันแปรได้ กิจการ
ต้ อ งประมาณจํา นวนเงิ น ของสิ่ ง ตอบแทนที่ กิ จ การจะมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ เป็ นการ
3
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แลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการตามคําสัญญา ประมาณการจํานวนเงินของสิ่งตอบแทน
ผันแปรจะรวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีท่มี ีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่สูงว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสําคัญของจํานวนเงินของรายได้ ท่รี ับรู้
สะสม เมื่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรได้ หมดไปในภายหลัง
7.4
ขั้นที่สี่: ปั นส่วนราคาของรายการให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ที่รวมอยู่ในสัญญา ปกติกจิ การปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาโดยใช้ เกณฑ์ของ
ราคาขายแบบเอกเทศของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน ตามคํา สัญ ญาในสัญ ญา
ถ้ าราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได้ กิจการต้ องประมาณราคานั้นได้ บางครั้ง
ราคาของรายการได้ รวมส่วนลด หรื อ จํา นวนเงิน ที่ผันแปรได้ ของสิ่งตอบแทนโดย
ทั้งหมดเกี่ยวข้ อ งกับส่ วนหนึ่ งของสัญญา นอกจากนี้ มี ข้อ กํา หนดที่ร ะบุ เมื่อกิจการ
ปั น ส่วนส่วนลด หรื อ สิ่งตอบแทนผันแปรไปยัง ภาระที่ต้องปฏิบั ติ (หรื อสินค้ าหรื อ
บริ การที่แตกต่างกัน) ตั้งแต่หนึ่งรายการหรือมากกว่าหนึ่งรายการในสัญญาแต่ไม่ใช่
ภาระที่ต้องปฏิบัติทุกรายการ
7.5
ขั้นที่หา้ : รับรูร้ ายได้เมือ่ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็จสิ้ น
- กิจการรับรู้รายได้ เมื่อกิจการได้ ปฏิบัติ (หรือขณะปฏิบัติ ) ตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
ตามสัญญาแล้ วโดยการส่งมอบสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาให้ ลูกค้ า (ซึ่งเป็ นเวลาที่ลูกค้ า
ได้ การควบคุมสินค้ าหรือบริการนั้น) จํานวนเงินรายได้ ท่รี ั บรู้คือจํานวนเงินที่ปันส่วน
ให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติท่เี สร็จสิ้นนั้น ภาระที่ต้องปฏิบัติอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(point in time) (สําหรับกรณีคาํ สัญญาการส่งมอบสินค้ าทั่วๆ ไปให้ ลูกค้ า) หรือ
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over time) (สําหรับกรณีคาํ สัญญาการส่งมอบบริการทั่วๆ ไป
ให้ ลูก ค้ า ) สํา หรั บ กรณี ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ เสร็จสิ้น ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง กิจการรั บ รู้
รายได้ ตลอดช่ ว งเวลาหนึ่ ง ดั ง กล่ า วโดยการเลื อ กวิ ธี ท่ี เ หมาะสมสํา หรั บ การวั ด
ความก้ าวหน้ าของภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ได้ รวม
ข้ อ กํา หนดเกี่ย วกับ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ท าํ ให้ ก ิจ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ค รบสมบูร ณ์เ กี่ย วกับ
ลักษณะ จํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่เกิดจาก
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าของกิจการให้ แก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน กล่าวคือ มาตรฐานการรายงานทาการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า กําหนดให้ กิจการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
8.1
รายได้ ท่ีรั บ รู้ จ ากสัญ ญาที่ทาํ กับ ลู ก ค้ า รวมถึ งการจํา แนกรายได้ ต ามประเภทอย่ า ง
เหมาะสม
8.2
ยอดคงเหลือของสัญญา รวมถึงยอดต้ นงวด และปลายงวดของลูกหนี้ สินทรัพย์ตาม
สัญญาและหนี้สนิ ตามสัญญา
8.3
ภาระที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงโดยปกติเมื่อใดที่กิจการถือว่าได้ ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
เสร็จ สิ้น และราคาของรายการที่ปั น ส่ ว นไปยั งภาระที่ต้อ งปฏิบั ติท่ีคงเหลื อ อยู่ ตาม
สัญญา
4
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ดุลยพินิจที่สาํ คัญ และการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจที่ใช้ ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานกับสัญญา และ
8.5
สินทรัพย์ท่รี ับรู้จากต้ นทุนที่ทาํ ให้ ได้ มาซึ่งสัญญาหรือต้ นทุนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้ า
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศสหรัฐ อเมริก าบรรลุ เป้ าหมายในการมีข้อสรุปตรงกัน สําหรั บ ข้ อกําหนดทั้งหมดของ
การบั ญ ชี ส ํา หรับ รายการรายได้ จ ากสัญ ญาที่ท ํา กับ ลูก ค้ า ดัง นั้ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า และ Topic 606
ของมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกามีเนื้ อหาสาระเหมือนกัน แต่มีข้อแตกต่า ง
เล็กน้ อยบางประการ
8.4

9
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 เรื่ อง รายได้จ ากสัญ ญาที ท่ ากับ ลูก ค้า นี้ ป ระกอบด้ ว ย
ย่อ หน้ า ที่ 1 ถึง 129 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุก ย่อ หน้ า มีค วามสํา คัญ เท่า กัน ข้ อ ความที่พิม พ์ด้ ว ย
ตัว อัก ษรหนาถือ เป็ น หลัก การสํา คัญ คํา นิย ามในภาคผนวก ก ที่ป รากฏเป็ น ครั้ ง แรกในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ จะเป็ น ตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ ต้ องอ่า น
โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณี
ที่ไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือ กและการใช้ นโยบายการบัญชีให้ ก ิจ การถือ ปฏิบัติตามข้ อกํา หนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
วัตถุประสงค์
1

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ การกาหนดหลักการที่กิจการ
ต้องปฏิ บตั ิเพือ่ รายงานข้อมู ลที่มีประโยชน์ให้ผูใ้ ช้งบการเงิน เกี่ยวกับลักษณะ จานวนเงิน
จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่เกิดขึ้ นจากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

3

4

หลักการสําคัญเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ คื อ กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ร ายได้ เ พื่ อ แสดงการส่ ง มอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ สั ญ ญาให้ ลู ก ค้ า
ในจํานวนเงินที่สะท้ อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิจากการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือ
บริการนั้นๆ
กิจการต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขของสัญญาและข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมดเมื่อนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปปฏิบัติ กิจการต้ องปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้รวมถึงการใช้ วิธีปฏิบัติท่ผี ่อนปรนที่เหมาะสมในทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอกับ
สัญญาที่มีลักษณะคล้ ายกันและในสถานการณ์ท่คี ล้ ายกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุวิธกี ารบัญชีสาํ หรับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
อย่างไรก็ตาม การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไปใช้ กบั กลุ่มของสัญญา (หรือกลุ่มภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ) ซึ่งมีลักษณะที่คล้ ายกันหากกิจการคาดได้
อย่างสมเหตุสมผลว่า ผลกระทบต่องบการเงินของการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้
กับกลุ่มสัญญาไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํ กับลู กค้ า (หรื อภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละภาระ) ในกลุ่มสัญญานั้ น
7
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ขอบเขต
5

6
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กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าทุกฉบับ ยกเว้ น
5.1
สัญญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.2
สัญญาประกันภั ยที่อยู่ ในขอบเขตของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.3
เครื่ อ งมือ ทางการเงิน และสิทธิ หรื อ ภาระผู กพั นตามสัญ ญาอื่นที่อ ยู่ ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
5.4
การแลกเปลี่ยนรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินระหว่ างกิจการที่อยู่ ในสายธุรกิจเดียวกันเพื่ อ
สนั บ สนุ น รายการขายให้ กั บ ลู ก ค้ า หรื อ ลู ก ค้ า ในอนาคต ตั ว อย่ า งเช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จะไม่ใช้ กบั สัญญาระหว่างบริษัทนํา้ มันสองบริษัทที่ตกลง
แลกเปลี่ยนนํา้ มันกัน เพื่อส่งมอบให้ กบั ลูกค้ าตามความต้ องการให้ ทนั เวลาในสถานที่ท่ี
แตกต่างกันที่ระบุไว้
กิจ การต้ อ งใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กั บ สั ญ ญา (นอกเหนื อ จากสัญ ญาที่
กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 5) เฉพาะที่คู่สญ
ั ญาในสัญญาเป็ นลูกค้ าเท่านั้น ลูกค้ าคือฝ่ ายที่ทาํ สัญญากับ
กิจการเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสินค้ าหรื อบริ การที่เป็ นผลจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ โดย
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รับ คู่สัญญาในสัญญาจะไม่ถือเป็ นลูกค้ า ยกตัวอย่างเช่น
ถ้ าคู่สัญญาได้ ทาํ สัญญากับกิจการที่จะร่ วมในกิจกรรมหรือกระบวนการซึ่งคู่สัญญาร่วมรับความ
เสี่ยงและผลประโยชน์ ท่เี กิดจากกิจกรรมหรื อกระบวนการนั้ นๆ (เช่ น การพั ฒนาสินทรั พย์ใน
ข้ อตกลงการร่วมการจัดการ) แทนการได้ รับผลผลิตจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าอาจมีบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
และบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 5
7.1
ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นระบุวิธีแยกและ/หรือวิ ธีวัดมูลค่าเริ่มแรก
ของส่ ว นต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ส่ ว นหรื อ มากกว่ า หนึ่ ง ส่ ว นในสั ญ ญาไว้ กิจ การต้ อ งใช้
ข้ อ กํา หนดการแยกและ/หรื อ การวั ด มู ล ค่ า ครั้ ง แรกตามมาตรฐานการรายงาน
8
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ทางการเงินเหล่านั้นก่อนได้ กิจการต้ องแยกจํานวนเงินของส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ของ
สัญญาที่วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นตั้งแต่เริ่มแรกออกจาก
ราคาของรายการและต้ องใช้ ย่อหน้ าที่ 73 ถึง 86 ในการปั นส่วนจํานวนเงินของราคา
ของรายการที่เหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละภาระที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ และให้ แ ก่ ส่ ว นอื่ น ของสั ญ ญาที่ ร ะบุ ไ ว้
ในย่อหน้ าที่ 7.2
7.2
ถ้ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ อื่น ไม่ ร ะบุ วิ ธีแ ยกและ/หรื อ วิ ธี วั ดมู ลค่ า
เริ่มแรกของส่วนต่างๆ ตั้งแต่หนึ่งส่วนหรือมากกว่าหนึ่งส่วนในสัญญาไว้ กิจการต้ องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในการแยกและ/หรื อวัดมูลค่า เริ่ มแรกของ
ส่วน (หรือส่วนต่างๆ) ในสัญญา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุ วิธีการบัญชีสาํ หรับต้ นทุนส่วนเพิ่มของการได้ มาซึ่ง
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า และต้ นทุนที่เกิดขึ้นในการทําให้ เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ถ้ าต้ นทุน
เหล่ านั้ นไม่ อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บอื่น (ดู ย่อ หน้ าที่ 91 ถึง
104) กิจการต้ องใช้ ย่อหน้ าเหล่านั้นกับต้ นทุนที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า (หรือ
ส่วนของสัญญานั้น) เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การรับรูร้ ายการ
การระบุสญ
ั ญา
9

กิจการต้องบันทึกรายการสัญญาที่ทากับลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ เฉพาะเมือ่ รายการเป็ นไปตามเงือ่ นไขต่อไปนี้ ทุกข้อ
9.1
คู่สญ
ั ญาได้อนุมตั ิสญ
ั ญาแล้ว (เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจาหรือประเพณีปฏิบตั ิ
อื่นทางธุรกิจ) และมีผลผูกพันให้ท้ งั สองฝ่ ายต้องทาตามภาระผูกพันในสัญญา
9.2
กิจการสามารถระบุสิทธิของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายในส่วนที่เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ
ทีจ่ ะส่งมอบ
9.3
กิจการสามารถระบุ เ งื่อ นไขการช าระสิ่งตอบแทนส าหรับสิ นค้าหรือ บริการที่ จะ
ส่งมอบ
9.4
สัญญามีเนื้ อหาเชิงพาณิชย์ (กล่าวคือ ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจานวนเงินของ
กระแสเงิน สดในอนาคตของกิ จการที่ค าดว่ า จะเปลี่ยนแปลงเนื่อ งจากผลของ
สัญญา) และ
9.5
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิ ที่จะ
ได้รบั เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าหรือ บริการที่ จะส่ งมอบให้ลูกค้า ในการ
ประเมินว่ ากิจการมี ความสามารถในการเรียกเก็บจานวนเงินของสิ่งตอบแทนว่ า
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาเฉพาะความสามารถและ
9
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ความตั้งใจของลูกค้าในการจ่ ายจานวนเงินของสิ่งตอบแทนเมื่อครบกาหนดชาระ
จานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจ การมีสิ ท ธิ จะได้รบั อาจน้อ ยกว่ าราคาที่ระบุ ใ น
สัญ ญาได้ หากสิ่งตอบแทนมีความผันแปรได้เพราะกิจการอาจจะเสนอการลด
ราคาให้กบั ลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 52)
สัญญาคือข้ อตกลงระหว่ างคู่ สัญญาตั้งแต่ สองฝ่ ายขึ้นไปที่ก่อให้ เกิดสิทธิแ ละภาระผู กพั นที่ใช้
บังคับได้ ความสามารถในการใช้ บังคับได้ ของสิทธิและภาระผูกพั นเป็ นประเด็น เชิงกฎหมาย
สัญญาอาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร วาจา หรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ วิธี ปฏิบัติและกระบวนการ
สําหรับการทําสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ละอุตสาหกรรม และ
ในแต่ละกิจการ หรื อ อาจแตกต่างกัน แม้ ภายในกิจการเดียวกัน (ตัวอย่างเช่ น สัญญาอาจจะ
ขึ้น อยู่ กับ ประเภทของลู ก ค้ า หรื อ ลั ก ษณะของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ ตกลงกัน ) กิจ การต้ อ ง
พิจารณาวิธีปฏิบัติและกระบวนการต่า งๆ ในการทําสัญญากับลูกค้ า เพื่อกําหนดว่าข้ อตกลงกับ
ลูกค้ าจะก่อให้ เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้ บังคับได้ หรือไม่และเมื่อใด
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าบางสัญญาอาจไม่มีกาํ หนดระยะเวลาที่แน่นอน และคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
สามารถยุติหรือแก้ ไขสัญญาได้ ตลอดเวลา บางสัญญาอาจจะต่อสัญญารอบใหม่ออกไปได้ โดย
อัตโนมัติตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญา กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บนี้ เฉพาะกับรอบเวลาของสัญ ญาที่คู่สัญ ญามี สิทธิแ ละภาระผู ก พั นที่สามารถบั งคับ ได้ ณ
ปัจจุบัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ สัญญาจะไม่เกิดขึ้น
ถ้ าคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิท่บี ังคับได้ ฝ่ายเดียวในการยุติสญ
ั ญาที่ยังไม่ได้ ดาํ เนินการใดๆ ได้ โดย
ไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้ กับคู่สัญญาอีกฝ่ าย (หรือหลายฝ่ าย) สัญญาที่ยังไม่ได้ ดาํ เนินการ
ใดๆ ต้ องมีลักษณะตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้ อต่อไปนี้
12.1 กิจการยังไม่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการตามที่ตกลงให้ ลูกค้ า และ
12.2 กิจการยังไม่ได้ รับ และยังไม่มีสทิ ธิท่จี ะได้ รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
กับสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
หากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 9 ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญา
กิจการต้ องไม่ประเมินเกณฑ์เหล่ านั้นซํา้ หากไม่มีข้อบ่ งชี้ของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของ
ข้ อ เท็จจริ งและสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่า งเช่ น หากความสามารถของลูกค้ า ในการจ่ ายชํา ระ
สิ่งตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสําคัญ กิจการต้ องประเมินอีกครั้ งถึงความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ในการได้ รับสิ่งตอบแทนที่กจิ การมีสทิ ธิเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการส่วนที่เหลือ
ที่จะส่งมอบให้ ลูกค้ า
หากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 9 กิจการต้ องประเมินสัญญาอย่าง
ต่อเนื่องในภายหลังเพื่อกําหนดว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 9 หรือไม่
หากสัญญาที่ทาํ กับลู กค้ าไม่ เป็ นตามเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 9 และกิจการได้ รับสิ่งตอบแทนจาก
ลู ก ค้ า กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ส่ิงตอบแทนที่ได้ รั บ เป็ นรายได้ ก็ต่อ เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง
ต่อไปนี้ได้ เกิดขึ้นแล้ ว
10
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กิจการไม่มีภาระผูกพันคงค้ างที่จะต้ องส่งมอบสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ า และกิจการ
ได้ รับสิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าสัญญาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และลูกค้ าไม่มีสิทธิเรียกคืน
สิ่งตอบแทนดังกล่าวได้ หรือ
15.2 สัญญาได้ ยุติลงและลูกค้ าไม่สามารถเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กจิ การได้ รับมาแล้ วได้
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ส่ิ งตอบแทนที่ได้ รั บ จากลู กค้ า เป็ นหนี้ สิน จนกว่ า เหตุ การณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ ง
ในย่ อ หน้ าที่ 15 เกิ ด ขึ้ น หรื อ จนกว่ า จะเป็ นไปตามเงื่ อ นไขในย่ อ หน้ าที่ 9 ในภายหลั ง
(ดูย่อหน้ าที่ 14) หนี้สินที่รับรู้แสดงภาระผูกพันของกิจการในการส่ง มอบสินค้ าหรือบริการใน
อนาคต หรื อ ภาระผู ก พั น ในการคื น สิ่ งตอบแทนที่เ คยได้ รั บ มา ซึ่ ง ขึ้น อยู่ กับ ข้ อ เท็จจริ ง และ
เหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับสัญญา แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หนี้สินต้ องวัดมูลค่าด้ วยจํานวนเงินของสิ่ง
ตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ า
15.1

16

การรวมสัญญา
17

กิจการต้ อ งรวมสัญญาตั้งแต่ สองสัญญาขึ้น ไปที่ทาํ กับลู กค้ ารายเดียวกัน (หรื อกับ บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า) ในเวลาเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน และบันทึกรายการสัญญาเหล่านั้น
เสมือนเป็ นสัญญาเดียวกันหากเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างน้ อยหนึ่งข้ อต่อไปนี้
17.1 สัญญาดังกล่าวได้ ถูกต่อรองร่วมกันด้ วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์เดียวกัน
17.2 จํ า นวนเงิ น ของสิ่ ง ตอบแทนที่ จ ะจ่ า ยในสั ญ ญาฉบั บ หนึ่ งขึ้ นอยู่ กั บ ราคาหรื อ
ผลการดําเนินงานของสัญญาอื่น หรือ
17.3 สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่สัญ ญาว่ า จะให้ ในสัญ ญาเหล่ า นั้ น (หรื อสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารบาง
รายการที่ตกลงในสัญญาแต่ละฉบับ) เป็ นภาระเดียวกันที่ต้องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 22
ถึง 30
การเปลีย่ นแปลงสัญญา

18

19

การเปลี่ยนแปลงสัญญา คือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือราคา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) ของ
สัญญาที่คู่สัญญาตกลงกัน ในบางอุตสาหกรรมและบางประเทศ การเปลี่ยนแปลงสัญญาอาจถูก
เรียกว่า คําสั่งให้ มีการเปลี่ยนแปลง การแก้ ไข หรือ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสัญญาเกิดขึ้น
เมื่อคู่สญ
ั ญาในสัญญาตกลงให้ มกี ารเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้ เกิดสิทธิและภาระผูกพันใหม่ ท่สี ามารถ
บังคับได้ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ ท่มี ีอยู่เดิม การตกลงยินยอม
เพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาอาจจะจัดทําเป็ นลายลักษณ์อักษร ด้ วยวาจาหรือโดยนัยด้ วยประเพณี
ปฏิบั ติ ท างธุ ร กิจ หากคู่ สัญ ญาไม่ ไ ด้ มี ก ารตกลงที่จ ะเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญา กิ จ การยั ง ต้ อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ กับ สัญ ญาที่มีอ ยู่ เ ดิ มต่ อ ไปจนกว่ าการเปลี่ ยนแปลง
สัญญาได้ รับการยินยอม
การเปลี่ยนแปลงสัญญาอาจเกิดขึ้นแล้ วแม้ ว่าคู่ สัญญายังมีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตหรือราคาตามสัญญา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) หรือคู่สัญญาได้ ตกลงเปลี่ยนแปลง
11
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20

21

ขอบเขตของสัญญาแล้ วแต่ยังไม่มีการกําหนดราคาที่จะเปลี่ยนแปลงไป ในการพิจารณาว่าสิทธิ
และภาระผู ก พั น ใดที่เ กิด ขึ้ น ใหม่ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปนั้ น สามารถบั ง คับ ใช้ ได้ หรื อไม่
กิจการต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและเหตุการณ์ท้งั หมด รวมถึงเงื่อนไขของสัญญา และหลักฐานอื่น
หากคู่ สั ญ ญาได้ ตกลงเปลี่ ย นแปลงขอบเขตของสั ญ ญา แต่ ยั ง ไม่ มี ข้ อกํา หนดเกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ยนแปลงราคาที่เ กี่ยวข้ อ ง กิจ การต้ อ งประมาณการเปลี่ ยนแปลงราคาของรายการที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร ตามย่อหน้ าที่ 50 ถึง
54 และการจํากัดการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรตามย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58
กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็ นสัญญาที่แยกต่างหากจากสัญญาเดิม หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
20.1 ขอบเขตของสัญญาเพิ่ มขึ้นเพราะมี สินค้ า หรื อบริ การที่สัญญาว่ าจะให้ ท่ีแตกต่างกัน
เพิ่มขึ้น (ตามย่อหน้ าที่ 26 ถึง 30) และ
20.2 ราคาตามสัญญาเพิ่มขึ้นตามจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สะท้ อนถึง ราคาขายแบบ
เอกเทศ (stand-alone selling prices) ของสินค้ าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ ท่เี พิ่ ม
ขึ้นมา และการปรับราคาที่เหมาะสมได้ สะท้ อนสถานการณ์ของสัญญานั้น ตัวอย่างเช่น
กิจการอาจปรั บราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรื อบริ การที่เพิ่ มขึ้นนั้นเพื่อเป็ นการ
ให้ ส่ วนลดกับ ลู ก ค้ า เพราะกิจการไม่ ต้ องมีค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายเพิ่ ม ขึ้น ซึ่ ง อาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อกิจการขายสินค้ าหรือบริการที่คล้ ายกันให้ กบั ลูกค้ ารายใหม่
ถ้ าการเปลี่ ยนแปลงสัญญาไม่ ต้องรับรู้เป็ นสัญญาที่แยกต่างหากตามย่ อหน้ าที่ 20 กิจการต้ อง
รับรู้สนิ ค้ าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ ท่ยี ังไม่ส่งมอบ ณ วันเปลี่ยนแปลงสัญญา (เรียกว่า สินค้ า
หรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ คงค้ าง) ตามวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้ท่สี ามารถนํามาใช้ ได้
21.1 กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเสมือนว่ามีการยุติสัญญาปัจจุบัน และมีสัญญา
ใหม่เกิดขึ้น หากสินค้ าหรือบริการที่เหลืออยู่แตกต่างจากสินค้ าหรือบริการที่ได้ ส่งมอบ
ก่อนหรือในวันเปลี่ยนแปลงสัญญา จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังภาระที่
ต้ องปฏิบัติท่คี งค้ าง (หรื อไปยังสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันที่คงค้ างในภาระที่ต้อง
ปฏิบัติเดียวกันตามย่อหน้ าที่ 22.2) คือผลรวมของ
21.1.1 สิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าตกลงไว้ (รวมไปถึงจํานวนเงินที่ได้ รับจากลู กค้ าแล้ ว)
ที่รวมในประมาณการราคาของรายการที่ยังไม่ได้ รับรู้เป็ นรายได้ และ
21.1.2 สิ่งตอบแทนที่ตกลงตามที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา
21.2 กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสัญญา เสมือนการเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสัญ ญาปั จ จุ บั น หากสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่เ หลื อ อยู่ ไม่ แ ตกต่ า งกัน โดยให้ ถื อ เป็ น
ส่วนหนึ่งของภาระที่ต้องปฏิบัติเดียวกันที่เสร็จสิ้นเพียงบางส่วน ณ วันเปลี่ยนแปลง
สัญ ญานั้ น ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสัญ ญาต่ อ ราคาของรายการและการวั ด
ความก้ าวหน้ าของความสําเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์ ให้ รับรู้เป็ น
รายการการปรับปรุงรายได้ (การเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของรายได้ ) ณ วันเปลี่ยนแปลง
สัญญา (กล่าวคือ การปรับปรุงรายได้ ด้วยผลกระทบสะสมถึงปัจจุบัน)
12
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21.3

หากสินค้ าหรื อบริ การที่คงค้ าง เป็ นผลรวมของรายการในย่อหน้ า ที่ 21.1 และ 21.2
กิจการต้ องรั บรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังไม่เสร็จสิ้น
(รวมถึงภาระที่ต้องปฏิบัติท่ียังไม่เสร็จสิ้น เป็ นบางส่วน) ในสัญญาที่เปลี่ ยนแปลงไป
ในลักษณะที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของย่อหน้ านี้

การระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
22

23

ณ วันเริม่ ต้นของสัญญา กิจการต้องประเมินสินค้าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ในสัญญาที่ทา
กับลูกค้าและต้องระบุเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อตกลงแต่ละข้อที่จะส่งมอบให้ลูกค้าด้วย
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
22.1 สินค้าหรือบริการ (หรือสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป) ที่แตกต่างกัน
หรือ
22.2 ชุ ด ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ มี ล ัก ษณะเชิ ง เนื้ อหาโดยส่ ว นใหญ่
เหมือนกัน และมีรูปแบบการส่งมอบให้ลูกค้าเหมือนกัน (ดูย่อหน้าที่ 23)
ชุดของสินค้ าหรื อบริ การที่แตกต่างกันแต่มีรูปแบบการส่งมอบให้ ลูกค้ า เหมือนกันเมื่อเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
23.1 สินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่ละรายการในชุดของสินค้ าหรือบริการที่กิจการตกลง
จะส่งมอบให้ ลูกค้ าเป็ นไปตามเงื่ อนไขในย่ อหน้ า ที่ 35 ที่ถือ เป็ นภาระที่ต้องปฏิบั ติ
ซึ่งเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง และ
23.2 วิธีท่ใี ช้ วัดความก้ าวหน้ าของความสําเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์
ของกิจการในการส่งมอบสินค้ า หรือบริการที่แตกต่างกันแต่ ละรายการตามย่อหน้ าที่
39 ถึง 40 ในชุดของสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันนั้นเป็ นวิธกี ารเดียวกัน
ข้อตกลงในสัญญาทีท่ ากับลูกค้า

24

25

สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าโดยทั่วไปจะระบุชัดเจนถึงสินค้ าหรือบริการที่กิจการตกลงจะส่งมอบให้ แก่
ลูกค้ า อย่างไรก็ตาม ภาระที่ต้องปฏิบัติท่รี ะบุในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าอาจไม่จาํ กัดเพียงสินค้ าหรือ
บริการที่ระบุชัดเจนไว้ ตามสัญญา ทั้งนี้ เพราะสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าอาจรวมถึงข้ อตกลงโดยนัยที่
เป็ นไปตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายหรือคําแถลงที่เผยแพร่ หาก ณ เวลาที่
ทําสัญญา ข้ อตกลงเหล่ านั้นสร้ างความคาดหวัง ที่ผูกพั นให้ กับลูกค้ าว่ากิจการจะส่งมอบสินค้ า
หรือบริการนั้นให้ แก่ลูกค้ า
ภาระที่ต้องปฏิบัติไม่รวมกิจกรรมที่กจิ การต้ องทําให้ เสร็จสิ้นตามสัญญา เว้ นแต่กิจกรรมเหล่านั้น
เป็ นการส่งมอบสินค้ าหรื อบริการแก่ลูกค้ า ตัวอย่างเช่ น ผู้ให้ บริการอาจจําเป็ นต้ องปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการจัดทําสัญญา การปฏิบัติงานเหล่านั้นไม่ใช่การส่งมอบบริการให้ ลูกค้ า
เมื่อกิจการทํางานเหล่านั้น ดังนั้น กิจกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติ
13
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สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน
26

27

28

สิน ค้ าหรื อบริ การที่สัญ ญาว่ าจะให้ ข้ ึนอยู่ กับ สัญญา อาจรวมถึง (แต่ไม่ จํา กัดเพี ยง) รายการ
ต่อไปนี้
26.1 การขายสินค้ าที่กจิ การผลิต (ตัวอย่างเช่น สินค้ าของผู้ผลิต)
26.2 การขายต่อสินค้ าที่กจิ การซื้อมา (ตัวอย่างเช่น สินค้ าของผู้ค้าปลีก)
26.3 การขายต่อสิทธิต่อสินค้ าหรือบริการที่กิจการซื้อมา (ตัวอย่างเช่น การนําตั๋วไปขายต่อ
โดยกิจการที่กระทําการเป็ นตัวการ ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข38)
26.4 การปฏิบัติงานตามที่ตกลงในสัญญาให้ กบั ลูกค้ า
26.5 การให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะการแสดงความพร้ อมในการส่ ง มอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก าร
(ตัวอย่ า งเช่ น การบริ การปรั บ ปรุ งซอฟต์ แ วร์ ที่ยังไม่ ร ะบุ เวลาและเมื่อซอฟต์แ วร์
ดังกล่าวได้ รับการพัฒนาไป) หรือผลิตสินค้ าหรือบริ การให้ ลูกค้ าพร้ อมใช้ เมื่อลูกค้ า
ตัดสินใจจะใช้ สนิ ค้ าหรือบริการ
26.6 การให้ บ ริ ก ารโดยการจั ดการให้ บุ คคลอื่น เป็ นผู้ ส่งมอบสิน ค้ าหรื อบริ การแก่ลูกค้ า
(ตัวอย่างเช่ น การกระทําการเป็ นตัวแทนให้ กับบุ คคลอื่น ตามที่อธิบายในย่อหน้ า ที่
ข34 ถึง ข38)
26.7 การให้ สิทธิต่อสินค้ าหรือบริการที่จะได้ จัดหาในอนาคต ซึ่งลูกค้ าสามารถนําไปขายต่อ
หรือมอบให้ ลูกค้ าของลูกค้ าได้ (ตัวอย่างเช่ น กิจการที่ขายผลิ ตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ู ค้าปลี ก
โดยตกลงที่จ ะส่ ง มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ซ้ ื อผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ผู้ค้าปลีกนั้น)
26.8 การสร้ าง การผลิต หรือ การพัฒนาสินทรัพย์ ในนามของลูกค้ า
26.9 การให้ ใบอนุญาต (ดูย่อหน้ าที่ ข52 ถึง ข63ข) และ
26.10 การให้ สิทธิท่จี ะซื้อสินค้ าหรือบริ การเพิ่ มเติม (เมื่อสิทธิเหล่านั้นทําให้ ลูกค้ ามีสิทธิท่มี ี
สาระสําคัญตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข39 ถึง ข43)
สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่สัญ ญาว่ า จะให้ กับ ลู กค้ า ถือว่ า แตกต่ า งกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุ กข้ อ
ต่อไปนี้
27.1 ลู ก ค้ า ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารด้ ว ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ หรื อ ได้
ประโยชน์โดยใช้ ควบคู่ไปกับทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อมต่อลูกค้ านั้น (กล่าวคือ สินค้ าหรือ
บริการนั้นมีความแตกต่างกัน) และ
27.2 ข้ อตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ าสามารถระบุได้ ว่าแยกจาก
ข้ อ ตกลงอื่ น ในสั ญ ญา (กล่ า วคื อ ข้ อ ตกลงที่ จ ะส่ ง มอบสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารนั้ น มี
ความแตกต่างกันตามเนื้อหาของสัญญา)
ลูกค้ าสามารถได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรือบริการตามย่อหน้ าที่ 27.1 หากสินค้ าหรือบริการนั้น
สามารถนําไปใช้ บริโภค ขายในจํานวนเงินที่มากกว่ามูลค่าเศษซาก หรือถือไว้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจอื่น สินค้ าหรือบริการบางอย่างลูกค้ าอาจจะได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรือบริการ
14
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29

30

รายการนั้น ได้ ในขณะที่สินค้ าหรื อบริ การบางอย่างลูกค้ าอาจจะได้ รับประโยชน์จากสิ นค้ าหรื อ
บริการนั้นได้ กต็ ่อเมื่อต้ องใช้ ควบคู่กับ ทรั พยากรอื่นที่มีพร้ อม ทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อมคือสินค้ า
หรื อบริ การที่ถูกขายแยก (โดยกิจการหรื อกิจการอื่น) หรื อทรั พยากรที่ลูกค้ าได้ รับจากกิจการ
แล้ ว (รวมถึงสินค้ าหรือบริการที่กิจการจะได้ ส่งมอบให้ ลูกค้ าในอนาคตตามสัญญา) หรือได้ รับ
จากรายการหรือเหตุการณ์อ่นื ปัจจัยต่างๆ อาจแสดงถึงหลักฐานที่ลูกค้ าสามารถได้ รับประโยชน์
จากสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารไม่ ว่ า จากสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น หรื อ ควบคู่ กับ ทรั พ ยากรอื่ น ที่มี พ ร้ อ ม
ตัวอย่ างเช่ น ข้ อ เท็จจริ ง ที่ว่า กิจการขายสิน ค้ า หรื อบริ การแยกเป็ นปกติ เป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า ลู กค้ า
สามารถได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารรายการนั้ น หรื อ ควบคู่ กั บ ทรั พ ยากรอื่ น
ที่มีพร้ อม
ในการประเมินว่าข้ อตกลงของกิจการที่จะส่งมอบสินค้ าหรือบริ การให้ ลูกค้ าสามารถระบุแยกได้
ตามย่อหน้ าที่ 27.2 หรือไม่ วัตถุประสงค์คือเพื่อกําหนดว่าลักษณะของข้ อ ตกลงตามเนื้อหาของ
สัญญาเป็ นการส่งมอบแต่ละรายการของสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นทีละรายการหรือไม่ หรือเป็ น
การส่งมอบแบบรวมรายการโดยมีสินค้ าหรื อบริ การที่สัญญาว่ าจะส่งมอบเป็ นปั จจั ยการผลิ ต
ปั จจัยที่บ่งชี้ว่าข้ อตกลงตั้งแต่สองข้ อหรื อมากกว่ าที่จะส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การให้ ลูกค้ านั้นไม่
สามารถระบุแยกได้ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
29.1 กิจ การให้ บ ริ ก ารที่มีนั ยสํา คั ญ ในการบู ร ณาการสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น กับ สิน ค้ า หรื อ
บริ การอื่นที่ตกลงในสัญญาเข้ าเป็ นกลุ่มสินค้ าหรื อบริ การที่ขายแบบรวมกันไปตามที่
ลูกค้ าทําสัญญาไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจการใช้ สินค้ าหรือบริการนั้น เป็ นปัจจัยการผลิต
หรือส่งมอบผลผลิตร่ วมตามที่ลูกค้ าระบุ ผลผลิตร่ วมอาจรวมขั้นตอน ส่วนประกอบ
หรือหน่วยมากกว่าหนึ่งรายการ
29.2 สินค้ าหรือบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่ง
หรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งอย่างมีนัยสําคัญ โดยสินค้ าหรือบริการอื่นรายการใด
รายการหนึ่งหรือมากกว่าที่ตกลงในสัญญา
29.3 สินค้ าหรือบริการมีการพึ่งพากันหรื อเกี่ยวข้ องกันอย่างมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินค้ า
หรื อบริการแต่ละรายการได้ รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากสินค้ าหรื อบริการอื่น
รายการใดรายการหนึ่ งหรื อ มากกว่ า ที่ตกลงไว้ ในสัญ ญา ตั ว อย่ า งเช่ น ในบางกรณี
สินค้ าหรื อบริ การตั้งแต่สองรายการหรื อมากกว่ า มีผลกระทบต่อกันและกันอย่างมี
นัยสําคัญ เนื่องจากกิจการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อตกลงที่จะส่งมอบสินค้ าหรือ
บริการแต่ละรายการได้ อย่างเป็ นอิสระจากกัน
หากสินค้ าหรือบริการตามที่ตกลงไม่แตกต่าง กิจการต้ องรวมสินค้ าหรือบริการนั้นกับสินค้ าหรือ
บริ การอื่นที่ตกลงจนกว่ ากิจการจะระบุกลุ่มสินค้ าหรื อบริการที่ขายแบบรวมกันไปที่แตกต่างได้
ในบางกรณี กิ จ การรั บ รู้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารทั้ ง หมดที่ต กลงในสั ญ ญาเป็ นภาระที่ต้ อ งปฏิบั ติ
ภาระเดียว
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การเสร็จสิ้ นของภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
31
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กิจการต้อ งรับรู ร้ ายได้เ มื่อกิจการปฏิ บตั ิ ตามภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ เ สร็จสิ้ น โดยการส่ งมอบ
สินค้าหรือบริการทีส่ ญ
ั ญาว่าจะให้ (เช่น สินทรัพย์) ให้ลูกค้า จะถือว่ามีการส่งมอบสินทรัพย์
ก็ต่อเมือ่ ลูกค้ามีอานาจควบคุมสินทรัพย์น้นั
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละรายการที่ระบุตามย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 กิจการต้ องกําหนด ณ วัน
เริ่มต้ นของสัญญาว่าภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลา
หนึ่ ง (ตามย่อหน้ าที่ 35 ถึง 37) หรื อ เป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(ตามย่ อหน้ า ที่ 38) โดยหากภาระที่ต้องปฏิบัติน้ั นไม่ ใช่ ภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้น ตลอด
ช่วงเวลาหนึ่ง ภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันจะเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
สิน ค้ า และบริ ก ารคือ สิน ทรั พ ย์แ ม้ ในขณะช่ วงเวลาหนึ่ งเมื่ อสิน ค้ า และบริ การนั้ นได้ รับ และใช้
(เช่นเดียวกับในกรณีของบริการต่างๆ) อํานาจควบคุมสินทรัพย์ หมายถึง ความสามารถในการ
สั่ง การการใช้ งาน และการได้ รั บ ประโยชน์ ท่ีเ หลื อ อยู่ จ ากสิ น ทรั พ ย์ อํา นาจควบคุ ม รวมถึ ง
ความสามารถในการกีด กัน กิจ การอื่นจากการสั่งการการใช้ งานและการได้ รั บ ประโยชน์ จาก
สินทรัพย์น้ัน ประโยชน์ของสินทรัพย์คือกระแสเงินสด (กระแสรับหรือ การประหยัดกระแสจ่าย)
ที่สามารถได้ รับทางตรงหรือทางอ้ อมในลักษณะต่างๆ เช่น
33.1 การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่อผลิตสินค้ าหรือให้ บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ)
33.2 การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์อ่นื
33.3 การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่อชําระหนี้สนิ หรือลดค่าใช้ จ่าย
33.4 การขายหรือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
33.5 การใช้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันเงินกู้ และ
33.6 การถือครองสินทรัพย์
ในการประเมินว่าลูกค้ าได้ รับอํานาจควบคุมสินทรัพย์หรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาข้ อตกลงใดๆ
ที่จะซื้อคืนสินทรัพย์ (ดูย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข76)
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิซึ่งเสร็จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึง่

35

กิจการส่งมอบอํานาจการควบคุมสินค้ าหรือบริการตลอดช่วงเวลาหนึ่ง และถือว่ าภาระที่ต้อง
ปฏิบัติเสร็จสิ้น ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ง โดยจะรั บรู้รายได้ ในช่ วงเวลาดังกล่ าวได้ หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
35.1 ลูกค้ าได้ รับและใช้ ประโยชน์จากการปฏิบัติงานพร้ อมกันของกิจการทันทีท่กี ิจการได้
ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข4)
35.2 การปฏิบั ติงานของกิจการสร้ างหรื อ ทําให้ สินทรั พย์ ของลูกค้ าเพิ่ มขึ้น (ตัวอย่างเช่ น
งานระหว่างทํา) ที่ลูกค้ ามีอาํ นาจควบคุมเมื่อสินทรัพย์เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น (ดู ย่อหน้ าที่
ข5) หรือ
16
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การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ท่กี ิจการมีทางเลือกอื่นในการนําไปใช้
(ดูย่อหน้ าที่ 36) และกิจการมีสิทธิท่สี ามารถบังคับให้ จ่ายชําระสําหรับการปฏิบัติงาน
ที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้ าที่ 37)
สินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นจากการปฏิบัติของกิจการไม่มีทางเลือกการใช้ ประโยชน์แก่กิจการหากกิจการ
นั้นได้ ถูกจํากัดการสั่งการใช้ สินทรัพย์ตามสัญญาจากการใช้ สินทรัพย์เพื่อประโยชน์อ่ืน ระหว่าง
การสร้ างหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์น้ัน หรือจํากัดในทางปฏิบัติจากการสั่งการลักษณะการใช้ อ่นื
ของสินทรัพย์ท่เี สร็จ การประเมินว่ากิจการมีทางเลือกอื่นในการใช้ สินทรัพย์ทาํ ณ วันเริ่มต้ นของ
สัญญา หลังจากวันเริ่มต้ นของสัญญา กิจการต้ องไม่ปรับปรุงการประเมินทางเลื อกอื่นในการใช้
สินทรั พย์หากคู่ สัญญาในสัญญาไม่ ยินยอมการเปลี่ ยนแปลงสัญ ญาที่เปลี่ ยนแปลงภาระที่ต้อง
ปฏิบัติไปอย่างมาก ย่อหน้ าที่ ข6 ถึง ข8 ให้ แนวทางสําหรับการประเมินว่ากิจการมีทางเลือกอื่น
ในการใช้ สนิ ทรัพย์น้ันหรือไม่
กิจการต้ องพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ กับสัญญานั้นในการประเมินว่า
กิจการมีสิทธิท่สี ามารถบังคับให้ ได้ รับการจ่ ายชําระสําหรั บการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปั จจุ บัน
ตามย่ อ หน้ า ที่ 35.3 หรื อ ไม่ สิ ท ธิ ท่ีไ ด้ รั บ การจ่ า ยชํา ระการปฏิบั ติ ง านที่เ สร็จ สิ้น ถึ ง ปั จ จุ บั น
ไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอน อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของสัญญากิจการต้ องมี
สิทธิต่อจํานวนเงินที่อย่างน้ อยที่สดุ จะชดเชยให้ กจิ การสําหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน
หากลูกค้ าหรื อคู่สัญญายุติสัญญาด้ วยเหตุผลอื่นนอกจากการที่กิจการไม่ปฏิบัติงานตามที่ตกลง
ย่อหน้ าที่ ข9 ถึง ข13 เป็ นแนวทางสําหรับการประเมินความมีอยู่และความสามารถบังคับใช้ ของ
สิทธิท่ใี ห้ จ่ายชําระ และสิทธิดังกล่าวจะทําให้ กิจการได้ รับการชําระเงินสําหรับ การปฏิบัติงานที่
เสร็จสิ้นถึงปัจจุบันหรือไม่

35.3

36

37

ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิซึ่งเสร็จสิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึง่
38

หากภาระที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามย่อหน้ าที่ 35
ถึง 37 ภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในการ
ระบุ ว่า ณ เวลาใดลู ก ค้ า ได้ รับ อํา นาจควบคุ มสิน ทรั พ ย์ ท่ีตกลงกัน และภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ได้
เสร็จสิ้นลง กิจการต้ องพิ จารณาข้ อกําหนดสําหรั บอํานาจการควบคุมในย่ อหน้ าที่ 31 ถึง 34
นอกจากนี้ กิจการต้ องพิจารณาข้ อบ่งชี้ของการโอนอํานาจการควบคุมซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัด
เพียง) รายการต่อไปนี้
38.1 กิจ การมีสิทธิในปั จ จุ บั น ที่จ ะได้ รับ การชํา ระเงิน สําหรั บสิน ทรั พย์ หากลูกค้ า มีภาระ
ผูกพั นในปั จจุ บันในการจ่ ายชําระเงินสําหรั บสินทรั พย์ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจแสดงว่ า
ลูกค้ าได้ รับความสามารถสั่งการการใช้ และได้ รับประโยชน์ท่เี หลืออยู่ท้งั หมดส่วนใหญ่
จากสินทรัพย์เป็ นการแลกเปลี่ยน
38.2 ลูกค้ ามีกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์ กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายอาจบ่งชี้ว่าคู่สัญญา
ฝ่ ายใดสามารถสั่ง การการใช้ แ ละได้ รั บ ประโยชน์ ท่ีเ หลื อ อยู่ ท้ัง หมดส่ วนใหญ่ จ าก
17
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38.3

38.4

38.5

สิน ทรั พ ย์ หรื อ กีด กัน กิจ การอื่ น ในการเข้ า ถึ ง ประโยชน์ เ หล่ า นั้ น ดั ง นั้ น การโอน
กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์อาจจะแสดงว่าลูกค้ าได้ รับอํานาจควบคุมสินทรัพย์
นั้ น หากกิ จ การยั ง คงไว้ ซ่ึ ง กรรมสิ ท ธิ์ ท างกฎหมายในสิ น ทรั พ ย์ เ พี ย งเพื่ อ ป้ องกั น
ความล้ มเหลวที่ลูกค้ าจะไม่จ่ายเงิน สิทธิเหล่านั้นของกิจการไม่สามารถทําให้ ลูกค้ าไม่มี
อํานาจควบคุมสินทรัพย์
กิจการได้ ส่งมอบการครอบครองทางกายภาพของสินทรั พย์ การที่ลูกค้ าครอบครอง
ทางกายภาพของสิ น ทรั พ ย์ อาจแสดงว่ า ลู ก ค้ า สามารถสั่ ง การการใช้ และได้ รั บ
ประโยชน์ ท่ีเหลื ออยู่ เกือบทั้งหมดจากสิน ทรั พ ย์ หรื อกีดกัน กิจการอื่นในการเข้ าถึง
ประโยชน์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม การครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์อาจจะไม่
เกิดขึ้นพร้ อมกับอํานาจควบคุมสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ในสัญญาการซื้อคืน หรือสัญญา
ฝากขายบางสัญญา ลูกค้ าหรือผู้รับฝากขายอาจครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์
โดยที่กิจการมีอาํ นาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน ในทางตรงกันข้ าม ในสัญญาที่มีการขายที่
แจ้ งหนี้ แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า กิจการอาจครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์
ในขณะที่ลูกค้ ามีอาํ นาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข76 ข77 ถึง ข78
และ ข79 ถึง ข82 ให้ แนวทางการบัญชีสาํ หรับสัญญาการซื้อคืน สัญญาฝากขายและ
สัญญาที่มีการขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า ตามลําดับ
ลู กค้ ามี ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสํา คัญของความเป็ นเจ้ า ของในสินทรั พย์
การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้
ลูกค้ าอาจแสดงว่ าลูกค้ าสามารถสั่ง การการใช้ และได้ รับประโยชน์ ท่ีเหลืออยู่ท้งั หมด
ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้ าถึงประโยชน์เหล่านั้น อย่างไร
ก็ตาม ในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของ
ในสิน ทรั พ ย์ท่ีตกลง กิจ การต้ อ งไม่ รวมความเสี่ยงใดก็ตามที่เ กิดขึ้ นกับภาระที่ต้อ ง
ปฏิบัติท่แี ยกจาก ภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
ได้ โอนอํา นาจควบคุ ม สิน ทรั พย์ไปยังลู กค้ า แต่ ยังไม่ ป ฏิบั ติตามภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ
เพิ่มเติมเพื่อให้ บริการการบํารุงรักษาที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่สี ่งมอบ
ลูกค้ าได้ ยอมรับสินทรัพย์แล้ ว กรณีลูกค้ ายอมรับสินทรัพย์อาจแสดงว่าลูกค้ าสามารถ
สั่งการการใช้ และได้ รั บประโยชน์ ท่ีเ หลื อ อยู่ ท้ังหมดส่ วนใหญ่ จากสิน ทรั พย์ ในการ
ประเมิน ผลกระทบของการที่ลูกค้ า ได้ ยอมรั บ สิน ทรั พย์ ตามสัญ ญาเพื่ อพิ จารณาว่ า
เมื่อใดอํานาจควบคุมสินทรัพย์ได้ ถูกโอนไป กิจการต้ องพิจารณาแนวทางในย่อหน้ าที่
ข83 ถึง ข86

การวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิ้ นให้สมบูรณ์
39

กิจการต้ องรั บรู้รายได้ ตลอดช่ วงเวลาหนึ่งสําหรั บภาระแต่ละรายการที่ต้อ งปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามย่อหน้ าที่ 35 ถึง 37 โดยต้ องมีการวัดระดับความก้ าวหน้ าการปฏิบัติ
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40

ตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์ วัตถุประสงค์ของการวัดระดับความก้ าวหน้ า ของ
การปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นคือการแสดงภาพผลการปฏิบัติงานของกิจการใน
การส่งมอบอํานาจควบคุมสินค้ าหรื อบริการตามที่ตกลงให้ ลูกค้ า (กล่าวคือ ภาระที่ต้องปฏิบัติ
ของกิจการเสร็จสิ้น)
กิจ การต้ อ งใช้ วิธีเดียวในการวัด ระดับ ความก้ าวหน้ า ของภาระที่ต้องปฏิบั ติ ซ่ึงเสร็จสิ้น ตลอด
ช่ วงเวลาหนึ่ ง แต่ ละรายการ และกิจการต้ องใช้ วิ ธีน้ั น อย่ า งสมํ่า เสมอกับ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ท่ี
คล้ า ยกันและในสถานการณ์ ท่ีคล้ ายกัน ณ สิ้น รอบระยะเวลารายงานแต่ ละรอบ กิจการต้ อ ง
วัดระดับความก้ าวหน้ าของภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
วิธีวัดระดับความก้าวหน้า
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วิธีท่เี หมาะสมของการวัดระดับความก้ าวหน้ ารวมวิธีผลลัพธ์และวิธีปัจจัยนําเข้ า ย่อหน้ าที่ ข14
ถึ ง ข19 ให้ แนวทางสํา หรั บ การใช้ วิ ธี ผ ลลั พ ธ์ แ ละวิ ธี ปั จ จั ย นํา เข้ า เพื่ อ วั ด ความสํา เร็จ ของ
การปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์ ในการกําหนดวิธีท่เี หมาะสมในการวัด
ความก้ าวหน้ า กิจการต้ องพิ จารณาลั กษณะของสินค้ าหรื อบริ การที่กิจการสัญญาจะส่งมอบให้
ลูกค้ า
ในการใช้ วิธใี ดวิธหี นึ่งในการวัดความก้ าวหน้ า กิจการต้ องไม่รวมการวัดความก้ าวหน้ าจากสินค้ า
หรือบริการใดก็ตามที่กจิ การไม่ได้ โอนอํานาจการควบคุมให้ ลูกค้ า ในทางตรงกันข้ าม กิจการต้ อง
รวมการวัดความก้ าวหน้ าสินค้ าหรื อบริการใดก็ตามที่กิจการส่งมอบอํานาจการควบคุมให้ ลูกค้ า
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
เนื่ อ งจากสถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงไปตลอดช่ ว งเวลาหนึ่ ง กิ จ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง การวั ด ค่ า
ความก้ าวหน้ าให้ สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของภาระที่ต้องปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ค่าวัดความก้ าวหน้ าให้ รับรู้เป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ค่าวัดความก้าวหน้าทีส่ มเหตุสมผล
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กิจการต้ องรับรู้รายได้ สาํ หรับภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เฉพาะเมื่อกิจการ
สามารถวัดความก้ าวหน้ า ของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์ได้ อย่าง
สมเหตุ สมผล กิจ การจะไม่ สามารถวั ด ความก้ า วหน้ า ของการปฏิบั ติ ตามภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ
ให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลหากกิจการไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ท่จี าํ เป็ นต้ องใช้ กับ
วิธที ่เี หมาะสมของการวัดความก้ าวหน้ า
ในบางสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงเริ่มต้ นสัญญา) กิจการอาจไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของ
ภาระที่ต้องปฏิบัติได้ อย่างเหมาะสม แต่กิจการคาดว่ าจะได้ รับคืนต้ นทุนที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
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ตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้รายได้ เพียงต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนกว่า
กิจการจะสามารถวัดผลลัพธ์ของภาระที่ต้องปฏิบัติได้ อย่างสมเหตุสมผล

การวัดมูลค่า
46

เมือ่ ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิเสร็จสิ้ น กิจการต้องรับรูร้ ายได้ตามจานวนเงินที่เป็ นราคาของรายการ
(ซึ่งไม่รวมประมาณการสิง่ ตอบแทนผันแปรที่ยงั ต้องไม่รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) ตาม
ส่วนทีไ่ ด้ปันให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิน้นั
การกาหนดราคาของรายการ
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กิจการต้องคานึงถึงข้อกาหนดในสัญญาและธรรมเนียมปฏิบตั ิข องธุ รกิจในการกาหนดราคา
ของรายการ โดยราคาของรายการคือจานวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ
ได้รบั เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงจานวนเงินทีเ่ รียกเก็บแทนบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น ภาษีขาย) สิ่งตอบแทน
ทีร่ ะบุในสัญญาทีท่ ากับลูกค้าอาจเป็ นจานวนเงินที่แน่นอน จานวนผันแปร หรือทั้งสองแบบ
ลักษณะ ระยะเวลา และจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าตกลงไว้ กระทบต่อการประมาณการ
ราคาของรายการ โดยในการกําหนดราคาของรายการกิจการต้ องคํานึงถึงผลของทุกข้ อดังต่อไปนี้
48.1 สิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้ าที่ 50 ถึง 55 และ 59)
48.2 การจํากัดประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58)
48.3 การมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญในสัญญา (ดูย่อหน้ าที่ 60 ถึง
65)
48.4 สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด (ดูย่อหน้ าที่ 66 ถึง 69) และ
48.5 สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้ กบั ลูกค้ า (ดูย่อหน้ าที่ 70 ถึง 72)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาของรายการ กิจการต้ องสมมติว่าจะมีการโอนสินค้ าหรื อ
บริการเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้ า และสัญญาดังกล่าวจะไม่ถูกยกเลิก จัดทําใหม่ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
สิง่ ตอบแทนผันแปร
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หากสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาได้ รวมสิ่งตอบแทนที่มีจาํ นวนเงินผันแปร กิจการต้ อง
ประมาณการจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิได้ รับเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการโอน
สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ กบั ลูกค้ าตามที่ได้ ตกลงกัน
จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนอาจผันแปรเนื่องจาก การให้ ส่วนลด การให้ ส่วนลดภายหลัง เงินคืน
การหักหนี้ การลดราคา เงินจู งใจ เงินตอบแทนพิ เศษที่กาํ หนดจากผลการปฏิบัติงาน ค่าปรั บ
หรื อรายการอื่นที่มีลักษณะคล้ า ยคลึ งกัน นอกจากนี้ สิ่งตอบแทนผันแปรที่สัญญาไว้ สามารถ
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เกิดขึ้นในกรณีท่กี จิ การมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับสิ่งตอบแทนโดยจํานวนเงินขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ท่กี าํ หนดไว้
เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนจะผันแปรไปในกรณีท่ี
มีก ารขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปแต่ ลูก ค้ า มี สิ ทธิท่ีจ ะคื น ผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อ ในกรณี ท่ีมีก ารตกลงที่จ ะจ่ า ย
สิ่งตอบแทนที่กาํ หนดเป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอนที่สัญญาไว้ เพื่อเป็ นเงินตอบแทนพิ เศษสําหรั บ
การปฏิบัติงานได้ ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
การผันแปรของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าสัญญาจะจ่ายอาจไม่ได้ ระบุในสัญญาไว้ อย่างชัดแจ้ ง ถึงแม้ จะ
ไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา กรณีต่างๆ เหล่านี้อาจทําให้ ส่งิ ตอบแทนมีส่วนที่ผันแปรได้
52.1 ลูกค้ ามีมูลเหตุให้ คาดได้ ว่ากิจการจะยอมรับ จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนน้ อยกว่าราคา
ที่ระบุในสัญญา จากการที่กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจเช่ นนั้น หรื อนโยบาย
หรือแถลงการณ์ท่ปี ระกาศออกไปเช่นนั้นว่ ากิจการจะลดราคา ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับข้ อบังคับ
ด้ า นกฎหมาย แนวปฏิบั ติในอุตสาหกรรม หรื อ ลู กค้ า ในการที่จ ะเรี ยกสิ่งเหล่ า นี้ ว่ า
ส่วนลด การให้ ส่วนลดภายหลัง เงินคืน หรือ การหักหนี้
52.2 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์อ่ ืนที่บ่งชี้ว่าความตั้งใจของกิจการเมื่อเข้ าทําสัญญาว่าจะมี
การเสนอการลดราคาให้ กบั ลูกค้ า
กิจการต้ องประมาณจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรโดยใช้ วิธีการดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่า
วิธีใดที่กิจการคาดว่ าเป็ นวิ ธีท่ีเหมาะสมกว่ าในการประมาณการจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่
กิจการจะมีสทิ ธิได้ รับ
53.1 มูลค่าที่คาดหวัง – มูลค่าที่คาดหวังคือผลรวมของจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนในช่วง
ของจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่เป็ นไปได้ ถ่วงนํา้ หนักด้ วยความน่ าจะเป็ น มู ลค่ าที่
คาดหวังอาจเป็ นประมาณการที่เหมาะสมของจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปร หาก
กิจการมีสญ
ั ญาจํานวนมากที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน
53.2 จํา นวนเงิ น ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง สุ ด – จํา นวนเงิ น ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง สุ ด คื อ
จํา นวนเงิ น ที่มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง สุ ด เพี ย งจํา นวนเดี ย วในช่ ว งของจํา นวนเงิ น ของ
สิ่ง ตอบแทนที่เ ป็ นไปได้ (กล่ า วคื อ ผลลั พธ์ของสิ่ ง ตอบแทนที่เ ป็ นไปได้ มากที่สุ ด
จํานวนเดียวภายใต้ สัญญานั้น) มูลค่าที่มีความเป็ นไปได้ สูงสุดอาจเป็ นประมาณการที่
เหมาะสมของจํา นวนเงิน ของสิ่ งตอบแทนผั น แปร หากสัญ ญาดั ง กล่ า วมี ผลลั พ ธ์ ท่ี
เป็ นไปได้ เ พี ย งสองกรณี (ตั ว อย่ า งเช่ น กรณี ท่ี กิ จ การจะได้ รั บ หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น
ตอบแทนพิเศษที่กาํ หนดจากผลการปฏิบัติงาน)
กิจ การต้ อ งเลื อ กใช้ วิ ธีก ารประมาณการผลกระทบของความไม่ แ น่ น อนของจํา นวนเงิ น ของ
สิ่งตอบแทนผันแปรที่กิจการจะมีสิทธิได้ รับเพี ยงวิธีเดียวอย่างสมํ่าเสมอตลอดอายุของสัญญา
นอกจากนี้ กิจการต้ องพิ จ ารณาข้ อมู ลที่กิจการมีอยู่ ท้ังหมดอย่ างสมเหตุสมผล (ไม่ ว่าจะเป็ น
ข้ อมูลในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต) และต้ องระบุ จาํ นวนเงินของสิ่งตอบแทนที่
เป็ นไปได้ ข้ นึ มาอย่างสมเหตุสมผล ข้ อมูลดังกล่าวที่กิจการใช้ ในการประมาณการจํานวนเงินของ
สิ่งตอบแทนผันแปรโดยทั่วไปจะเหมือนกับข้ อมูลที่ฝ่ายบริหารของกิจการใช้ ในช่ วงการนําเสนอ
ราคาต่อลูกค้ า และข้ อมูลที่ใช้ ในการคํานวณราคาของสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
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หนี้สินทีเ่ กิดจากการจะจ่ายชาระคืน
55

กิจการต้ องรับรู้ หนี้สินที่เกิดจากการจะจ่ ายชําระคืนค่าตอบแทน หากกิจการได้ รับสิ่งตอบแทน
จากลูกค้ าและคาดได้ ว่ากิจการจะจ่ายชําระคืนสิ่งตอบแทนนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดให้ แก่ลูกค้ า
โดยหนี้ สิน ดังกล่ า วจะวัดมูลค่ าจากจํานวนเงิน ของสิ่งตอบแทนที่ได้ รั บแล้ ว (หรื อค้ างรั บ) ที่
กิจการคาดได้ ว่าจะไม่มีสิทธิเป็ นเจ้ าของสิ่งตอบแทนนั้น (กล่าวคือ จํานวนเงินที่ไม่ได้ รวมอยู่ใน
ราคาของรายการ) ในกรณีท่สี ถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ
ต้ องปรั บปรุงหนี้สินที่เกิดจากการจะจ่ายชําระคืน (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาของรายการ
และหนี้สินทีเ่ กิดจากสัญญา) ในการบันทึกรายการหนี้สนิ ที่เกิดจากการจะจ่ายชําระคืนที่เกี่ยวข้ อง
กับรายการขายที่ลูกค้ ามีสทิ ธิคืนสินค้ าหรือบริการ กิจการต้ องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในย่อหน้ าที่
ข20 ถึง ข27
การจากัดประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร

56

57

กิจการต้ องรวมประมาณการจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กล่าว
ในย่อหน้ าที่ 53 เป็ นส่วนหนึ่งของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ในระดับสูงมากว่ าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสําคัญของจํานวนเงินของรายได้ ท่ีรับรู้ สะสม
เมื่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรได้ หมดไปในภายหลัง
ในการประเมินว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่ท่จี ะไม่มีการกลับรายการที่
มีนั ยสํา คัญ ของจํา นวนเงิน ของรายได้ ท่ีรั บรู้ สะสม เมื่อ ความไม่ แ น่ นอนเกี่ยวกับสิ่งตอบแทน
ผันแปรได้ หมดไปในภายหลัง กิจการต้ องพิ จารณาทั้งโอกาสและจํานวนที่จะต้ องกลั บรายการ
ปั จจัยที่จะทําให้ โอกาสในการเกิดการกลับรายการหรือจํานวนที่จะต้ องกลับรายการสูงขึ้น อาจ
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
57.1 จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนนั้นอ่อนไหวสูงกับปั จจัยที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของกิจการ
ปั จจัยเหล่ านั้นอาจรวมปั จจัยที่ข้ ึนอยู่กับความผันผวนของตลาด การใช้ ดุลยพินิจหรือ
การดําเนินการของบุคคลที่สาม สภาพอากาศ และความเสี่ยงสูงของความล้ าสมัยของ
สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
57.2 ความไม่ แ น่ น อนของจํา นวนเงิ น ของสิ่ ง ตอบแทนอาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานกว่ า
ความไม่แน่นอนนั้นจะหมดไป
57.3 กิจ การมี ป ระสบการณ์ (หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ) อย่ า งจํา กั ด สํา หรั บ สั ญ ญาที่มี ลั ก ษณะ
คล้ ายกัน หรือจากประสบการณ์ดังกล่าว (หรือหลักฐานอื่น) ยังไม่เพี ยงพอที่จะใช้ ใน
การประมาณการมูลค่า
57.4 กิ จ การมี ธ รรมเนี ย มปฏิ บั ติ ใ นการเสนอให้ ส่ ว นลดราคา ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งกว้ างหรื อ
เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการชํา ระเงิ น สํา หรั บ สั ญ ญาที่ ค ล้ า ยกั น หรื อ ในสถานการณ์ ท่ี
คล้ ายกัน
57.5 สัญญามีจาํ นวนมาก และจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่เป็ นไปได้ ท่อี ยู่ในช่วงกว้ าง
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58

กิจ การต้ อ งปฏิบั ติตามย่ อ หน้ า ที่ ข63 ในการรั บ รู้ ร ายการจํา นวนสิ่งตอบแทนที่อ ยู่ ในรู ป เงิ น
ค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขาย หรือจํานวนการใช้ งาน เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการให้ สิทธิท่ี
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การนาสิ่งตอบแทนผันแปรมาประเมินใหม่

59

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องทําการประมาณการราคาของรายการใหม่ (รวมทั้ง
การประมาณการสิ่งตอบแทนผั นแปรที่ติดข้ อ จํา กัดและไม่ ควรรั บรู้ ) เพื่ อ ให้ เป็ นตัวแทนอัน
เที่ยงธรรมกับสถานการณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ในระหว่างงวดที่รายงาน ในการบันทึกรายการการเปลี่ยนแปลงราคาของรายการ
กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 87 ถึง 90
การมีองค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ ีนยั สาคัญในสัญญา

60

61

62

ในการกําหนดราคาของรายการ กิจการต้ องปรับปรุงจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ ด้วย
ผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาหากระยะเวลาในการจ่ายชําระที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
(โดยชัดแจ้ งหรือโดยนัย) ทําให้ เกิดประโยชน์ท่สี าํ คัญในรูปแบบของการจัดหาเงินให้ กับลูกค้ า
หรือกิจการในการโอนสินค้ าหรือบริการ หากเป็ นเช่นว่าแล้ ว สัญญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของ
การจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญรวมอยู่ด้วย โดยการจัดหาเงินดังกล่าวอาจไม่ได้ ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งใน
สัญญา หรือต้ องตีความตามนัยจากข้ อกําหนดการจ่ายชําระที่ตกลงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา
วัตถุประสงค์ในการที่กิจการต้ องปรั บปรุงจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ ด้วยผลกระทบ
ขององค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ คือเพื่อให้ กิจการรับรู้รายได้ ท่จี าํ นวนเงินซึ่งสะท้ อน
ราคาเฉพาะส่วนที่เทียบเท่ากรณีลูกค้ าต้ องจ่ ายชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การเป็ นเงินสด (กล่าวคือ
ราคาขายเงินสด) กิจการต้ องคํานึงถึงข้ อ เท็จจริ งและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้ อง เพื่ อพิ จารณาว่ า
สัญญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน และองค์ประกอบดังกล่าวมี นัยสําคัญต่อสัญญา
หรือไม่ ดังนี้
61.1 มีความแตกต่างกันหรือไม่ (ถ้ ามี) ระหว่างจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ และ
ราคาขายเงินสดของสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ และ
61.2 ผลกระทบรวมจากสองปัจจัยนี้
61.2.1 ประมาณการระยะเวลานับตั้งแต่ วันที่กิจการได้ โอนสินค้ าหรื อบริ การที่ได้
ตกลงไว้ ให้ แ ก่ลูกค้ า และวั น ที่ลูก ค้ า จ่ า ยชํา ระสําหรั บสิน ค้ าหรื อบริ การนั้ น
และ
61.2.2 อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินว่าสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ ามีองค์ประกอบการจัดหาเงินตามย่อหน้ าที่
61 สัญญาจะไม่มีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญเมื่อรายการมีลักษณะดังนี้
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62.1

63

64

65

ลูกค้ าได้ จ่ายชําระค่าสินค้ าหรือบริการล่วงหน้ าแล้ ว และจังหวะเวลาในการโอนสินค้ า
หรือบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของลูกค้ า
62.2 จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่มีสาระสําคัญที่ลูกค้ าสัญญาว่าจะจ่ายเป็ นจํานวนที่ผันแปร
โดยที่จาํ นวนเงินของหรือจังหวะเวลาในการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการ
เกิดขึ้นหรื อไม่เกิดขึ้นของเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตที่นอกเหนือการควบคุมของ
ลูกค้ าหรือของกิจการ (ตัวอย่างเช่น สิ่งตอบแทนนั้นอยู่ในรูปของเงินค่าสิทธิท่กี าํ หนด
จากยอดขาย)
62.3 ความแตกต่ าง ระหว่ า งสิ่งตอบแทนที่สัญ ญาไว้ แ ละราคาขายเงิน สดของสินค้ า หรื อ
บริ การ (ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 61) เกิดจากสาเหตุอ่ ืนที่ไม่ใช่ การจัดหาเงินให้ กับ
ลูกค้ าหรือกิจการ และความแตกต่างของจํานวนเงินดังกล่าวเป็ นสัดส่วนตามสาเหตุท่ี
ทําให้ เกิดความแตกต่างนั้น ตัวอย่างเช่ น เงื่อนไขการชําระเงินอาจให้ ความคุ้มครอง
กิจ การหรื อ ลู ก ค้ า จากกรณี ท่ีอีก ฝ่ ายหนึ่ งไม่ สามารถปฏิบั ติตามภาระผู กพั น ภายใต้
สัญญาได้
เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องปรับปรุงจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่
สัญญาไว้ สาํ หรับผลกระทบของการมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญที่รวมอยู่
ด้ วย หาก ณ วันที่เริ่มต้ นสัญญา กิจการคาดได้ ว่าระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กิจการได้ โอนสินค้ า
หรื อบริ ก ารที่ได้ ตกลงไว้ ให้ แก่ ลูกค้ าและวั น ที่ลูก ค้ า จ่ า ยชําระสิน ค้ า หรื อบริ การคือหนึ่งปี หรื อ
ภายในหนึ่งปี
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 61 ในการปรับปรุงจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่
สัญญาไว้ สาํ หรับส่วนขององค์ประกอบเกี่ยวกับการจั ดหาเงินที่มีนัยสําคัญ กิจการต้ องใช้ อัตรา
คิดลดที่สะท้ อนรายการการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการและลูกค้ าเป็ นรายการต่างหาก ณ วันที่เริ่มต้ น
สัญญา อัตราคิดลดดังกล่าวต้ องสะท้ อนลักษณะความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของฝ่ ายที่ได้ รับการจัดหา
เงินให้ รวมทั้งหลักประกันหรือหลักทรัพย์ท่ใี ช้ คาํ้ ประกันโดยลูกค้ าหรือกิจการ รวมทั้งสินทรัพย์ท่ี
โอนภายใต้ สัญญา กิจการอาจสามารถระบุอัตราคิดลดโดยใช้ อัตราที่ใช้ คิดลดจํานวนเงินตามที่
ระบุในสัญญาของสิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ ให้ ได้ เท่ากับราคาในกรณีท่ลี ูกค้ าจ่ายชําระค่าสินค้ าและ
บริการเป็ นเงินสดเมื่อมีการโอนสินค้ าหรือบริการ ภายหลังจากวันที่ทาํ สัญญาแล้ ว กิจการต้ องไม่
ปรั บ ปรุ ง อั ต ราคิ ด ลดเพราะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ยในตลาด หรื อ เหตุ ก ารณ์
ภายหลั งวั นที่เริ่ มต้ นสัญญา (เช่ น การเปลี่ ยนแปลงความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของลู กค้ าเนื่ องจาก
การประเมินใหม่)
กิจการต้ องนําเสนอผลกระทบของการจัดหาเงิน (ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย) แยกต่างหาก
จากรายได้ ท่รี ับรู้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ย
จ่ ายดังกล่ าวให้ รับรู้ ได้ เท่ากับจํานวนที่อนุ ญาตให้ บันทึกเป็ นสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญา (หรื อ
ลูกหนี้) หรือหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา
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สิง่ ตอบแทนทีไ่ ม่ใช่เงินสด
66

67

68

69

ในการกําหนดราคาของรายการสําหรับสัญญาที่ลูกค้ าตกลงจะจ่ายชําระเป็ นสิ่งตอบแทนที่ไม่เป็ น
ตัวเงิน กิจ การต้ องวั ดมู ลค่ า สิ่งตอบแทนที่ไม่ ใช่ เงิน สดที่โอนให้ (หรื อ ที่สัญ ญาว่ า จะโอนให้ )
ดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หากกิจ การไม่ ส ามารถประมาณการมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สดได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล กิจการต้ องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้ างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของ
สินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้ กบั ลูกค้ านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้ าประเภทเดียวกันนั้น)
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดอาจมีความผันแปร เพราะรูปแบบและลักษณะของ
สิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาของหุ้นที่กจิ การมีสิทธิจะได้ รับจาก
ลูกค้ า) ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดมีการผันแปรที่เกิดจากปั จจัยอื่นที่
ไม่ใช่เพราะรูปแบบและลักษณะของสิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมผันแปร
เพราะผลการปฏิบัติงานของกิจการ) กิจการต้ อ งปฏิบัติตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56
ถึง 58
หากลูกค้ านําสินค้ าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือ แรงงาน) มาใช้ หรือให้ ใช้ เพื่อ
สนับสนุ นให้ กิจการปฏิบัติงานตามสัญญา กิจการต้ องประเมินว่ ากิจการได้ ควบคุมสินค้ าหรื อ
บริ การที่ลูกค้ านํามาหรื อไม่ หากกิจการเป็ นผู้ควบคุมสินค้ า หรือบริ การนั้น กิจการต้ องบันทึก
รายการสินค้ าหรือบริการที่ลูกค้ านํามาเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ะจ่ ายให้กบั ลูกค้า
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สิ่งตอบแทนที่กิจการจะจ่ ายให้ กับลูกค้ ารวมถึงจํานวนเงิน สดที่กิจการจ่ ายหรื อคาดว่ าต้ องจ่ าย
ให้ แก่ ลู ก ค้ า (หรื อ จ่ า ยให้ กั บ กิ จ การอื่ น ที่ ซ้ ื อสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น จากลู ก ค้ า ของกิ จ การ)
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้ ลูกค้ ารวมถึงจํานวนเครดิตหรือสิทธิอ่นื (ตัวอย่างเช่น คูปองหรือเอกสาร
ส่วนลด) ที่ลูกค้ าสามารถนํามาใช้ หักกับจํานวนเงินที่ลูกค้ าค้ างชําระให้ กบั กิจการ (หรือกิจการอื่น
ที่ซ้ ือสินค้ าหรื อบริ การนั้นจากลูกค้ าของกิจการ) กิจการต้ องบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้ กับ
ลูกค้ าหักจากราคาของรายการ และรายได้ ท่รี ั บรู้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า เว้ นแต่ การจ่ายชําระ
ให้ กับลู กค้ าดังกล่ าวนั้ นเป็ นการจ่ ายเพื่ อตอบแทนการโอนสินค้ าหรื อบริ การที่ลูกค้ าได้ โอนให้
ต่างหากให้ แก่กิจการ (ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 26 ถึง 30) หากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้ กับ
ลูกค้ ารวมจํานวนเงินผันแปร กิจการต้ องประมาณการราคาของรายการ (รวมทั้งประเมินด้ วยว่ามี
ข้ อจํากัดที่ยังไม่อนุญาตให้ รับรู้หรือไม่) ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 50 ถึง 58
ถ้ าสิ่งตอบแทนที่กิจการจะจ่ ายให้ กับลู กค้ าเป็ นการจ่ ายเพื่ อแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรื อบริ การที่
ลูกค้ า ได้ โอนให้ ต่างหากให้ แ ก่กิจการ กิจการต้ องบัน ทึกการซื้อสินค้ าหรื อบริ การดังกล่ าวใน
ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกับ รายการซื้ อสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารจากผู้ ข ายรายอื่ น โดยถ้ า จํา นวนเงิ น ของ
สิ่งตอบแทนที่กิจการจะจ่ ายให้ กับลู ก ค้ ามีมูลค่ าสูงกว่ ามู ลค่ ายุ ติธรรมของสินค้ า หรื อบริ การที่
กิจการได้ รับจากลูกค้ า กิจการต้ องนําส่วนเกินดังกล่ าวหักจากราคาของรายการ ถ้ ากิจการไม่
25
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สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับจากลูกค้ าได้ อย่างสมเหตุสมผล
กิจการต้ องคํานวณสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จะจ่ายให้ กบั ลูกค้ าเป็ นส่วนหักกับราคาของรายการ
ทั้งนี้ หากกิจการถือว่ าสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้ กับลูกค้ าเป็ นส่วนหักกับราคาของรายการ กิจการ
ต้ อ งบั น ทึก ส่ ว นหั ก ดั ง กล่ า วกับ รายได้ ท่ีรั บ รู้ เ มื่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เกิ ด ขึ้ น
แล้ วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นช้ ากว่า
72.1 กิจการรับรู้รายได้ จากการโอนสินค้ าหรือบริการให้ กบั ลูกค้ า และ
72.2 กิจการจ่ายชําระหรือให้ สัญญาว่ าจะชําระสิ่งตอบแทน (ถึงแม้ ว่าการจ่ ายจะขึ้นอยู่กับ
เหตุก ารณ์ ในอนาคต) ทั้งนี้ คํา สัญ ญาว่ า จะจ่ า ยอาจเป็ นไปโดยนั ยตามธรรมเนี ย ม
ปฏิบัติของธุรกิจ
การปั นส่วนของราคาของรายการให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

73

74

75

วัต ถุ ป ระสงค์ข องการปั น ส่ ว นราคาของรายการคื อ การให้กิ จการต้อ งปั น ส่ ว นราคาของ
รายการให้กบั แต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ (หรือสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน) ด้วยจานวนเงิน
ที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง จ านวนเงิ น ของสิ่ ง ตอบแทนที่ กิ จ การคาดว่ า จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ เพื่อ เป็ น
การแลกเปลีย่ นกับการโอนสินค้าหรือบริการทีส่ ญ
ั ญาว่าจะให้แก่ลูกค้า
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้ องปันส่วนราคาของรายการกับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
ที่ระบุได้ จากสัญญา โดยให้ มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 76
ถึง 80 เว้ นแต่กรณีท่กี ล่ าวในย่อหน้ าที่ 81 ถึง 83 (สําหรั บการปั นส่วนส่วนลด) และกรณีท่ี
กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 84 ถึง 86 (สําหรับการปั นส่วนสิ่งตอบแทนที่รวมจํานวนเงินสิ่งตอบแทน
ผันแปร)
ย่อหน้ าที่ 76 ถึง 86 จะไม่บังคับใช้ กบั กรณีท่สี ญ
ั ญามีภาระที่ต้องปฏิบัติเพียงภาระเดียว อย่างไร
ก็ตาม ย่อหน้ าที่ 84 ถึง 86 อาจใช้ กับกรณีท่กี ิจการให้ คาํ สัญญาว่าจะโอนกลุ่มของสินค้ าหรือ
บริการที่แตกต่างกันที่ระบุได้ โดยถือว่าเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติเพียงภาระเดียวตามย่อหน้ าที่ 22.2
และสิ่งตอบแทนที่สญ
ั ญาไว้ ได้ รวมจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนผันแปรด้ วย
การปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ
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การปันส่วนราคาของรายการให้ กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติโดยใช้ ราคาขายแบบเอกเทศเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องระบุราคาขายแบบเอกเทศ ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาสําหรับสินค้ าหรือบริ การที่แตกต่าง
กันที่เกี่ยวข้ องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและต้ องปั นส่วนราคาของรายการตามสัดส่วนของ
ราคาขายแบบเอกเทศเหล่านั้น
ราคาขายแบบเอกเทศ คือราคาของสินค้ าหรื อบริ การที่กิจการขายแยกต่ างหากจากกันให้ กับ
ลูกค้ าโดยทั่วไป หลักฐานที่ดีท่สี ดุ ของราคาขายแบบเอกเทศคือราคาที่สังเกตได้ ท่ปี กติกิจการขาย
สินค้ าหรือบริการแยกต่างหากในสภาวการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกันหรือกลุ่มลูกค้ าที่คล้ ายคลึงกัน ราคา
ตามสัญญาที่ใช้ ผูกพั นกิจการได้ หรื อราคาที่ได้ ประกาศออกไปสําหรั บสินค้ านั้นหรื อบริ การนั้น
26
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อาจถือได้ ว่าเป็ นราคาขายแบบเอกเทศ (ทั้งนี้ต้องไม่สมมติเช่นนั้นในทุกกรณี)
ในกรณีราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง กิจการต้ องประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศเพื่อนําจํานวนเงินประมาณการนั้นมาใช้ ในปันส่วนราคาของรายการเพื่อให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 73 เมื่อกิจการต้ องประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ
กิจการต้ องคํานึ งถึงข้ อมู ลที่มีอยู่ ท้ังหมด (รวมถึง สภาวการณ์ ตลาด ปั จจัยเฉพาะของกิจการ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า หรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ) ที่มี มู ล เหตุ ใ ห้ เ ชื่ อ ว่ า กิ จ การมี ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ในการ
ประมาณการดังกล่ าวกิจการต้ องใช้ ข้อมู ลที่สังเกตได้ ให้ มากที่สุด และใช้ วิธีการประมาณการที่
สมํ่าเสมอกับสถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
วิธีการที่เหมาะสมในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการอาจรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงแต่วิธกี ารดังต่อไปนี้
79.1 วิธปี รับปรุงจากการสํารวจตลาด กิจการอาจสามารถประเมินและสํารวจตลาดที่กิจการ
ขายสินค้ าหรือบริการ และประมาณการราคาขายสินค้ าที่ลูกค้ ารายใดๆ ในตลาดจะมี
ความเต็มใจจ่ายชําระเพื่อสินค้ าหรือบริการนั้น วิธกี ารนี้อาจรวมถึง การอ้ างอิงราคาขาย
ของคู่ แข่ งของกิจการสําหรั บสินค้ าหรื อบริ การที่ใกล้ เคียงกัน และปรั บปรุ งราคาขาย
ต่างๆ เหล่านี้ตามความจําเป็ นเพื่อสะท้อนต้ นทุนและอัตรากําไรของกิจการ
79.2 วิธตี ้ นทุนที่คาดไว้ บวกด้ วยอัตรากําไร กิจการอาจสามารถประมาณการจํานวนต้ นทุน ที่
คาดไว้ ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ สาํ เร็จ และนําจํานวนต้ นทุนประมาณการ
ดังกล่าวมาบวกด้ วยอัตรากําไรที่เหมาะสมสําหรับสินค้ าหรือบริการดังกล่าว
79.3 วิธีส่วนของราคาที่เหลือ กิจการอาจสามารถประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของ
สินค้ าหรือบริการหนึ่งๆ โดยการหักราคาขายแบบเอกเทศที่สังเกตได้ ของสินค้ าหรือ
บริ ก ารอื่น ๆ ที่ตกลงตามสัญ ญาจากยอดรวมของราคาของรายการ อย่ า งไรก็ตาม
กิจการจะสามารถใช้ วิธีส่วนของราคาที่เหลือเพื่ อประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ
ของสินค้ าหรือบริการตามย่อหน้ าที่ 78 ได้ กต็ ่อเมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
79.3.1 กิจการขายสินค้ าหรือบริการเดียวกันนี้ให้ แก่ลูกค้ ารายอื่นๆ (ในจังหวะเวลา
เดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน) ในจํานวนเงินที่อยู่ในช่วงกว้ าง (กล่าวคือ ราคาขาย
มี ค วามแตกต่ า งสู ง มากเพราะในการกํา หนดราคาขายแบบเอกเทศไม่
สามารถอ้ างอิงถึงรายการในอดีต รวมทั้งไม่มีข้อมูลที่ใช้ เป็ นหลักฐานในการ
อ้ างอิงเพื่อกําหนดราคาได้ ) หรือ
79.3.2 กิจการยังไม่เคยกําหนดราคาสําหรั บสินค้ าหรื อบริ การนั้น และสินค้ าหรื อ
บริ การนั้ น ยังไม่ เ คยถู กขายในลั ก ษณะที่แ ยกต่ า งหากเป็ นเอกเทศมาก่ อ น
(กล่าวคือ ราคาขายยังไม่แน่นอน)
ในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการที่ต้องส่งมอบตามสัญญา กิจการ
อาจใช้ วิธกี ารประมาณการแบบผสมผสานได้ ในกรณีท่สี นิ ค้ าหรือบริการตั้งแต่สองรายการขึ้นไปมี
ราคาขายที่แปรผันสูง หรือราคาขายแบบเอกเทศมีความไม่แน่นอนสูง ตัวอย่างเช่น กิจการอาจ
ใช้ วิธสี ่วนของราคาที่เหลือเพื่อประมาณการราคาขายแบบเอกเทศรวมของกลุ่มสินค้ าหรือบริการ
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ที่ราคามีความผันแปรสูง หรือมีความไม่แน่นอนสูง และใช้ วิธีอ่ืนในการประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการแต่ละชิ้นโดยใช้ วิธีเทียบเป็ นสัดส่วนกับประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศรวมที่ประมาณการนั้นที่ใช้ วิธีส่วนของราคาที่เหลือ เมื่อกิจการใช้ วิธีการประมาณ
การแบบผสมผสานในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการแต่ละรายการใน
สัญญา กิจการยังต้ องประเมินต่อไปว่าการปันส่วนราคาของรายการโดยใช้ ประมาณการราคาขาย
แบบเอกเทศนี้ จะสอดคล้ องกับวั ตถุประสงค์ในการปั นส่วนราคาตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 73
และเป็ นไปตามข้ อกําหนดในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศตามย่อหน้ าที่ 78
การปันส่วนส่วนลด
81

82

83

ลูกค้ าได้ รับส่วนลดในการซื้อกลุ่มสินค้ าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป หากผลรวมของราคาขาย
แบบเอกเทศดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสิ่ งตอบแทนที่สัญญาไว้ ในสัญญา กิจการต้ องปั นส่วนส่วนลด
ตามสัดส่วนของราคาแยกขายที่เป็ นเอกเทศให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติทุกภาระในสัญญา ยกเว้ น
กรณีท่กี ิจการมีหลักฐานที่สนับสนุ นตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 82 ว่าส่วนลดทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้ อง
กับ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติหนึ่ งหรื อ บางภาระที่ต้อ งปฏิบั ติซ่ึ งไม่ ใช่ ภาระปฏิบั ติ ทุกภาระในสัญ ญา
ในการปั นส่วนส่วนลดตามสัดส่วนนั้นเป็ นผลมาจากการที่กิจการปั นส่วนราคาของรายการให้ กับ
แต่ ล ะภาระที่ต้ อ งปฏิบั ติโดยใช้ ร าคาขายแบบเอกเทศของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน ที่
เกี่ยวข้ องนั้นเป็ นเกณฑ์
กิจการต้ องปั นส่วนส่วนลดทั้งหมดให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหนึ่งหรือมากกว่า แต่
ไม่ใช่ให้ กบั ทุกภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
82.1 ปกติกิจการขายสินค้ าหรือบริการแต่ละรายการที่แตกต่างกันในสัญญานั้น (หรือกลุ่ม
สินค้ าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปที่แตกต่างกันนั้น) แบบแยกขาย
82.2 กิจการมีการขายกลุ่ มสินค้ าหรื อบริ การที่แตกต่างกันที่ขายแบบรวมกันไปนั้ น (หรื อ
หลายๆ กลุ่ม) ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรื อบริ การที่
แตกต่างกันที่รวมอยู่ในกลุ่มสินค้ าหรือบริการนั้นอยู่เป็ นปกติ
82.3 ส่ ว นลดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ข ายแบบรวมกั น ไปตามที่ ก ล่ า วใน
ย่อหน้ าที่ 82.2 เหมือนกับส่วนลดที่อยู่ในสัญญา และเมื่อพิจารณาสินค้ าหรือบริการที่
รวมอยู่ ในแต่ ละกลุ่ มสิน ค้ า หรื อบริ การก็ได้ หลั กฐานเพิ่ มเติมว่ า ส่ วนลดดังกล่ า วใน
สัญญาทั้งหมดเป็ นส่วนลดของภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหนึ่งหรื อหลายภาระที่
ต้ องปฏิบัติ
หากส่ว นลดทั้งหมดได้ ถูก ปั น ส่ว นให้ กับ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติตามสัญญาภาระใดภาระหนึ่งหรื อ
มากกว่ า ตามย่ อ หน้ า ที่ 82 กิจการต้ องปั น ส่วนส่วนลดก่อนใช้ วิ ธีส่ว นของราคาที่เหลื อในการ
ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ าหรือบริการตามย่อหน้ าที่ 79.3
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การปันส่วนสิง่ ตอบแทนผันแปร
84

85

86

สิ่งตอบแทนผันแปรที่ตกลงตามสัญญาอาจเกี่ยวข้ องกับสัญญาทั้งหมด หรื อเฉพาะบางส่วนของ
สัญญาเช่นตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
84.1 ภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหนึ่งหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติท้งั หมดใน
สัญญา (ตัวอย่ างเช่ น เงินตอบแทนพิ เศษที่อาจเกิดขึ้น ถ้ ากิจการส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริการในระยะเวลาที่กาํ หนด) หรือ
84.2 สินค้ าหรื อบริ การที่แตกต่างกันรายการใดรายการหนึ่งหรื อมากกว่ า แต่ไม่ใช่ ท้งั หมด
ในชุ ดของสิน ค้ าหรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน ที่ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ
หนึ่งๆ ตามย่อหน้ าที่ 22.2 (ตัวอย่างเช่น ภายใต้ สัญญาบริการทําความสะอาดที่มีอายุ
สัญญาสองปี สิ่งตอบแทนที่สัญญาไว้ ในสัญญาปี ที่สองจะเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีเงินเฟ้ อที่ระบุไว้ )
กิจการต้ อ งปั นส่วนจํา นวนเงิน ที่ผันแปร (และการเปลี่ ยนแปลงในภายหลั งของจํา นวนเงิน ที่
ผันแปรนั้น) ทั้งหมดให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติภาระใดภาระหนึ่ง หรือปั นให้ กับสินค้ าหรือบริการ
ที่แตกต่างกันรายการใดรายการหนึ่งที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของภาระที่ต้องปฏิบัติใดภาระหนึ่งตามที่
กล่าวในย่อหน้ าที่ 22.2 ถ้ าเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
85.1 เงื่อนไขของการจ่ ายสิ่งตอบแทนผันแปรเกี่ยวพันโดยเฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติตาม
ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ให้ เสร็จสิ้น หรื อ การโอนสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน (หรื อ
เกี่ยวพั น โดยเฉพาะกับ ผลงานในการปฏิบั ติตามภาระที่ต้อ งปฏิบั ติให้ เสร็จสิ้น หรื อ
การโอนสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกัน) และ
85.2 การปั นส่วนจํานวนเงินที่ผันแปรทั้งหมดของสิ่งตอบแทนให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติใด
ภาระหนึ่งหรือสินค้ าหรือบริการที่แตกต่างกันรายการใดรายการหนึ่งนั้นสอดคล้ องกับ
วั ตถุ ป ระสงค์ในการปั น ส่วนตามย่ อหน้ า ที่ 73 เมื่อ ได้ พิจ ารณาภาระที่ต้องปฏิบั ติ
ทุกรายการและข้ อกําหนดในการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนตามสัญญา
การปั นส่วนจํานวนเงินของราคาของรายการที่เหลื อที่ไม่เข้ าเงื่อนไขตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 85
ต้ องใช้ การปันส่วนตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 73 ถึง 83
การเปลีย่ นแปลงของราคาของรายการ

87

88

ภายหลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับแล้ ว ราคาของรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้ วยสาเหตุ
หลายประการ รวมทั้งเหตุการณ์ท่ไี ม่แน่นอนได้ หมดไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นในสถานการณ์
ที่ทาํ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่ าจะมีสิทธิได้ รับเพื่ อ
เป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริการที่สญ
ั ญาว่าจะให้
กิจ การควรปั น ส่วนการเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการให้ กับ ภาระที่ต้องปฏิบัติ ในสัญ ญา
หนึ่งๆ โดยใช้ เกณฑ์เช่นเดียวกับ ณ วันที่เริ่มต้ นสัญญา ซึ่งทําให้ กิจการต้ องไม่ปันส่วนของราคา
ของรายการใหม่เพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของราคาขายแบบเอกเทศภายหลังจากวันที่สัญญา
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89

90

เริ่ มมีผลบังคับแล้ ว จํานวนเงินการเปลี่ ยนแปลงที่ปันส่วนให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้น
จะต้ องรับรู้เป็ นรายได้ หรือส่วนหักกับรายได้ ในงวดที่ราคาของรายการมีการเปลี่ยนแปลง
กิจ การต้ อ งปั น ส่ ว นการเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการทั้ง หมดให้ กั บ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ
รายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่า แต่ ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติท้งั หมดในสัญญานั้น หรือสินค้ า
หรื อ บริ การต่ า งๆ ที่แ ตกต่ า งที่ก าํ หนดเป็ นภาระที่ต้อ งปฏิบั ติภาระหนึ่ งในของชุ ดสิน ค้ า หรื อ
บริการตามย่อหน้ าที่ 22.2 ถ้ าเข้ าตามเงื่อนไขของการปั นส่วนสิ่งตอบแทนผันแปรตามที่กาํ หนด
ในย่อหน้ าที่ 85
กิจ การต้ องบัน ทึก รายการการเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลง
สัญญาตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 18 ถึง 21 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของราคาของ
รายการที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงสัญญา กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่
87 ถึง 89 ในการปั นส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการดังแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ต่อไปนี้
90.1 กิจการต้ องปั นส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ี
ระบุได้ ท่มี ีอยู่ในสัญญาก่อนการเปลี่ยนแปลงสัญญานั้น ได้ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของรายการที่ เ กี่ ย วกั บ จํา นวนเงิ น ของสิ่ ง ตอบแทนผั น แปรที่ สั ญ ญาไว้ ก่ อ น
การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญา และการเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญานั้ น ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 21.1
90.2 ในกรณีท่กี ารเปลี่ยนแปลงอื่นของสัญญาไม่ถือว่ าเป็ นสัญญาที่แยกออกไปได้ ต่างหาก
ตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 20 กิจการต้ องปั นส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
รายการให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ ว (กล่ าวคือ ภาระที่
ต้ องปฏิบัติท่ียังไม่ สาํ เร็จ หรื อสํา เร็จแต่ เพี ยงบางส่วนที่คงเหลื อ อยู่ ทันทีหลั งจาการ
เปลี่ยนแปลงสัญญา)

ต้นทุนของสัญญา
ต้นทุนส่วนเพิม่ ในการได้มาซึ่งสัญญา
91
92

93

94

กิจการต้อ งบัน ทึ ก ต้นทุ นส่ ว นเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ท ากับลู กค้าเป็ นสิ นทรัพย์หาก
กิจการคาดว่ากิจการสามารถได้รบั คืนต้นทุนดังกล่าว
ต้ นทุนส่วนเพิ่มในการได้ มาซึ่งสัญญาเป็ นต้ นทุนของกิจการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
โดยต้ นทุนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากกิจการไม่ได้ ทาํ สัญญากับลูกค้ า (ตัวอย่า งเช่น ค่านายหน้ า
ในการขาย)
ต้ นทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ ทาํ สัญญากับลูกค้ าหรือไม่ ให้ กิจการรับรู้
เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ เว้ นแต่ กรณีท่กี ิจการสามารถเรียกเก็บต้ นทุนดังกล่าวจาก
ลูกค้ าได้ ไม่ว่ากิจการจะทําสัญญากับลูกค้ าหรื อไม่
เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจรับรู้ ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้ มาซึ่งสัญญาเป็ น
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ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น หากระยะเวลาในการตั ด จํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ใ นกรณี ท่ีกิ จ การต้ อ งรั บ รู้
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์มีระยะเวลาหนึ่งปี หรือสั้นกว่า
ต้นทุนการทาให้เสร็จสิ้ นตามสัญญา
95

96

97

ถ้า ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นเพื่อ ให้กิ จ การปฏิ บ ตั ิ ต ามสัญ ญาที่ท ากับ ลู ก ค้า ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ตัว อย่ างเช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมือ่ มีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
กิจการจะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมือ่ เข้าเงือ่ นไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
95.1 ต้นทุ นมีค วามเกี่ย วข้อ งโดยตรงกับสัญญาที่เ กิดขึ้ นแล้ว หรื อ สัญญาที่ ค าดว่ าจะ
เกิ ด ขึ้ นโดยกิ จ การสามารถระบุ ต ้น ทุ น ว่ า มี ค วามเกี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาได้อ ย่ า ง
เฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่น ต้นทุนที่เกีย่ วข้องกับงานบริการที่จะได้จัดหาภายใต้
สัญ ญาที่ต่ อ ระยะเวลาออกไปจากสัญ ญาที่มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ นั หรื อ ต้น ทุ น ในการ
ออกแบบสินทรัพย์ที่รอการโอนภายใต้สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง แต่ กระบวนการอนุ มตั ิ
สัญญายังไม่เสร็จสิ้ น)
95.2 ต้น ทุ น ที่ใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรื อใช้ในการปรับปรุ งทรัพยากรของกิ จการเพื่อ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้สาเร็จในอนาคต (หรือเพือ่ ให้สาเร็จ
อย่างต่อเนือ่ งไป) และ
95.3 กิจการคาดได้ว่าจะได้รบั คืนต้นทุนดังกล่าว
ต้ น ทุ น ที่เ กิดขึ้น เพื่ อให้ กิจการปฏิบั ติตามสัญญาที่ทาํ กับ ลู ก ค้ า ที่อ ยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้ องบั นทึกรายการต้ นทุนดังกล่ าวตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น
ต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดขึ้นแล้ ว (หรื อสัญญาที่คาดได้ ว่าจะเกิดขึ้น ) รวมถึง
ต้ นทุนต่างๆ เหล่านี้
97.1 ค่าแรงงานทางตรง (ตัวอย่างเช่น เงินเดือน และค่าแรงของพนักงานที่ให้ บริการโดยตรง
ให้ กบั ลูกค้ าตามที่ตกลงกัน)
97.2 วัตถุดิบทางตรง (ตัวอย่างเช่น วัสดุท่ใี ช้ เพื่อการให้ บริการกับลูกค้ าตามที่ตกลงกัน)
97.3 ต้ นทุ น ปั น ส่ ว นซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ สั ญ ญาหรื อ กิ จ กรรมในสั ญ ญา
(ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนในการจัดการสัญญาและการดูแล การประกันภัย และค่าเสื่อม
ราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามสัญญา)
97.4 ต้ นทุนที่มีการระบุในสัญญาอย่างชัดแจ้ งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้ าได้ และ
97.5 ต้ นทุนอื่นที่เกิดขึ้นเพียงเพราะกิจการได้ ทาํ สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า (ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนที่
จ่ายให้ กบั ผู้รับเหมาช่วงต่อ)
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กิจการต้ องรับรู้รายการเหล่านี้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
98.1 ค่าใช้ จ่ายทั่วไป และค่าใช้ จ่ายบริหารจัดการ (เว้ นแต่ ต้ นทุนที่มีการระบุในสัญญาอย่าง
ชัดแจ้ งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้ าได้ ซึ่งกิจการต้ องประเมินต้ นทุนนี้ตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 97)
98.2 ต้ นทุนที่เกี่ยวกับวัสดุ ค่าแรงหรือทรั พยากรอื่นที่สูญเสียไปเพื่ อการปฏิบัติตามสัญญา
แต่ไม่ได้ สะท้อนอยู่ในราคาตามสัญญา
98.3 ต้ น ทุ น ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติตามสัญ ญาที่สาํ เร็จ แล้ ว (หรื อ ภาระที่ต้อ ง
ปฏิบัติท่สี าํ เร็จไปบางส่วน) (กล่าวคือ ต้ นทุนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ ว)
และ
98.4 ต้ นทุนที่กิจการไม่สามารถแยกได้ ว่าเกี่ยวข้ องกับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังไม่สาํ เร็จหรื อ
ภาระที่ต้องปฏิบัติท่สี าํ เร็จไปแล้ ว (หรือ ภาระที่ต้องปฏิบัติท่สี าํ เร็จไปบางส่วนแล้ ว)
การตัดจาหน่ายและการด้อยค่า
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สินทรัพย์ท่รี ับรู้ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95 จะต้ องมีการตัดจําหน่ายอย่างเป็ นระบบ
โดยต้ องสอดคล้ องกับรู ปแบบในการโอนสินค้ าหรื อบริ การให้ กับลู กค้ าที่สินทรั พย์น้ันมีความ
เกี่ยวข้ อ ง ทั้งนี้ รวมถึ งกรณี สิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจจะมี ความเกี่ยวข้ อ งกับ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่จ ะโอน
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับใดฉบับหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 95.1)
กิจการต้ องปรั บปรุงการตัดจําหน่ ายสิน ทรั พย์เพื่ อให้ สะท้ อนระยะเวลาในการโอนสิน ค้ าหรื อ
บริการให้ กบั ลูกค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ กิจการต้ องบันทึกการเปลี่ยนแปลง
นี้ตามข้ อกําหนดเรื่ องการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95 สูงกว่าจํานวนดังต่อไปนี้
101.1 จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่เหลือที่กิจการคาดว่าจะได้ รับเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับ
สินค้ าหรือบริการที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ดังกล่าว หักด้ วย
101.2 ต้ น ทุ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงในการส่ ง มอบสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่กิ จ การยั ง ไม่ รั บ รู้ เ ป็ น
ค่าใช้ จ่าย (ดูย่อหน้ าที่ 97)
ในการกําหนดจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับตามย่อหน้ าที่ 101 กิจการต้ อง
ใช้ หลักการเช่นเดียวกับการกําหนดราคาของรายการ (ยกเว้ นข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจํากัดของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร) และปรับปรุงจํานวนเงินนั้น
ด้ วยผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงด้ านเครดิตของลูกค้ า
ก่อนที่กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่รี ั บรู้ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พย์ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ สั ญ ญาที่เ ป็ นไปตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ก่อน (ตัวอย่างเช่น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
เมื่อได้ ทดสอบการด้ อยค่าตามย่อหน้ าที่ 101 แล้ ว กิจการต้ องรวมมูลค่าตามบัญชีท่เี หลือของ
สินทรัพย์ท่รี ับรู้ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95 เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
กิจการต้ องรั บรู้ การกลั บรายการของการด้ อยค่ าบางส่วนหรื อทั้งหมดที่เคยรั บรู้ ตามย่ อหน้ าที่
101 ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อการด้ อยค่าดังกล่าวลดลงหรือหมดไป โดยมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรั พย์ท่ปี รับเพิ่ มขึ้นต้ องไม่สูงกว่ ามูลค่าตามบัญชีท่คี วรเป็ น (สุทธิจากค่าตัดจําหน่ าย) หาก
กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อน

การแสดงรายการ
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เมื่อ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ปฏิ บตั ิตามสัญญา กิจการต้อ งแสดงรายการดังกล่ าวในงบแสดง
ฐานะการเงิ น เป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ดจากสัญ ญาหรื อ หนี้ สิ น ที่เ กิ ด จากสัญญา โดยขึ้ นอยู่ ก บั
ความสัมพันธ์ระหว่ างการปฏิ บตั ิ งานตามสัญญาของกิจการและการช าระเงินของลู กค้า
กิจการต้อ งแสดงสิ่งตอบแทนที่กิจการมี สิ ท ธิ ใ นการได้รบั โดยไม่ มี เ งื่อ นไขต่ างหากเป็ น
รายการลูกหนี้
หากลูกค้ าได้ จ่ายสิ่งตอบแทน หรือเมื่อกิจการมีสิ ทธิได้ รับจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนโดยไม่มี
เงื่อ นไข (กล่ า วคือ มู ลค่ า ที่เ รี ยกเก็บ ได้ ) ก่ อ นที่กิจ การจะโอนสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารให้ กับ ลู ก ค้ า
กิจการต้ องแสดงรายการดังกล่ าวเป็ นหนี้สิน ที่เกิดจากสัญญาเมื่อการจ่ ายดังกล่ าวเกิดขึ้นหรื อ
เมื่อถึงกําหนดที่ต้องจ่ าย (แล้ วแต่ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) หนี้สิน ที่เกิดจากสัญญาดังกล่ าว
แสดงถึงภาระผูกพันที่กิจการต้ องโอนสินค้ าหรื อบริการให้ กับลูกค้ าเนื่องจากกิจการได้ รับชําระ
สิ่งตอบแทนดังกล่าว (หรือเมื่อถึงกําหนดการจ่ายชําระจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนดังกล่าว) จาก
ลูกค้ า
หากกิจการได้ ปฏิบัติตามสัญญาโดยการโอนสินค้ าหรื อบริ การให้ กับลู กค้ าก่อนที่ลูกค้ าจะจ่ าย
ชําระสิ่งตอบแทนหรื อก่อนที่ส่ิงตอบแทนจะถึงกําหนดชําระ กิจการต้ องแสดงรายการดังกล่ าว
เป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา โดยไม่รวมถึงจํานวนเงินที่กจิ การต้ องแสดงเป็ นลูกหนี้ สินทรัพย์ท่ี
เกิดจากสัญ ญาแสดงถึงสิทธิของกิจ การในการได้ รับสิ่งตอบแทนเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ยนกับ
สินค้ าหรือบริการที่กจิ การได้ โอนให้ กบั ลูกค้ าแล้ ว กิจการต้ องประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ี
เกิดจากสัญญาตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การวัดมูลค่า การนําเสนอและการเปิ ดเผยข้ อมูลการด้ อยค่า
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ของสิน ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากสั ญ ญาให้ เ ป็ นไปในเกณฑ์ เ ดี ย วกับ ข้ อ กํา หนดในเรื่ อ งดั ง กล่ า วของ
สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (ดูย่อหน้ าที่ 113.2)
ลูกหนี้คือสิทธิของกิจการโดยปราศจากเงื่อนไขที่มีต่อสิ่งตอบแทน โดยหากเงื่อนไขการจ่ายชําระ
สิ่งตอบแทนคือเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ผ่านไปแต่เพี ยงอย่างเดียว สิทธิต่อสิ่งตอบแทนนั้นถือ
เป็ นสิทธิท่ปี ราศจากเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น กิจการจะรับรู้รายการเป็ น ลูกหนี้ หากกิจการมีสิทธิท่ี
จะได้ รับชําระถึงแม้ ว่าจํานวนเงินดังกล่าวอาจจะต้ องจ่ายคืนในอนาคต กิจการต้ องบันทึกลูกหนี้
ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ในการรับรู้เริ่มแรกของมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาจากลูกค้ า ความแตกต่างของ
จํานวนที่วัดมูลค่าตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) กับ จํา นวนเงิน ของรายได้ ท่ีรั บ รู้ ต้อ งแสดงเป็ นรายการ
ค่าใช้ จ่าย (ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ ช่ือคํานิยามว่ า “สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา” และ
“หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” แต่มิได้ เป็ นข้ อห้ ามสําหรับกิจการในการใช้ คํานิยามอื่นในการแสดง
รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ หากกิจการใช้ คํานิยามอื่นสําหรับสินทรัพย์ท่เี กิด
จากสัญญา กิจการต้ องให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมอย่างเพี ยงพอแก่ผ้ ู ใช้ งบการเงินเพื่ อที่ผ้ ู ใช้ งบการเงิน
สามารถแยกระหว่างรายการลูกหนี้และสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาได้

การเปิ ดเผยข้อมูล
110

111

วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดที่เกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมู ลคือ เพือ่ ต้องการให้กิจการเปิ ดเผย
ข้อมู ลอย่างเพียงพอที่จะทาให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจลักษณะ จานวนเงิน จังหวะเวลาและ
ความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงิน สดที่เกิดขึ้ นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า เพือ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณของรายการ
ดังต่อไปนี้
110.1 รายการสัญญาของกิจการทีท่ ากับลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 113 ถึง 122)
110.2 ดุลยพินิจสาคัญที่ใช้ในการพิจารณารายการสัญญาที่กิจการทากับลูกค้าเพื่อการ
ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ รวมทั้งดุ ล ยพิ นิ จ ที่
เปลีย่ นแปลงไป (ดูย่อหน้าที่ 123 ถึง 126) และ
110.3 สินทรัพย์ทีร่ บั รูม้ าจากต้นทุนทีท่ าให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือต้นทุนในการทาให้เสร็จสิ้ น
ตามสัญญาที่ทากับลูกค้าที่รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 (ดูย่อหน้าที่ 127 ถึง
128)
กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาระดั บ ของรายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ที่ จํา เป็ นต้ อ งเปิ ดเผยเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ตามที่กล่ าวไว้ และต้ องพิ จารณาว่ าควรให้ ความสํา คัญกับข้ อกํา หนดแต่ละข้ อใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มากน้ อยเพียงใด ทั้งนี้ กิจการต้ องรวมหรือแยกการ
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เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทําให้ ข้อมูลซึ่งเป็ นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้ วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสําคัญที่มี
จํานวนเงินมากหรือจากการนํารายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปรวมไว้ ด้วยกัน
กิจ การไม่ ต้อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามมาตรฐานการรายทางการเงิ น ฉบั บ นี้ หากข้ อ มู ล นี้ ได้ มีก าร
เปิ ดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นแล้ ว

สัญญาที่ทากับลูกค้า
113

กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินของรายการที่รับรู้ในระหว่างงวดที่รายงานดังต่อไปนี้ ยกเว้ นกรณีท่ี
จํานวนเงินเหล่านั้นได้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น
113.1 รายได้ ท่รี ั บรู้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแยกต่างหากจาก
รายได้ ท่กี จิ การได้ รับจากแหล่งของรายได้ อ่นื
113.2 ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ที่รับรู้ของลูกหนี้หรือสินทรัพย์ตามสัญญาที่เกิดจากสัญญา
ของกิจ การที่ท าํ กั บ ลู ก ค้ า (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแยก
ต่างหากจากผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เกิดจากสัญญาประเภทอื่น
การจาแนกรายได้

114

115

กิจการต้ องแสดงจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าโดยจําแนกเป็ นประเภทต่างๆ โดย
แสดงให้ เห็นลักษณะ จํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสด
ที่ถูกกระทบโดยปั จจัยเชิงเศรษฐกิจต่างๆ โดยให้ กิจการปฏิบัติตามแนวทางตามย่อหน้ าที่ ข87
ถึง ข89 ในการเลือกประเภทของรายได้ ท่จี ะแสดงการจําแนกข้ อมูลรายได้
นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอเพื่ อทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่ างการเปิ ดเผยข้ อมู ลการจําแนกรายได้ (ตามย่ อหน้ าที่ 114) และข้ อมูล
รายได้ ท่ีเปิ ดเผยตามส่วนงานที่รายงาน หากกิจการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ยอดคงเหลือของสัญญา

116

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
116.1 ยอดยกมาต้ นงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดของลูกหนี้ สินทรัพย์ ท่เี กิดจากสัญญาและ
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า หากมูลค่าดังกล่ าวไม่ได้ นาํ เสนอหรื อเปิ ดเผยไว้
แล้ ว
116.2 จํานวนรายได้ ท่รี ั บรู้ในงวดที่รายงานที่ได้ เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมา
ต้ นงวด และ
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116.3 จํานวนรายได้ ท่รี ับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ไี ด้ ปฏิบัติสาํ เร็จ
แล้ ว (หรือสําเร็จแล้ วบางส่วน) ในงวดก่อนๆ (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงราคาของ
รายการ)
กิจการต้ องอธิบายว่า ลักษณะของจังหวะเวลาในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้น (ดู
ย่อหน้ าที่ 119.1) สัมพันธ์กับจังหวะเวลาในการชําระเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 119.2) และผลกระทบ
ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อยอดคงเหลือของสินทรั พย์ท่เี กิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
อย่างไร การอธิบายดังกล่าวอาจแสดงโดยใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
กิจการต้ องอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
และหนี้สิน ที่เกิดจากสัญญาที่เ กิดขึ้น ในระหว่ างงวดที่ร ายงาน โดยคําอธิบายต้ องให้ ข้อ มู ลทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างของรายการการเปลี่ยนแปลง
ของยอดคงเหลือของสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาและหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญามีดังนี้
118.1 การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรวมธุรกิจ
118.2 การปรั บปรุงผลสะสมของรายได้ ท่กี ระทบสินทรั พย์ท่เี กิดจากสัญญาหรือหนี้สินที่เกิด
จากสั ญ ญา รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ที่เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงการวั ด ความก้ า วหน้ า
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการของราคาของรายการ (รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลง
การประเมินข้ อจํากัดของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่ยังไม่ให้ รับรู้เป็ นรายได้ )
หรือการเปลี่ยนแปลงสัญญา
118.3 การด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
118.4 การเปลี่ยนแปลงของกรอบระยะเวลาของการที่สิทธิของกิจการต่อสิ่งตอบแทนรายการ
จะกลายเป็ นสิทธิท่ปี ราศจากเงื่อนไข (กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาถูกจัด
ประเภทเป็ นลูกหนี้) และ
118.5 การเปลี่ยนแปลงของกรอบระยะเวลาที่ภาระที่ต้องปฏิบัติได้ เสร็จสิ้นลง (กล่าวคือ เมื่อ
มีการรับรู้รายได้ จากหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา)
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

119

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ซึ่งรวมถึงคําอธิบาย
ทั้งหมดต่อไปนี้
119.1 กิจการถือว่ าภาระที่ต้องปฏิบัติได้ เสร็จสิ้นลงเมื่อใด (ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งมอบ
เมื่อมีการขนส่ง หรื อเมื่อกําลั งให้ บริ การ หรื อเมื่อ บริ การเสร็จสิ้น) รวมทั้งเมื่อใดที่
ถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้ เสร็จสิ้นในกรณีการขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่ง มอบสินค้ า
(bill-and-hold arrangement)
119.2 เงื่อนไขการจ่ายชําระที่สาํ คัญ (ตัวอย่างเช่ น เมื่อใดที่ถึงกําหนดการจ่ายชําระ สัญญามี
องค์ประกอบที่ถือเป็ นการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญหรือไม่ หรือจํานวนเงินของสิ่งตอบแทน
เป็ นจํานวนผันแปร และประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรมีข้อจํากัดสําหรับส่วนที่ยัง
36
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ไม่ให้ รับรู้เป็ นรายได้ ตามย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58 หรือไม่)
119.3 ลั กษณะของสิน ค้ าหรื อบริ การที่กิจการได้ ให้ สัญญาว่ าจะโอน และให้ เปิ ดเผยข้ อมู ล
หากว่ าการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนสินค้ าหรื อบริ การเป็ นการกระทํา
การแทนผู้อ่นื (กล่าวคือ กรณีท่กี จิ การทําหน้ าที่เป็ นตัวแทน)
119.4 ภาระผูกพันในการรับคืน การคืนเงิน และภาระผูกพันอื่นในลักษณะคล้ ายกัน และ
119.5 ประเภทของการรับประกันและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง
ราคาของรายการทีป่ ันส่วนให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ทีย่ งั คงเหลืออยู่
120

121

122

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่ดังนี้
120.1 จํานวนเงินรวมของราคาของรายการที่ได้ ปันส่วนให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังไม่เสร็จ
สิ้นลง (หรือบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสิ้น) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
120.2 คําอธิบายว่ากิจการคาดว่าจํานวนเงินดังกล่าวที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 120.1 จะรับรู้
เป็ นรายได้ เมื่อใด กิจการอาจเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
120.2.1 ข้ อมูลเชิงปริ มาณแจกแจงตามช่ วงระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ระยะเวลาที่กิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่ให้ เสร็จสิ้น
หรือ
120.2.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพของภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่
เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 120
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติ หากภาระดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้
121.1 ภาระที่ต้องปฏิบัติเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ตามความคาดการณ์เริ่ มแรกว่ าจะมีอายุ
สัญญาหนึ่งปี หรือน้ อยกว่า หรือ
121.2 กิจการรั บรู้รายได้ จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นลงตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ ข16
กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมูลในเชิงคุณภาพว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่อนปรนในทางปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 121 หรือไม่ รวมทั้งสิ่งตอบแทนจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าที่ไม่ได้ รวมคํานวณเป็ น
ส่วนหนึ่ งของราคาของรายการ ดั งนั้ น จึ งไม่ ได้ ร วมอยู่ ในข้ อ มู ลที่เ ปิ ดเผยตามย่ อ หน้ า ที่ 120
ตัวอย่างเช่น กรณีท่ปี ระมาณการราคาของรายการไม่รวมประมาณการจํานวนเงินของสิ่งตอบแทน
ผันแปรที่ติดข้ อจํากัดที่ยังไม่ให้ รับรู้เป็ นรายได้ (ดูย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58)

ดุลยพินจิ ที่มีนยั สาคัญในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
123

กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพิ นิจ และการเปลี่ ยนแปลงของการใช้ ดุลยพิ นิ จ
สํา หรั บ การปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ที่ มี ผ ลกระทบที่ ส ํา คั ญ ต่ อ
การกํา หนดจํา นวนเงิ น รายได้ แ ละจั ง หวะเวลาในการรั บ รู้ ร ายได้ จ ากสั ญ ญาที่ ท ํา กั บ ลู ก ค้ า
โดยเฉพาะในกรณีท่กี จิ การใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดรายการดังต่อไปนี้
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123.1 จังหวะเวลาของการเสร็จสิ้นของภาระที่ต้องปฏิบัติ (ดูย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125) และ
123.2 ราคาของรายการและจํา นวนเงิ น ที่ไ ด้ ปั น ส่ ว นให้ กั บ แต่ ล ะภาระที่ ต้ อ งปฏิบั ติ (ดู
ย่อหน้ าที่ 126)
การกาหนดจังหวะเวลาของการเสร็จสิ้ นของภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
124

125

สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติท่กี ิจการปฏิบัติให้ สาํ เร็จตลอดช่วงเวลาหนึ่ง กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังต่อไปนี้
124.1 วิธีการที่ใช้ ในการรั บรู้ รายได้ (ตัวอย่างเช่ น คําอธิบายว่ ากิจการใช้ วิธีการวัดผลจาก
ผลลัพธ์ หรือวัดผลจากปัจจัยการผลิต และมีวิธกี ารปฏิบัติอย่างไร) และ
124.2 คําอธิบายว่าเหตุใดวิธกี ารที่ใช้ เป็ นวิธีท่เี หมาะสมในการสะท้ อนภาพการโอนสินค้ าหรือ
บริการ
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กิจการต้ องเปิ ดเผยดุลยพินิจที่สาํ คัญที่
กิจการใช้ เพื่อประเมินว่าเมื่อไหร่ลูกค้ าได้ ควบคุมสินค้ าหรือบริการนั้นแล้ ว
การกาหนดราคาของรายการและจานวนเงินที่ปันส่วนให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

126

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวิธี ข้ อมูลและข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการกําหนดรายการดังต่อไปนี้
126.1 การกํา หนดราคาของรายการ ซึ่ งรวมถึง (แต่ ไม่ จํา กั ดเพี ยง) จํา นวนประมาณการ
สิ่งตอบแทนผั น แปร การปรั บ ปรุ ง สิ่ง ตอบแทนเนื่ องจากผลกระทบของมู ลค่ า ของ
เงินตามเวลา และการวัดมูลค่าของรายการสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด
126.2 การประเมินว่า ประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรมีข้อจํากัดที่ทาํ ให้ ยังไม่สามารถรั บรู้
เป็ นรายได้ ได้ หรือไม่
126.3 การปันส่วนราคาของรายการ รวมทั้งการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้ า
หรื อบริ การที่สัญญาว่ าจะให้ และการปั นส่วนส่วนลดและสิ่ง ตอบแทนผันแปรให้ กับ
ส่วนของสัญญาที่ระบุ (ถ้ ามี) และ
126.4 การวัดมูลค่าภาระผูกพันเนื่องจากการรับคืนสินค้ า หรือจ่ายคืนเงิน หรือภาระผูกพัน
ประเภทอื่นที่มีลักษณะใกล้ เคียงกัน
สินทรัพย์ที่รบั รูม้ าจากต้นทุนที่ทาให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือต้นทุนในการทาให้เสร็จสิ้ นตามสัญญา
ทีท่ ากับลูกค้า

127

กิจการต้ องอธิบายข้ อมูลดังต่อไปนี้
127.1 การใช้ ดุลยพิ นิจในการกําหนดจํานวนเงินของต้ นทุ นที่เกิดขึ้นเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสัญญา
หรือต้ นทุนในการทําให้ เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า (ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95)
และ
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128

127.2 วิธที ่กี จิ การใช้ ในการตัดจําหน่ายต้ นทุนดังกล่าวสําหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
128.1 ยอดคงเหลือสิ้นงวดของต้ นทุนที่ทาํ ให้ ได้ มาซึ่งสัญญาหรือต้ นทุนในการทําให้ เสร็จสิ้น
ตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าที่รับรู้เป็ นสินทรั พย์ (ตามย่อหน้ าที่ 91 หรือ 95) ตามกลุ่ม
ของประเภทของสิน ทรั พย์ (ตัวอย่า งเช่ น ต้ น ทุ นทําให้ ได้ มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับ ลูกค้ า
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นก่อนการทําสัญญา และต้ นทุนในการเริ่มสัญญา) และ
128.2 จํานวนเงินที่ตัดจําหน่ายและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่รับรู้ในงวดที่รายงาน
การผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ

129

หากกิ จ การเลื อ กปฏิบั ติ ต ามการผ่ อ นปรนในทางปฏิ บั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 63 (เกี่ ย วกั บ การมี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญในสัญญา) หรือย่อหน้ าที่ 94 (เกี่ยวกับต้ นทุน
ส่วนเพิ่มในการได้ มาซึ่งสัญญา) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว
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ภาคผนวก ก
คานิยามศัพท์
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สัญญา

ข้ อตกลงตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป ซึ่งทําให้ เกิดสิทธิและภาระผูกพัน
ที่ใช้ บังคับได้

สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญา

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

หนี้ สินทีเ่ กิดจากสัญญา

ภาระผูกพันของกิจการในการโอนสินค้ าหรือบริการให้ กบั ลูกค้า
ซึ่งกิจการได้ รับ (หรือจํานวนเงินที่มีสิทธิเรียกรับ) ค่าตอบแทน
จากลูกค้ าแล้ ว

ลูกค้า

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

รายได้ (income)

การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี
ในรู ป ของกระแสรั บ เข้ า ของสิน ทรั พ ย์ หรื อ การเพิ่ ม ขึ้ นของ
สินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สนิ ซึ่งส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของ
เพิ่ ม ขึ้ น โดยไม่ ร วมถึ ง ส่ ว นทุ น ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
ส่วนของเจ้ าของ

ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ

ข้ อ ตกลงในสัญ ญาที่ ท ํา กั บ ลู ก ค้า เพื่ อ โอนรายการอย่ า งใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ไปให้ กบั ลูกค้ า
(1) สิน ค้ า หรื อบริ การ (หรื อ กลุ่ มสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ขาย
แบบรวมกันไป) ที่แตกต่างกัน หรือ
(2) ชุ ด ของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี ลั ก ษณะ
เชิงเนื้อหาเหมือนกันและมีรูปแบบการโอนไปยังลูกค้ า
แบบเดียวกัน
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รายได้หลัก (ทีเ่ กิดจากสัญญาทีท่ า
กับลูกค้า) (Revenue) ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จะ
เรียกว่า รายได้

รายได้ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ

ราคาขายแบบเอกเทศ

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

ราคาของรายการ
(สําหรับสินค้ าและบริการภายใต้
สัญญากับลูกค้ า)

จํา นวนเงิ น ของสิ่ง ตอบแทนซึ่ งกิจ การคาดว่ า จะมี สิทธิไ ด้ รั บ
เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้ าหรือบริการตามที่ได้
ตกลงกันให้ แก่ลูกค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงจํานวนเงินที่เรียกเก็บแทน
บุคคลที่สาม
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ เป็ นส่วนหนึ ง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหน้าที ่ 1 ถึง
129 และมีผลบังคับเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข1

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

ข2

ตามย่อหน้ าที่ 35 ภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข2.1 ลูกค้ าได้ รับและได้ ใช้ ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการ
ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้ า ที่ ข3 ถึง ข4)
ข2.2 การปฏิบัติงานของกิจการได้ สร้ างสินทรัพย์ หรือทําให้ สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ตัวอย่างเช่น
งานระหว่างทํา) โดยลูกค้ าเป็ นผู้ควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่สินทรั พย์เกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ ข5) หรือ
ข2.3 การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ท่กี ิจการมีทางเลือกอื่นในการนําไปใช้
(ดู ย่ อ หน้ า ข6 ถึ ง ข8) และกิ จ การมี สิ ท ธิ ท่ี ส ามารถบั ง คั บ ให้ จ่ า ยชํ า ระสํา หรั บ
การปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้ าที่ ข9 ถึง ข13)
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ลูก ค้า ได้ร บั และได้ใ ช้ป ระโยชน์จ ากผลของการปฏิบ ตั ิง านของกิจ การในขณะที ่กิจ การ
ปฏิบตั ิงาน (ย่อหน้าที่ 35.1)
ข3

ข4

สํา หรับ ภาระที่ต้ อ งปฏิบัติบ างประเภท การประเมิน ว่า ลูก ค้ า ได้ รับ และได้ ใ ช้ ป ระโยชน์จ าก
ผลของการปฏิบัติงานของกิจ การในขณะที่กิจ การปฏิบัติง านอาจจะไม่ซับ ซ้ อน ตัวอย่างเช่น
การบริก ารที่เ กิดขึ้น อยู่เป็ นประจํา (เช่น บริการทําความสะอาด) สามารถประเมิน ได้ ง่า ยว่า
ลูก ค้ า ได้ ร ับ และได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากผลของการปฏิบ ัต ิง านของกิจ การในขณะที ่ก ิจ การ
ปฏิบัติงาน
สําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติประเภทอื่น กิจการอาจจะไม่สามารถระบุได้ ทันทีว่า ลูกค้ าได้ รับและ
ได้ ใช้ ป ระโยชน์จ ากผลของการปฏิบัติงานของกิจ การในขณะที่กิจ การปฏิบัติง านหรื อ ไม่ ใน
สถานการณ์เ หล่ า นั้ น ภาระที่ต้ อ งปฏิบ ัติเ สร็จ สิ้ น ตลอดช่ว งเวลาหนึ่ ง ถ้ า กิจ การสามารถ
ประเมิน ได้ ว่ า หากเกิด กรณีที่ก ิจ การอื่ น ต้ อ งเข้ า มาปฏิบัติง านต่อ จากกิจ การสํา หรั บ ส่ว นที่
กิจการยังไม่ได้ ปฏิบัติ กิจการอื่นไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติงานซํา้ อย่างมีนัยสําคัญกับส่วนที่กิจการ
ได้ ปฏิบัติไปแล้ วอีก ในการพิจารณาว่ากิจการอื่นไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติงานซํา้ อย่างมีนัยสําคัญ
กับส่วนที่กิจการได้ ปฏิบัติไปแล้ วอีก ให้ กิจการมีข้อสมมติสองข้ อต่อไปนี้
ข4.1 กิจการไม่ต้องคํานึงถึงข้ อจํากัดตามสัญญาหรื อข้ อจํากัดในทางปฏิบัติ ที่อาจจะจํากัด
ไม่ให้ กิจการสามารถโอนภาระที่ต้องปฏิบัติท่ยี ังคงเหลืออยู่ไปยังกิจการอื่นได้ และ
ข4.2 กิจ การต้ อ งมีข้ อ สมมติว่ า กิจ การอื่ น ที่จ ะปฏิบัติง านตามภาระที่ต้ อ งปฏิบัติที่ยัง คง
เหลือ อยู่ ไม่ได้ รั บประโยชน์จากสินทรั พย์ใดๆ ที่กิจการควบคุมอยู่ในปั จจุ บัน และ
สินทรัพย์จะยังคงถูกควบคุมโดยกิจการถ้ าภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันถูกโอนไปไปกิจการอื่น
ลูกค้าควบคุมสินทรัพย์ทีส่ ร้างขึ้ นหรือเพิม่ ขึ้ น (ย่อหน้าที่ 35.2)

ข5

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

ข6

การประเมินว่าสินทรัพย์น้ัน กิจการมีทางเลือกในการไปใช้ ประโยชน์อ่ืนได้ หรือไม่ตามย่อหน้ าที่
36 กิจการจะต้ องพิจารณาข้ อจํากัดตามสัญญาและข้ อจํา กัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถ
ของกิจการในการนําสินทรัพย์ไปใช้ ประโยชน์อ่ืนได้ ทนั ที เช่น การขายให้ กับลูกค้ ารายอื่น โดย
ความเป็ นไปได้ ของการยกเลิกสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้ องในการประเมินว่า
กิจการสามารถนําสินทรัพย์ไปใช้ ประโยชน์อ่นื ได้ ทนั ที หรือไม่
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ข7

ข8

ข้ อ จํา กัดตามสัญ ญาสํา หรับ ความสามารถของกิจ การที่จ ะนํา สิน ทรัพ ย์ไปใช้ ป ระโยชน์อ่ืน ได้
จะต้ องมีเนื้ อหาการจํา กัดการใช้ สินทรัพย์ซึ่งทําให้ กิจการไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์อ่ืนได้
ข้ อจํากัดทางสัญญาจะถือว่ามีเนื้อหาก็ต่อเมื่อลูกค้ าสามารถบังคับ ใช้ สิทธิต่อสินทรัพย์ภายใต้
สัญญาได้ เมื่อกิจการจะนําสินทรัพย์ไปใช้ ประโยชน์ในทางอื่น ในทางตรงกันข้ าม ข้ อจํากัดทาง
สัญ ญาจะไม่มีเ นื้ อ หา หากสิน ทรัพ ย์นั้ น สามารถเปลี่ ยนกับ สิน ทรัพ ย์อ่ืน ที่ก ิจ การสามารถใช้
ส่งมอบให้ ก ับลูก ค้ า รายอื่นได้ โดยไม่ถือว่า เป็ น การละเมิดสัญญา และกิจการไม่ต้องมีต้น ทุน
ที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น โดยต้ นทุนดังกล่าวเป็ นต้ นทุนที่ไม่คาดว่าจะเกิดเนื่องจากสัญญานั้น
ข้ อ จํา กัดในทางปฏิบัติเ กี่ยวกับ ความสามารถของกิจการที่จ ะนํา สิน ทรัพ ย์ไปใช้ ป ระโยชน์อ่ืน
เกิด ขึ้ น ถ้ า กิจ การมีค วามเสีย หายเชิง เศรษฐกิจ ที่ม ีน ัย สํา คัญ ที่เ กิด จากนํา สิน ทรัพ ย์ไ ปใช้
ประโยชน์อื่ น ความเสีย หายเชิง เศรษฐกิจ ที่มีน ัย สํา คัญ อาจเกิด จากต้ น ทุน ที่มีนัย สํา คัญ ใน
การทํางานซํา้ ของสินทรัพย์ หรือเกิดจากการที่กิจการขายสินทรัพย์ได้ ในราคาที่ขาดทุนอย่างมี
นัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติเนื่องจากสินทรัพย์น้ัน ได้ รับการออกแบบ
ให้ มีลักษณะเฉพาะสําหรับลูกค้ ารายหนึ่งเท่านั้น หรือ สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล
สิทธิในการรับชาระสาหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็จสิ้ นถึงปั จจุบนั (ย่อหน้าที่ 35.3)

ข9

ตามย่อ หน้ า ที่ 37 กิจ การมีสิทธิในการรั บชําระสําหรั บการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้น ถึงปั จจุ บัน
ถ้ า กิจ การมีสิท ธิไ ด้ รับ จํา นวนเงิน ไม่น้ อ ยกว่ า ค่า ตอบแทนสํา หรั บ งานที่ก ิจ การทํา แล้ ว จนถึง
ปั จจุ บันในกรณีซ่ึงลูกค้ าหรือบุคคลอื่นยกเลิกสัญญาด้ วยเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากความผิด
ของกิจ การที่ไม่ป ฏิบัติตามสัญ ญา จํา นวนเงิน ค่า ตอบแทนสํา หรั บ งานที่กิจ การทํา แล้ ว จนถึง
ปั จ จุ บัน เป็ น จํา นวนเงิน ที่ใกล้ เคียงกับ ราคาขายสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ได้ โอนแล้ ว จนถึงปั จ จุ บัน
(ตัวอย่า งเช่ น การชดเชยต้ น ทุน การทํา ให้ ภ าระที่ต้อ งปฏิบัติเ สร็จสิ้น ตามสัญ ญาของกิจการ
ที่เ กิด ขึ้ น โดยบวกกับ กํา ไรส่ว นเพิ่ ม อย่า งสมเหตุส มผล) โดยมิใ ช่ จํา นวนเงิน ชดเชยสํา หรั บ
การสูญ เสีย ของกํา ไรที่อ าจเกิดขึ้ น เมื่ อมีการยกเลิก สัญ ญา ทั้งนี้ การชดเชยกํา ไรส่ว นเพิ่ ม ที่
สมเหตุสมผลสํา หรับ ต้ น ทุน ที่เ กิดแล้ ว ไม่จํา เป็ น ต้ อ งเท่า กับ กํา ไรส่วนเพิ่ ม ที่ค าดการณ์ไว้ ใ น
กรณีที่มีก ารปฏิบัติง านตามสัญ ญาที่ทาํ กับ ลูก ค้ า แต่ทั้ง นี้ ก ิจ การควรมีส ิท ธิที่จ ะได้ รั บ การ
ชดเชยสําหรับจํานวนเงินต่อไปนี้
ข9.1 สัด ส่ ว นของกํา ไรส่ ว นเพิ่ ม ที่ค าดการณ์ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ขอบเขตของการ
ปฏิบัติงานของกิจการภายใต้ สัญญาก่อนลูกค้ า (หรือบุคคลอื่น) ยกเลิก สัญญาอย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
ข9.2 ผลตอบแทนอย่ า งสมเหตุ ส มผลต่ อ ต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น ของกิ จ การสํา หรั บ สั ญ ญาที่
คล้ ายคลึงกัน (หรือ ส่วนเพิ่ มจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการสําหรั บสัญญาที่
คล้ ายคลึ งกัน) ในกรณีท่ีส่วนเพิ่มของสัญญาที่เฉพาะเจาะจงนี้ สูงกว่ าผลตอบแทนที่
มักจะได้ จากสัญญาที่คล้ ายคลึงกัน
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ข10

ข11

ข12

ข13

สิทธิในการรับชําระของกิจการสําหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบันไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นสิทธิ
ในการรั บชําระที่ปราศจากเงื่อนไข ในหลายๆ กรณี กิจการจะมีสิทธิในการรับชําระที่ปราศจาก
เงื่ อ นไขตามขั้ น ของงานตามที่ตกลงกัน ไว้ หรื อ เมื่ อ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ให้ เสร็จสิ้น ให้ สมบู ร ณ์
ในการประเมินว่ ากิจการมีสิทธิในการรั บชํา ระของกิจการสําหรั บการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้น ถึง
ปัจจุบันหรือไม่ กิจการจะต้ องพิจารณาว่ากิจการมีสิทธิท่ใี ช้ บังคับได้ ในการเรียกร้ องหรือเก็บเงิน
สําหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบันถ้ าสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนจะเสร็จสิ้นตามสัญญา
ด้ วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความผิดพลาดของกิจการในการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ ตกลงไว้
ในบางสัญญาลูกค้ าอาจมีสิทธิยกเลิกสัญญาเมื่อเป็ นไปตามเวลาที่ระบุไว้ ในช่ วงอายุของสัญญา
หรื อลู กค้ าอาจไม่ มีสิทธิยกเลิกสัญญา หากลูกค้ ายกเลิ กสัญญาโดยที่ไม่มีสิทธิยกเลิ กสัญญาใน
เวลาดั ง กล่ า ว (รวมถึ ง กรณี ท่ี ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต ามภาระที่ สัญ ญาไว้ ) สัญ ญา (หรื อ
กฎหมายอื่น) อาจให้ สิทธิกิจการยังคงโอนสินค้ าหรือบริการภายใต้ สัญญาไปยังลูกค้ าต่อ ไปได้
และกําหนดให้ ลูกค้ าต้ องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าหรือบริ การที่
ได้ รับ ในกรณีข้างต้ น กิจการมีสิทธิในการรับชําระของกิจการสําหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึง
ปั จจุบัน เนื่องจากกิจการยังคงมีสิทธิปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ ในสัญญา และลูกค้ ามีภาระที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญา (ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา)
ในการประเมินว่า สิทธิในการรั บชําระสําหรั บการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปั จจุ บันมีอยู่จริงและ
สามารถบังคับใช้ ได้ กิจการจะต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงกฎหมาย หรือการบังคับใช้
กฎหมายในกรณีก่อนหน้ านี้ ซึ่งสามารถนํามาสนับสนุ นหรือหักล้ างข้ อกําหนดในสัญญา โดยต้ อง
รวมถึงการประเมินถึง
ข12.1 กฎหมาย การดําเนินการด้ านกฎหมาย หรือการบังคับใช้ กฎหมายในกรณีก่อนหน้ านี้ท่ี
เกี่ยวข้ องกับสิทธิในการรั บชําระของกิจการสําหรั บงานที่ทาํ แล้ ว แม้ ว่าสิทธิดังกล่ าว
ไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญากับลูกค้ า
ข12.2 หลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องก่อนหน้ านี้ช้ ีให้ เห็นว่าสิทธิท่จี ะได้ รับชําระเงินสําหรับ
งานที่ทาํ แล้ วที่มีความคล้ ายคลึงกันไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือ
ข12.3 แนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการของการเลือกที่จะไม่บังคับใช้ สิทธิในการรับชําระ
สําหรั บงานที่ทาํ แล้ วซึ่ งส่งผลให้ สิทธิดังกล่ าวไม่ มีผลบั งคับใช้ ในสภาพแวดล้ อมทาง
กฎหมาย อย่ า งไรก็ต าม แม้ ว่ า กิ จ การเลื อ กสละสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํ า ระในสั ญ ญาที่
คล้ ายคลึงกัน กิจการจะยังคงมีสิทธิ ในการรับชําระสําหรับงานที่ทาํ แล้ ว ถ้ าสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้ ายังกําหนดให้ สทิ ธิดังกล่าวยังคงอยู่และใช้ บังคับได้
กําหนดการชําระเงินที่ระบุไว้ ในสัญญาไม่จาํ เป็ นต้ องบ่ งชี้ว่ากิจการมีสิทธิท่บี ังคับใช้ ได้ ในการรับ
ชําระเงินสําหรับงานที่ทาํ แล้ ว แม้ ว่ากําหนดการชําระเงินในสัญญาระบุถึงจังหวะเวลา และจํานวน
เงินของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้ าต้ องจ่ ายชําระ กําหนดการชําระเงินอาจไม่เป็ นหลักฐานว่ ากิจการมี
สิทธิได้ รับชําระเงินสําหรับงานที่ทาํ แล้ ว เพราะในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะระบุว่า
สิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ า เป็ นจํานวนเงินที่กิจการต้ องคืนด้ วยเหตุผลอื่นนอกเหนื อการที่
กิจการไม่ได้ ปฏิบัติตามข้ อตกลงในสัญญา
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วิธีวดั ระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิ้ นให้สมบูรณ์
ข14

วิ ธี ท่ีส ามารถใช้ วั ดระดับ ความก้ า วหน้ า ของการปฏิบั ติ ต ามภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ใ ห้ เ สร็จ สิ้น ให้
สมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามย่อหน้ าที่ 35 ถึง 37 รวมถึงวิธดี ังต่อไปนี้
ข14.1 วิธีผลผลิต (ดูย่อหน้ าที่ ข15 ถึง ข17) และ
ข14.2 วิธปี ัจจัยนําเข้ า (ดูย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข19)
วิธีผลผลิต

ข15

ข16

ข17

วิธีผลผลิตจะรั บ รู้ ร ายได้ โดยอ้ างอิงจากการวัดมูลค่า ที่ให้ กับลูกค้ าจากสิน ค้ า หรื อบริ ก ารที่ได้
โอนให้ ก ับ ลูก ค้ า แล้ ว เทีย บกับ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ยัง คงเหลือ อยู ่ภ ายใต้ ส ัญ ญา วิธ ีผ ลผลิต
หมายรวมถึง การสํา รวจผลการปฏิบ ัต ิง านเสร็จ สิ้ น แล้ ว จนถึง ปั จ จุ บ ัน การประเมิน ผล
ความสํา เร็จ ความคืบ หน้ า ระยะเวลาที่ใช้ จํา นวนหน่ วยของผลผลิต และจํา นวนหน่ วยของ
งานที่ส่งมอบ เมื่ อ กิจการประเมิน ว่ า จะใช้ วิธีผลผลิตในการวัดความก้ าวหน้ า กิจการจะต้ อง
พิ จ ารณาว่ า ผลลัพ ธ์ท่ีเ ลือ กจะเป็ น ตัวแทนอัน เที่ยงธรรมที่แ สดงถึงผลการปฏิบัติตามภาระที่
ต้ อ งปฏิบ ัติใ ห้ เ สร็จ สิ้ น ให้ สมบู ร ณ์ วิธ ีผ ลผลิต จะไม่เ ป็ น วิธ ีอ ัน เที่ย งธรรมในการแสดงผล
การปฏิบัติง านของกิจ การ ถ้ า ผลผลิต ที่เ ลือ กไม่ไ ด้ เ ป็ น ตัว วัด สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารบางส่ว นที่
การควบคุมได้ โอนไปยังลูกค้ า ตัวอย่า งเช่ น วิธีผลผลิตที่คาํ นวณตามหน่ ว ยของผลผลิตหรื อ
หน่ ว ยของงานที่ส่งมอบ แต่ไม่ได้ สะท้ อ นผลการปฏิบัติงานของกิจ การที่จ ะทํา ให้ ภาระที่ต้อ ง
ปฏิบัติเสร็จ สิ้น โดยวิธีน้ ี หาก ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปฏิบัติงานของกิจการได้
ทํา ให้ เ กิด งานระหว่ า งทํา หรื อ สิน ค้ า สํา เร็จ รูป ที่ค วบคุม โดยลูก ค้ า แต่ไ ม่ไ ด้ ร วมอยู่ใ นการ
วัดผลผลิต
ในแนวทางปฏิบัติท่ผี ่อนปรนให้ ถ้ ากิจการมีสิทธิในการได้ รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้ าในจํานวนเงิน
ซึ่ งสอดคล้ อ งโดยตรงกับ มูลค่า ที่ให้ กับ ลูก ค้ า ณ วัน ที่ก ารดํา เนิน งานของกิจ การนั้ น เสร็จสิ้น
(ตัวอย่างเช่ น สัญญาการให้ บริ การที่กิจการเรี ยกเก็บเงินด้ วยจํานวนเงินที่แน่ นอนตามชั่วโมงที่
ให้ บริการ) กิจการจะรับรู้รายได้ ในจํานวนเงินซึ่งกิจการมีสิทธิออกใบแจ้ งหนี้
ข้ อเสียของวิธผี ลผลิต คือ การที่ผลผลิตที่ใช้ ในการวัดความก้ าวหน้ าอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้ โดยตรง และข้ อมู ลที่ต้องการใช้ กิจการอาจไม่ สามารถหาได้ โดยปราศจากต้ นทุ นที่สูงเกิน
สมควร ดังนั้นกิจการอาจมีความจําเป็ นต้ องใช้ วิธปี ัจจัยนําเข้ า
วิธีปัจจัยนาเข้า

ข18

วิธีปั จ จัย นํา เข้ า จะรับ รู้ ร ายได้ โดยอ้ างอิงถึงความพยายามของกิจ การหรื อปั จจั ยนําเข้ าที่ใช้ ใน
การปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้น (ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่ใช้ จํานวนชั่วโมงแรงงาน
ที่ใช้ ไป ต้ นทุ นที่เ กิดขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ หรื อชั่ วโมงเครื่ องจั กรที่ใช้ ) โดยเทียบปั จจั ยนํา เข้ า ที่
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ข19

คาดว่าจะใช้ ท้งั หมดเพื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้น หากความพยายามของกิจการ
หรื อ ปั จ จัยนํา เข้ า ได้ ใช้ อ ย่ า งเท่า ๆ กัน ตลอดระยะเวลาการปฏิบั ติงาน การรั บ รู้ร ายได้ โดยวิ ธี
เส้ นตรงจึงอาจเป็ นวิธที ่เี หมาะสมสําหรับกิจการ
ข้ อเสียของวิธีปัจจัยนําเข้ า คือ ปั จจัยนําเข้ าที่ใช้ ไปของกิจการอาจไม่ได้ มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการโอนการควบคุมของสินค้ าและบริการไปยังลูกค้ า ดังนั้น กิจการต้ องไม่นาํ ปัจจัยนําเข้ า
บางปั จ จัย ที่ไ ม่ไ ด้ ส ะท้ อ นภาพการปฏิบัติง านของกิจ การในการโอนการควบคุม สิน ค้ า หรือ
บริการไปให้ กับลูก ค้ า เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการวัดความก้ า วหน้ า ตามย่อ หน้ า ที่
39 ตัวอย่า งเช่น ในการวัดโดยใช้ ต้นทุน ของปัจจัยนําเข้ ามาเป็ นเกณฑ์ การปรับ ปรุงการวัด
ความก้ าวหน้ าดังกล่าวอาจต้ องปรับปรุงในกรณีดังต่อไปนี้
ข19.1 เมื่ อ ต้ น ทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นไม่ ไ ด้ ท าํ ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ในการทํา ให้ ภ าระที่ต้ อ งปฏิบั ติ
เสร็จสิ้น ในกรณีตัวอย่างนี้ กิจการจะไม่รับรู้รายได้ ตามต้ นทุนที่เกิดขึ้นที่เกิดจากความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกิจการซึ่งต้ นทุนส่วนนี้ไม่ได้ รวมอยู่ในราคา
ตามสัญ ญา (ตัวอย่ า งเช่ น จํา นวนเงิน ต้ น ทุ น วั สดุ ท่ีส้ ิน เปลื อ ง ต้ น ทุ น แรงงาน หรื อ
ทรั พ ยากรอื่ น ๆ ที่ไม่ ไ ด้ ค าดว่ า จะเกิ ดขึ้ นเพื่ อ การปฏิบั ติ ตามภาระที่ต้ อ งปฏิบั ติ ใ ห้
เสร็จสิ้น)
ข19.2 ในกรณีท่ตี ้ นทุนที่เกิดขึ้นไม่ได้ เป็ นสัดส่วนเดียวกับความก้ าวหน้ าของการเสร็จสิ้นของ
ภาระที่ต้องปฏิบัติ ในสถานการณ์เหล่านั้น การสะท้ อนภาพการปฏิบัติงานที่ดีท่สี ุด คือ
กิจการอาจจะต้ องปรั บปรุ งวิ ธีปัจจัยนําเข้ า เพื่ อให้ กิ จการรั บรู้ รายได้ ไม่ เกิน ต้ น ทุ น ที่
เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เพื่อสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของกิจการอย่างเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบั ติ งาน กิจ การจะรั บ รู้ ร ายได้ เ ป็ นจํา นวนเงิ น เท่า กับ ต้ น ทุ น สิน ค้ า ที่ใช้ ไปในการ
ปฏิบั ติตามภาระที่ต้อ งปฏิบั ติ ให้ เสร็จสิ้น ถ้ า กิจการคาดได้ ว่า ณ วั น เริ่ ม ต้ น สัญ ญา
รายการดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
ข19.2.1 สินค้ าที่ใช้ ไม่มีความแตกต่างกัน
ข19.2.2 คาดได้ ว่าลูกค้ าได้ ควบคุมสินค้ าอย่างมีนัยสําคัญ ก่อนที่ลูกค้ าจะได้ รับบริการ
ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ า
ข19.2.3 ต้ นทุนของสินค้ าที่โอนไปมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
ทั้งหมดเพื่อให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
ข19.2.4 กิจการซื้อสินค้ าจากบุ คคลที่สามซึ่งกิจการไม่ได้ มีส่วนร่ วมในการออกแบบ
และการผลิตสินค้ าอย่างมีนัยสําคัญ (แต่กิจการเป็ น ตัวการตามหลักการของ
ย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข38)

47

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
การขายทีใ่ ห้สิทธิในการคืน
ข20

ข21

ข22
ข23

ข24

ข25

ในบางสัญ ญากิจ การจะโอนการควบคุ มผลิ ต ภัณ ฑ์ไปให้ ลูก ค้ า และให้ สิทธิลู ก ค้ า ในการคื น
ผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ (เช่น ความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์) และได้ รับสิทธิอ่ืนๆ รวมกัน
ดังต่อไปนี้
ข20.1 การคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนของสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้
ข20.2 จํา นวนเงิน ที่สามารถใช้ ลดหนี้ ที่ค้า งชํา ระ หรื อ จํา นวนเงิน ที่จ ะค้ า งชํา ระต่อ กิจ การ
และ
ข20.3 ให้ ผลิตภัณฑ์อ่ ืนเป็ นการแลกเปลี่ยน
ในการบันทึกรายการโอนผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้ สทิ ธิในการคืน (และสําหรับการให้ บริการที่ได้ ให้ ไปแล้ ว
แต่มีสทิ ธิให้ เงินคืน) กิจการจะรับรู้รายการดังนี้
ข21.1 รายได้ จากการโอนผลิตภัณฑ์ในจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้ รับ
(ดังนั้น จะไม่มีการรับรู้รายได้ จากผลิตภัณฑ์ท่คี าดว่าจะได้ รับคืน)
ข21.2 หนี้สินเงินคืน และ
ข21.3 สิน ทรั พ ย์ (และรายการที่ป รั บ ต้ น ทุ น ขายที่เ กี่ ยวข้ อ ง) สํา หรั บ มู ล ค่ า ได้ รั บ คื น จาก
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ รับคืนจากลูกค้ า เพื่อชําระหนี้สนิ เงินคืน
ข้ อตกลงที่กิจการจะมีความพร้ อมในการรั บคืนผลิตภัณฑ์ได้ ในระยะเวลาที่ให้ คืนได้ จะไม่บันทึก
เป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ แต่จะบันทึกเป็ นภาระผูกพันที่จะต้ องทําการคืนเงิน
กิจการจะใช้ ข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 47 ถึง 72 (รวมถึงข้ อกําหนดเรื่องข้ อจํากัดของประมาณการ
สิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58) เพื่อกําหนดจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งกิจการ
คาดว่ าจะได้ รับ (กล่ าวคือ ไม่ รวมผลิ ตภัณฑ์ท่ีคาดว่ าจะได้ รับคืน) สําหรั บ จํานวนเงินที่ได้ รั บ
(หรือค้ างรับ) ที่กิจการไม่คาดว่ าจะได้ รับ กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ รับการโอน
ไปให้ ลูกค้ า แต่จะรับรู้จาํ นวนเงินที่ได้ รับ (หรือค้ างรับ) ดังกล่าวเป็ นหนี้สินเงินคืน ต่อจากนั้น ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะต้ องปรับปรุงประมาณการจํานวนเงินที่กิจการคาดว่าจะ
ได้ รับเป็ นการแลกเปลี่ยนสําหรับผลิตภัณฑ์ท่โี อน และปรับปรุงราคาของรายการให้ สอดคล้ องกัน
และจํานวนเงินที่รับรู้เป็ นรายได้
กิจการต้ องปรับ ปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สิน เงินคืน ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน สํา หรับ
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการจํา นวนเงิน ที่จ ะได้ รับ การขอคืน กิจการต้ องรับ รู้การปรับ ปรุง
รายการดังกล่าวกับรายได้ (หรือ ส่วนที่หักจากรายได้ )
สินทรั พย์ท่ีรับรู้ สาํ หรั บสิทธิในการได้ รับผลิตภัณฑ์คืนจากลูกค้ าในการชําระหนี้ สินเงินคืน จะ
วัด มูล ค่า เริ่ ม แรกโดยอ้ า งอิง กับ มูล ค่า ตามบัญ ชีเ ดิม ของผลิต ภัณ ฑ์ ( ตัว อย่า งเช่น สิน ค้ า
คงเหลือ) หักด้ วยต้ นทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นในการรั บคืนผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการลดลงที่อาจจะ
เกิดขึ้ น กับ กิจ การในมูล ค่า ของผลิตภัณ ฑ์ที่รั บ คืน ) ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน กิจ การ
จะต้ องปรั บปรุงสินทรั พ ย์ท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงประมาณการในการรั บคืน ผลิตภัณ ฑ์
กิจการจะต้ องแสดงสินทรัพย์แยกจากหนี้สินเงินคืน
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ข26

ข27

การแลกเปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพ สภาพ และราคาเหมื อ นกั น โดยลู ก ค้ า
(ตัวอย่ างเช่ น การเปลี่ยนสี หรื อ เปลี่ยนขนาด) จะไม่ถือเป็ นการคืนผลิ ตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
สัญญาซึ่งลูกค้ าอาจจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ท่ชี าํ รุดเพื่ อแลกเปลี่ยนเป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถใช้ งานได้
ให้ ประเมินตามแนวทางในเรื่องการรับประกัน ตามย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข33
การรับประกัน

ข28

ข29

ข30

ข31

ตามปกติ กิจการอาจจะมีการรั บประกัน ผลิตภัณฑ์ท่ีขายไป (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าหรื อบริ การ)
(ตามข้ อ กํา หนดในสัญ ญา กฎหมาย หรือ หลัก ปฏิบัติท างธุร กิจ ของกิจ การ) ลัก ษณะของ
การรับประกันอาจมีความแตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรมและสัญญาอย่างมี นัยสําคัญ ซึ่ง
การรับประกันบางประเภทเป็ นการสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าว่าผลิตภัณฑ์น้ันจะสามารถ
ใช้ งานได้ อ ย่า งที่ท้ังสองฝ่ ายตั้ งใจตามคุณ ลัก ษณะที่ตกลงกัน การรั บ ประกัน บางประเภทจะ
ถือว่ามีการให้ บริการแก่ลูกค้ าเพิ่ มเติมนอกเหนือไปจากการสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าว่า
ผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน
หากลู ก ค้ า มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อการรั บ ประกั น แยกต่ า งหาก (ตั ว อย่ า งเช่ น กรณี ท่ี มี ก ารตั้ ง ราคา
การรับประกัน หรือมีการต่อรองแยกจากกัน) การรั บประกันนั้นถือเป็ นการบริการที่แยกจากกัน
เนื่องจากกิจการสัญญาว่ าจะให้ บริ การเพิ่ มเติมจากผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ งานได้ อย่างที่ระบุตามสัญญา
ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการจะบันทึกการรับประกันนั้นเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติอีกประการหนึ่ง
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 และต้ องปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 73 ถึง 86
หากว่ า ลู ก ค้ าไม่ มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะเลื อ กซื้ อการรั บ ประกั น แยกต่ า งหาก กิ จ การจะต้ องบั น ทึ ก
การรับประกันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรือ่ ง ประมาณการหนี้สิน
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เว้ นแต่ การรับประกัน
นั้นหรื อส่วนหนึ่งของการรั บประกันนั้น เป็ นการให้ บริ การเพิ่ มเติมแก่ลูกค้ านอกเหนื อไปจาก
การสร้ างความเชื่อมั่นให้ กบั ลูกค้ าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน
ในการประเมินว่ าการรั บประกันเป็ นการให้ บริ การแก่ลูกค้ าที่นอกเหนือไปจากการสร้ า งความ
เชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าว่ าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กิจการจะต้ องพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ เช่น
ข31.1 การรั บ ประกัน นั้ น เป็ นไปตามที่ก ฎหมายกํา หนดหรื อ ไม่ - ถ้ า กฎหมายกํา หนดให้
กิจ การต้ อ งมี ก ารรั บ ประกั น การมี ข้ อ กํา หนดทางกฎหมายในการให้ กิ จ การต้ อ ง
รั บ ประกั น บ่ ง ชี้ ว่ า การรั บ ประกั น ไม่ ใ ช่ ภ าระที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากโดยปกติ แ ล้ ว
ข้ อกําหนดดังกล่ าวได้ รับการกําหนดขึ้นเพื่ อปกป้ องลู กค้ าจากความเสี่ยงของการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ท่บี กพร่อง
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ข32

ข33

ข31.2 ระยะเวลาการรั บประกัน – ช่ วงเวลาที่ให้ การรั บประกันยิ่งมีความยาวนาน มีความ
เป็ นไปได้ มากขึ้นที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ เนื่องจากมีความ
เป็ นไปได้ มากที่การรับประกันดังกล่าวจะเป็ นการให้ บริการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก
การสร้ างความเชื่อมั่นให้ กบั ลูกค้ าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน
ข31.3 ลักษณะของงานที่กิจการให้ สัญญาว่ าจะดําเนิ นการ – ถ้ ากิจการจําเป็ นจะต้ องปฏิบัติ
งานใดงานหนึ่ ง เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ กับ ลู ก ค้ า ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะใช้ ง านได้ ต าม
คุ ณ ลั ก ษณะที่ต กลงกั น (ตัว อย่ า งเช่ น บริ ก ารจั ดส่ ง คื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ีชํา รุ ด ) งานใน
ลักษณะดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ ว่าไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติ
หากการรั บ ประกัน หรื อ บางส่ วนของการรั บ ประกัน กิจ การได้ ใ ห้ บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้ า เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือไปจากการสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าว่ าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่
ตกลงกัน การบริการตามสัญญานี้ถือเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น กิจการจะปั นส่วนราคาของ
รายการไปให้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้ ากิจการมีสัญญารั บประกันทั้งประเภทที่ให้ ความเชื่อมั่น
และการรับประกันประเภทการให้ บริการ แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสมเหตุสมผลได้
ให้ กจิ การบันทึกการรับประกันทั้งสองแบบร่วมกันโดยถือว่าเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติภาระเดียวกัน
กฎหมายที่กาํ หนดให้ กจิ การจ่ายค่าชดเชยในกรณีท่ผี ลิตภัณฑ์ของกิจการก่อให้ เกิดอันตราย หรือ
ความเสียหาย ไม่ถือว่าข้ อกําหนดดังกล่าวทําให้ เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตอาจจะ
ขายผลิตภัณฑ์ ในประเทศที่กฎหมายกําหนดให้ ผ้ ู ผลิ ตเป็ นผู้ รับผิ ดชอบต่ อ ความเสียหายใดๆ
(ตั ว อย่ า งเช่ น ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นบุ ค คล) ซึ่ ง อาจเกิ ด จากการที่ ผ้ ู บ ริ โ ภคใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าม
วัตถุประสงค์ ในทํานองเดียวกัน หากกิจการให้ สัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้ กับลูกค้ าสําหรับ
หนี้สินและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้ องด้ านสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้ า หรือ
การละเมิดต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกิจการ ไม่ ถือว่ าทําให้ เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติ กิจการต้ อ ง
บันทึกรายการภาระผูกพันดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การพิจารณาว่าเป็ นตัวการหรือตัวแทน

ข34

เมื่อบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดหาสินค้ าหรือบริการให้ กับลูกค้ า กิจการจะต้ องกําหนด
ว่ า ตามลัก ษณะของสัญ ญา สัญ ญานั้ น เป็ น ภาระที่ก ิจ การต้ อ งปฏิบัติใ นการจัด หาสิน ค้ า หรือ
บริ ก ารที่ระบุด้วยตัวเอง (กิจการเป็ นตัว การ) หรื อ เพื่ อจัด การให้ สิน ค้ าหรือบริการเหล่า นั้ น
ได้ รับการจัดหาโดยบุคคลอื่น (กิจการเป็ นตัวแทน) กิจการกําหนดว่ากิจการเป็ นตัวการหรือ
ตัว แทนสํา หรั บ แต่ละรายการของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุซ่ึ ง สัญ ญาว่ า จะให้ กับ ลูก ค้ า รายนั้ น
สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุ คือ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่แ ตกต่า งกัน (หรื อ กลุ่ มสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่
แตกต่างกัน) ที่ให้ กับลูกค้ า (ดูย่อหน้ าที่ 27 ถึง 30) หากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าประกอบด้ วย
สินค้ าหรื อบริ การที่แตกต่างกันมากกว่ าหนึ่ งรายการ กิจการสามารถเป็ นตัวการสําหรับสินค้ า
หรื อบริ การที่ระบุบางรายการ และเป็ นตัวแทนสําหรั บรายการอื่นๆ
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ข34ก

ข35

ข35ก

ข35ข

ข36

การกําหนดลักษณะของสัญญา (ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ข34) กิจการต้ อง
ข34ก.1 ระบุ สินค้ าหรื อบริ การที่สัญญาว่ าจะให้ กับลู กค้ า (ตัวอย่ างเช่ น สามารถเป็ นสิทธิต่อ
สินค้ าหรือบริการที่จะได้ จัดหาโดยบุคคลอื่น (ดูย่อหน้ าที่ 26)) และ
ข34ก.2 ประเมินว่ากิจการควบคุม (ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 33) สินค้ าหรือบริการที่ระบุแต่ละ
รายการหรือไม่ ก่อนที่สนิ ค้ าหรือบริการนั้นจะโอนไปให้ กบั ลูกค้ า
กิจการเป็ นตัวการ ถ้ ากิจการควบคุมสินค้ าหรือบริการที่ระบุก่อนที่สินค้ าหรือบริการจะโอนไปให้
ลูกค้ า อย่างไรก็ตาม การที่กิจการมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในสินค้ านั้นเป็ นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจะโอนไปให้ กับ ลู กค้ า ไม่ ได้ จํา เป็ นว่ า กิจการควบคุ มสิน ค้ า ที่ร ะบุ ไ ด้
กิจการที่เป็ นตัวการจะปฏิบัติงานเพื่อให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติในการจัดหาสินค้ าหรือบริการที่ระบุให้
เสร็จสิ้นโดยกิจการนั้น หรือจะว่าจ้ างให้ บุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมาช่วง) ปฏิบัติงานภาระ
ที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นบางส่วนหรือทั้งหมดแทนกิจการ
เมื่อบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การให้ กับลูกค้ า กิจการซึ่งเป็ นตัวการมี
อํานาจควบคุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้
ข35ก.1 สินค้ าหรือสินทรัพย์อ่นื จากบุคคลอื่นที่จะโอนให้ กบั ลูกค้ า
ข35ก.2 สิทธิในการบริ ก ารที่จะดําเนิ น การโดยบุ คคลอื่น ซึ่ งทําให้ กิจ การสามารถกําหนดให้
บุคคลนั้นให้ บริการดังกล่าวกับลูกค้ าแทนกิจการ
ข35ก.3 สินค้ าหรื อบริ การจากบุคคลอื่นที่รวมกับสินค้ าหรื อบริ การอื่นในการจัดหาสินค้ าหรื อ
บริการที่ระบุให้ กับลูกค้ า ตัวอย่างเช่น หากกิจการให้ บริการที่มีนัยสําคัญในการบูรณาการ
สินค้ าหรื อบริ การ (ดู ย่อหน้ าที่ 29.1) โดยบุ คคลอื่นจั ดหาสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุ
สําหรับลูกค้ าที่ทาํ สัญญาไว้ กิจการมีการควบคุมสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุ ก่อนที่สินค้ า
หรือบริการนั้นจะโอนให้ กับลูกค้ า เนื่องจาก เริ่มแรกกิจการมีการควบคุมในปั จจัย
นํา เข้ า ของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุ (รวมถึ งสิน ค้ า หรื อบริ การจากบุ คคลอื่น ) และ
สามารถกําหนดการใช้ งานในการก่อให้ เกิดผลผลิตร่วม นั่นคือ สินค้ าหรือบริการที่ระบุ
ดังกล่าว
เมื่อ (หรื อ ในขณะที่) กิจ การซึ่ งเป็ น ตัว การดํา เนิน การให้ ภาระที่ต้อ งปฏิบัติเสร็จสิ้น กิจการ
ต้ องรับรู้รายได้ ด้วยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนขั้นต้ นที่คาดว่าจะได้ รับเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
กับสินค้ าหรือบริการที่ระบุท่โี อนไป
กิจ การเป็ น ตัวแทน เมื่อ กิจ การมี ภาระที่ต้ อ งปฏิบัติคือ การจัดการให้ มีก ารจัด หาสิน ค้ า หรื อ
บริการที่ระบุจากบุคคลอื่น กิจการที่เป็ นตัวแทนไม่ได้ ควบคุมสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุท่ีจัดหา
โดยบุคคลอื่น ก่อ นที่จ ะโอนให้ กับ ลูก ค้ า ดังนั้ น เมื่อ (หรื อ ในขณะที่) กิจการซึ่ งเป็ น ตัวแทน
ปฏิบัติตามภาระที่ต้ อ งปฏิบัติเสร็จสิ้น กิจ การต้ องรับ รู้ ร ายได้ ด้ว ยจํา นวนเงิน ค่า ธรรมเนีย ม
หรือ ค่า นายหน้ า ซึ่งคาดว่า จะได้ รับจากการจัดการให้ มีการจัดหาสิน ค้ า และบริการ ที่ร ะบุโดย
บุคคลอื่น ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ าของกิจการอาจจะเท่ากับ จํานวนเงินของสิ่งตอบแทน
สุทธิ ซึ่ งกิจ การเก็บ ไว้ หลังจากการจ่ ายสิ่งตอบแทนที่ได้ รั บเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ยนกับ สิน ค้ า
หรื อบริ การที่โอนให้ กับบุคคลอื่นแล้ ว
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ข38

ข้ อบ่งชี้ว่ากิจการควบคุมสินค้ าหรือบริการที่ระบุก่อนโอนไปยังลูกค้ า (ซึ่งหมายความว่ากิจการ
เป็ นตัวการ (ดูย่อหน้ าที่ ข35)) รวมถึงแต่ ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
ข37.1 กิจการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้ อตกลงที่จะจัดหาสินค้ าหรื อบริ การ
ที่ร ะบุ ซึ่ ง ปกติจ ะรวมถึง ความรั บ ผิด ชอบต่อ การยอมรั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุ
(ตัว อย่า งเช่ น ความรั บ ผิด ชอบหลัก ต่อ การที่สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารมีคุณ ลัก ษณะตาม
ข้ อกําหนดของลูกค้ า ) หากกิจการมีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้ อตกลง
ที่จ ะจัด หาสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุ อาจเป็ น ข้ อ บ่ งชี้ ว่ า บุค คลอื่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งในการ
จัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุทาํ หน้ าที่แทนกิจการ
ข37.2 กิจ การไม่มีค วามเสี่ ย งจากสิน ค้ า คงเหลือ ก่อ นที่สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุจ ะโอนให้
ลูก ค้ า หรือ หลัง จากโอนการควบคุม ให้ ลูก ค้ า (ตัว อย่า งเช่น กรณีลูกค้ า มีสิท ธิคืน
สิน ค้ า หรือ บริก าร) ตัวอย่า งเช่น หากกิจการได้ ม าหรือ มีข้อ ผูก พัน ในการได้ ม าซึ่ ง
สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุก่อ นการได้ ม าซึ่ ง สัญ ญาที่ทาํ กับ ลูก ค้ า อาจเป็ น ข้ อ บ่ง ชี้ ว่า
กิจ การมีความสามารถในการสั่งการการใช้ และได้ รั บประโยชน์ท่ีเ หลือ อยู่ท้ังหมด
ส่วนใหญ่ จากสินค้ าหรื อบริ การก่อนที่จะโอนให้ ลูกค้ า
ข37.3 กิจการเป็ นผู้มีสิทธิในการกําหนดราคาสินค้ าหรือบริการที่ระบุ การกําหนดราคาซึ่ง
ลูก ค้ า จ่า ยชํ า ระสํา หรับ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที ่ร ะบุ อาจเป็ น ข้ อ บ่ ง ชี้ ว ่ า กิจ การมี
ความสามารถสั่ง การการใช้ และได้ รั บ ประโยชน์ที่เ หลือ อยู ่ทั้ง หมดส่ว นใหญ่ จ าก
สินค้ าหรือบริการ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีตัวแทนสามารถเป็ นผู้มีสิทธิในการ
กํา หนดราคาได้ ตัวอย่า งเช่น ตัวแทนอาจมีความยืดหยุ่น ในการกําหนดราคา เพื่ อ
สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม เติมจากการจัดการให้ มีการจัดหาสิน ค้ า หรือ บริการแก่ลูกค้ า โดย
บุคคลอื่น
ข้ อบ่งชี้ ในย่อ หน้ าที่ ข37 อาจเกี่ยวข้ องต่อ การประเมินการควบคุมมากหรื อน้ อย ขึ้ นอยู่กับ
ลักษณะของสินค้ าหรื อบริ การที่ระบุ และข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ข้ อบ่ งชี้
ที่แตกต่างกันอาจนํามาซึ่งหลักฐานเพิ่ มเติมที่มีนาํ้ หนักในสัญญาที่แตกต่างกัน
ถ้ ากิจการอื่น สันนิษฐานว่า ได้ โอนภาระที่ต้องปฏิบัติของกิจการและสิทธิตามสัญญา จนทําให้
กิจ การไม่มีห น้ า ที่ในการโอนสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ร ะบุไปยังลูกค้ า อีก ต่อไป (กล่าวคือ กิจการ
ไม่ได้ เป็ นตัวการอีกต่อไป) กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ สาํ หรับภาระที่ต้องปฏิบัติน้ัน แต่กิจการต้ อง
ประเมินว่ากิจการต้ องรับรู้รายได้ จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการทําให้ เกิดสัญญาแก่
บุคคลอื่น (กล่าวคือ ประเมินว่ากิจการเป็ นตัวแทนหรือไม่)
สิทธิทีม่ อบให้กบั ลูกค้าในการเลือกซื้ อสินค้าหรือบริการเพิม่

ข39

สิทธิท่มี อบให้ กับลูกค้ าในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่มโดยให้ ฟรี หรือมีส่วนลดให้ มีหลาย
รูปแบบ เช่น เงินจูงใจการซื้อสินค้ า คะแนนสะสมกับลูกค้ า (หรือ “คะแนน”) สิทธิในการเลือก
ต่อสัญญา หรือการให้ ส่วนลดสําหรับการซื้อสินค้ าหรือบริการในอนาคต
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ข40

ข41

ข42

ข43

หากสัญญาระบุว่ากิจการให้ สิทธิในการเลือกซื้อแก่ลูกค้ าในการได้ รับสินค้ าหรือบริการเพิ่มเติม
สิทธิในการเลือกซื้อที่ระบุไว้ ในสัญญาดังกล่าวจะทําให้ เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติ ก็ต่อเมื่อสิทธิในการ
เลือกซื้อนั้นทําให้ เกิดสิทธิท่มี ีสาระสําคัญที่จะทําให้ ลูกค้ าได้ รับสิทธิบางอย่างที่ลูกค้ าจะไม่ได้ รับ
หากไม่ได้ เข้ าทําสัญญาดังกล่ าว (ตัวอย่างเช่ น ส่วนลดเพิ่มเติมมากไปกว่ าส่วนลดที่ปกติกิจการ
ได้ ให้ แก่ลูกค้ าในกลุ่มที่อยู่ในเขตภูมิศาสตร์หรือตลาดเดียวกันสําหรับสินค้ าหรือบริการเหล่านั้น)
ถ้ าสิทธิในการเลือกซื้อดังกล่ าวทําให้ เกิดสิทธิท่มี ีสาระสําคัญแก่ลูกค้ า จะถือว่าลูกค้ าได้ จ่ายเงิน
ล่วงหน้ าสําหรับสินค้ าหรือบริการในอนาคต กิจการจึงต้ องรับรู้รายได้ เมื่อโอนสินค้ าหรือบริการ
ในอนาคตให้ ลูกค้ า หรือรับรู้เมื่อสิทธิในการเลือกหมดอายุ
หากลูกค้ ามีสทิ ธิในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่มในราคาเช่นเดียวกับราคาขายแบบเอกเทศ
ของสินค้ าหรือบริการนั้น สิทธิในการเลือกซื้อดังกล่าวไม่ถือว่ าเป็ นสิทธิท่มี ีสาระสําคัญ ถึงแม้ ว่า
สิทธิในการเลื อกซื้ อดังกล่ า วจะมีได้ กต็ ่อเมื่อลูกค้ า ต้ องเข้ า ทําสัญ ญาดังกล่ า ว ในกรณี เหล่ า นี้
มักเป็ นกิจการยื่นข้ อเสนอทางการตลาดซึ่งกิจการจะบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้เมื่อลูกค้ าใช้ สทิ ธิในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่มเติม
ย่อหน้ าที่ 74 กําหนดให้ กิจการต้ องปั นส่วนราคาของรายการให้ แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
ราคาขายแบบเอกเทศ ถ้ าราคาขายแบบเอกเทศสําหรับสิทธิของลูกค้ าในการเลือกซื้อสินค้ าหรือ
บริการเพิ่มเติมไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง กิจการต้ องประมาณราคาดังกล่าว การประมาณการ
ดังกล่าวให้ คาํ นึงถึงส่วนลดที่ให้ แก่ลูกค้ าเมื่อลูกค้ าใช้ สิทธิในการเลือก โดยปรับปรุงด้ วยข้ อมูล
ดังต่อไปนี้
ข42.1 ส่วนลดซึ่งลูกค้ าสามารถได้ รับโดยปราศจากการใช้ สทิ ธิในการเลือก และ
ข42.2 ความน่าจะเป็ นที่ลูกค้ าจะใช้ สทิ ธิในการเลือก
ถ้ าลูกค้ ามีสิทธิท่มี ีสาระสําคัญในการซื้อสินค้ าหรือบริ การเพิ่ มในอนาคต และสินค้ าหรื อบริ การ
นั้นมีความคล้ ายคลึงกับสินค้ า หรือบริ การในสัญญาดั้งเดิมและเป็ นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของ
สัญญาดั้งเดิม กิจการอาจเลือกใช้ วิธปี ฏิบัติอ่นื ในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิ
ในการเลือก โดยการปันส่วนราคาของรายการให้ กบั สินค้ าหรือบริการที่ลูกค้ ามีสิทธิเลือกซื้อโดย
อ้ างอิงกับสินค้ าหรื อบริ การที่คาดว่ าจะจัดส่งให้ กับลูกค้ าและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้ จัดหาที่
เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรื อบริ การนั้น โดยปกติสิทธิในการเลือกดังกล่าวจะใช้ ในกรณีสิทธิเลือกใน
การต่อสัญญา
สิทธิทีล่ ูกค้าไม่ใช้

ข44

ตามย่อหน้ าที่ 106 กิจการต้ องรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเป็ นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ทั้งจํานวนของเงินรับล่วงหน้ าสําหรับภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนหรือมีความพร้ อมในการโอน
สินค้ าหรื อบริ การในอนาคต และกิจการต้ องตัดรายการหนี้ สินที่เกิดจากสัญญาดังกล่ าว (และ
รับรู้เป็ นรายได้ ) เมื่อมีการโอนสินค้ าหรือบริการ และถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
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ข45

ข46

ข47

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าของกิจการที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ แสดงถึงสิทธิท่ลี ูกค้ าจะได้ รับสินค้ า
หรือบริการในอนาคต (และมีผลผูกพันให้ กจิ การต้ องมีความพร้ อมในการโอนสินค้ าหรือบริการ)
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ าอาจไม่ใช้ สิทธิตามสัญญาทั้งหมด สิทธิตามสัญญาส่วนที่ลูกค้ าไม่ได้ ใช้ มักจะ
เรียกว่าเป็ นการสละสิทธิ (Breakage)
หากกิจการคาดได้ ว่าจะมีสทิ ธิรับจํานวนเงินที่สละสิทธิท่แี สดงเป็ นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา กิจการ
ต้ องรับรู้จาํ นวนเงินที่คาดได้ ว่าจะมีการสละสิทธิเป็ นรายได้ เมื่อมีความน่าจะเป็ นน้ อยมากที่ลูกค้ า
จะใช้ สิทธิท่คี งเหลืออยู่ดังกล่ าว หากกิจการไม่คาดว่าจะมีสิทธิรับจํานวนเงินที่สละสิทธิ กิจการ
ต้ องรับรู้จาํ นวนเงินที่คาดได้ ว่าจะมีการสละสิทธิเป็ นรายได้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ยากยิ่งที่ลูกค้ า
จะใช้ สิทธิท่เี หลือ ในการกําหนดว่ากิจการคาดได้ หรือไม่ว่ากิจการจะได้ รับ จํานวนเงินที่สละสิทธิ
กิจการต้ องพิจารณาข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 56 ถึง 58 เรื่องประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่
ยังไม่ให้ รับรู้เป็ นรายได้
กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ (ไม่ใช่รายได้ ) สําหรับสิ่งตอบแทนที่ได้ รับสําหรับส่วนที่ลูกค้ าไม่ได้ ใช้ สิทธิ
ซึ่งกิจการจะต้ องนําส่งสิ่งตอบแทนดังกล่าวให้ กับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานรัฐบาลตาม
กฎหมายเรื่องทรัพย์สนิ ที่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความเป็ นเจ้ าของ
ค่าธรรมเนียมเริม่ แรกทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้ (และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องบางประการ)

ข48

ข49

ข50
ข51

ในบางสัญญา กิจการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเริ่ มแรกที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ ณ วันที่เริ่ มต้ น
ของสัญญา หรื อใกล้ วันที่เริ่ มต้ นของสัญญา ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนีย มการเข้ าเป็ นสมาชิก
ของศูนย์สุขภาพ ค่าแรกเข้ าในสัญญาบริการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการติดตั้งในสัญญา
ให้ บริการ หรือค่าธรรมเนียมแรกเริ่มในสัญญาจัดหาวัตถุดิบ
ในการระบุ ภ าระที่ ต้ อ งปฏิบ ั ต ิใ นสัญ ญา กิจ การต้ อ งประเมิน ว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่ า ว
เกี่ยวข้ องกับการโอนสินค้ าหรื อบริ การตามสัญญาหรื อไม่ ในหลายกรณี แม้ ว่ า ค่า ธรรมเนี ยม
เริ่ มแรกที่ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคืน ได้ มีความเกี่ย วข้ อ งกับ กิจ กรรมที่กิจ การต้ อ งทํา ณ วั น ที่ห รื อ
ใกล้ วั น ที่เ ริ่ มต้ น ของสัญ ญาเพื่ อ บรรลุ ข้อ ตกลงในสัญ ญา แต่ กิจ กรรมดังกล่ า วไม่ ได้ ส่งผลให้
เกิด การโอนสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารตามสัญ ญาให้ แ ก่ลูก ค้ า (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 25) ในทางกลับ กัน
ในกรณีท่ี ค่ า ธรรมเนี ย มเริ่ ม แรกเป็ นเงิน จ่ า ยล่ ว งหน้ า สํา หรั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่จ ะโอนใน
อนาคต ในกรณีเช่ นว่ า ให้ รับรู้ค่าธรรมเนียมเริ่ มแรกดังกล่ าวเป็ นรายได้ เมื่อมีการโอนสิน ค้ า
หรื อ บริ ก ารในอนาคต ระยะเวลาในการรั บ รู้ ร ายได้ อ าจขยายออกไปนอกเหนือ จา ก
ระยะเวลาตามสัญ ญาฉบับ แรก หากกิจการให้ สิทธิแ ก่ลูกค้ า ในการทํา สัญ ญาใหม่แ ละสิทธิ ท่ี
ให้ แก่ลูกค้ า ดังกล่ าวมีสาระสําคัญตามคําอธิบายในย่อหน้ า ที่ ข40
หากค่ า ธรรมเนี ย มเริ่ ม แรกมีค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ สิน ค้ า หรื อ บริ ก าร กิจ การต้ อ งประเมิน ว่ า
สินค้ าหรื อบริ การนั้ นเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่ างหากตามย่ อหน้ าที่ 22 ถึง 30 หรื อไม่
กิจ การอาจเรี ยกเก็บ ค่ า ธรรมเนี ยมที่เ รี ยกคืน ไม่ ได้ เพื่ อ บางส่ว นจะเป็ นการชดเชยต้ น ทุ น ที่
เกิดขึ้นจากดําเนินการเพื่ อ การทํา สัญ ญา (หรื อ งานการบริ หารจั ดการอื่น ตามย่ อ หน้ า ที่ 25)
54

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
โดยหากการดําเนิ น การเพื่ อ การทํา สัญ ญาไม่ ได้ ทาํ ให้ ภาระที่ต้อ งปฏิบั ติเสร็จสิ้น กิจการต้ อง
ไม่ ร วมการดํา เนิ น การดัง กล่ า ว (รวมทั้ง ต้ น ทุ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง) ในการประเมิน ความก้ า วหน้ า
ตามย่อ หน้ า ที่ ข19 เนื่ อ งจากต้ น ทุน การดํา เนิน การเพื่ อ ทํา สัญ ญานั้ น ไม่ไ ด้ ส ะท้ อนการโอน
บริ ก ารให้ แ ก่ลูก ค้ า กิจ การต้ อ งประเมิน ว่ า ต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้ น ในการดํา เนิ น การเพื่ อ ทํา สัญ ญา
ทําให้ เกิดสินทรั พย์ท่ีกิจการสามารถบั นทึกได้ ตามย่ อหน้ าที่ 95 หรื อไม่
การให้สิทธิ
ข52

ข53

ข54

ข55

ข56

การให้ สิท ธิทาํ ให้ ลูก ค้ า มีสิท ธิใ นทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาของกิจ การ การให้ ส ิท ธิ ใ นทรัพ ย์ส ิน
ทางปั ญญาอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการให้ สิทธิในรายการดังต่อไปนี้
ข52.1 ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
ข52.2 ภาพยนตร์ เพลงและสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ
ข52.3 แฟรนไชส์ และ
ข52.4 สิทธิบัตร เครื่ องหมายการค้ าและลิขสิทธิ์
กิจการอาจตกลงที่จะส่งมอบสินค้ า หรื อบริ การอื่น ให้ แ ก่ลูกค้ า นอกเหนือจากข้ อตกลงในการ
ให้ สิทธิแก่ลูกค้ า ข้ อตกลงดังกล่าวอาจระบุไว้ ชัดเจนในสัญญา หรือ อาจเป็ น ข้ อตกลงโดยนัยที่
เป็ นไปตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายหรือคําแถลงที่เผยแพร่ ของกิจการใน
เรื่องดังกล่าว (ดูย่อหน้ าที่ 24) กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 ในการระบุภาระ
ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละสัญญาสําหรับการให้ สิทธิเพิ่ มเติมนอกเหนือจากข้ อตกลงที่จะโอนสินค้ า
หรือบริการอื่นตามสัญญา เช่นเดียวกับสัญญาประเภทอื่น
ถ้ าข้ อตกลงในการให้ สิทธิไม่แตกต่างจากข้ อตกลงในการโอนสินค้ าหรือบริการอื่นตามสัญญา
ตามย่อ หน้ าที่ 26 ถึง 30 กิจการต้ องบันทึกข้ อตกลงในการให้ สิทธิและข้ อตกลงในการโอน
สิน ค้ า หรือ บริก ารอื่ น ตามสัญ ญาเป็ น ภาระที่ต้ อ งปฏิบัติเ ดีย วกัน ตัว อย่า งการให้ ส ิท ธิที่ไ ม่
สามารถแยกออกจากข้ อตกลงในการโอนสินค้ าหรือบริการอื่น ตามสัญญามีดังนี้
ข54.1 การให้ สิทธิน้ันถือว่าเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของสินค้ าที่มีตัวตน และสิทธิดังกล่าวถือว่า
เป็ นส่วนหนึ่งในการที่ทาํ ให้ สนิ ค้ าจะใช้ งานได้ และ
ข54.2 การให้ สิทธิท่ีทาํ ให้ ลูกค้ าได้ รับประโยชน์ กต็ ่ อเมื่อใช้ สิทธิดังกล่ าว พร้ อมกับบริ การที่
เกี่ยวข้ องเท่านั้ น (เช่ น บริ การออนไลน์ ท่ีกิจการจั ดให้ ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมู ลโดยการทํา
การให้ สทิ ธิในการเข้ าถึงข้ อมูล)
กรณีการให้ สทิ ธิไม่แตกต่างกัน กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 31 ถึง 38 เพื่อกําหนดว่าภาระที่
ต้ องปฏิบัติ (ซึ่ งรวมถึ งข้ อตกลงตามการให้ สิทธิ ) เป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ ซ่ึงเสร็จสิ้นตลอด
ช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ถ้ า ข้ อ ตกลงตามการให้ ส ิท ธิไ ม่แ ตกต่า งจากข้ อ ตกลงในการโอนสิน ค้ า หรือ บริก ารอื่น ตาม
สัญ ญา ข้ อ ตกลงในการให้ สิท ธิเ ป็ น ภาระที่ต้ อ งปฏิบัติที่แ ยกต่า งหาก กิจการต้ องกําหนดว่ า
การให้ สิทธิดังกล่าวแก่ลูกค้ าเป็ นการโอน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยใน
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การกําหนดจังหวะเวลานี้ กิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อตกลงตามการให้ สิทธิแก่ลูกค้ า มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
ข56.1 สิทธิในการเข้ าถึงทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการที่มีอยู่ตลอดอายุของการให้ สิทธิ หรือ
ข56.2 สิทธิในการใช้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในการให้ สทิ ธิ
การกาหนดลักษณะสัญญาของกิจการ
ข57
ข58

ข59

ข59ก

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ข้ อตกลงที่กิจการให้ สิทธิมีลักษณะเป็ นการให้ สิทธิในการเข้ าถึงทรัพย์สินทางปั ญญาของกิจการ
ถ้ าหากเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
ข58.1 สัญญากําหนด หรือลูกค้ ามีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะต้ องดําเนิน
กิจ กรรมที่ส่งผลกระทบอย่ า งมี นั ยสํา คั ญ ต่ อ ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาที่ลูก ค้ า มี สิทธิ (ดู
ย่อหน้ าที่ ข59 และ ข59ก)
ข58.2 สิ ท ธิ ท่ีเ กิ ด จากการให้ สิท ธิน้ั น ทํา ให้ ลู ก ค้ า เป็ นผู้ มี ฐ านะเปิ ดโดยตรงต่ อ ผลกระทบ
แง่บวกหรือลบที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข58.1 และ
ข58.3 กิ จ กรรมเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ท ํา ให้ เ กิ ด การโอนสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในขณะที่
กิจกรรมเหล่านั้นกําลังดําเนินไป (ดูย่อหน้ าที่ 25)
ปั จจัยที่อาจระบุว่าลูกค้ าเกิดความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะรั บผิดชอบกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินทางปั ญญา รวมไปถึง ตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ
ของกิจ การ นโยบายหรื อคําแถลงที่เ ผยแพร่ ข องกิจ การ ถึงแม้ ว่า จะไม่ได้ มีการกําหนดไว้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น ค่าสิทธิท่กี าํ หนดตามยอดขาย (a sales-based
royalty)) ระหว่างกิจการและลูกค้ าที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่งลูกค้ ามีสิทธิอาจจะระบุ
ว่าลูกค้ าสามารถคาดหวังได้ ว่ากิจการจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมดังกล่าว
กิจการมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่า งมีนัยสํา คัญ ต่อ ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาที่ลูก ค้ า ได้ รั บ สิท ธิ
ก็ต่อเมื่อเข้ าข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
ข59ก.1 กิจกรรมเหล่ านั้นคาดว่ าจะเปลี่ยนรูปแบบ (ตัวอย่างเช่น การออกแบบหรือเนื้อหา)
หรือการใช้ งานอย่างมีนัยสําคัญ (ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการดําเนินการตาม
หน้ าที่หรื อปฏิบัติงาน) ของทรั พย์สินทางปั ญญา หรื อ
ข59ก.2 ความสามารถของลูกค้ าที่จะได้ รับประโยชน์จากทรั พย์สินทางปั ญญาเกือบทั้งหมดที่
ได้ ม าจากหรือ ขึ้ น อยู่ก ับ กิจ กรรมเหล่า นั้ น ตัว อย่า งเช่น การได้ รับ ประโยชน์จ าก
ตราสิน ค้ า ส่วนใหญ่ ได้ มาจากหรือขึ้นอยู่กับ การดํา เนิน กิจกรรมอย่า งต่อเนื่ องของ
กิจการ ซึ่งสนับสนุ นหรือรักษามูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญา
ดัง นั้ น หากทรั พ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาที่ลูก ค้ า ได้ รั บ สิท ธิ มีก ารใช้ ง านที่สาํ คัญ เป็ น เอกเทศ โดย
ประโยชน์ส่วนใหญ่จากทรัพย์สินทางปั ญญาได้ มาจากการใช้ งานดังกล่าว ดังนั้น ความสามารถ
ของลูก ค้ า ที่จะได้ รั บ ประโยชน์จ ากทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาอาจไม่ได้ เป็ น ผลมาจากกิจกรรมของ
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ข60

ข61

ข62

กิจการอย่างมีนัยสําคัญ เว้ นแต่ว่า กิจกรรมดังกล่ าวมีการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบและการใช้ งาน
ของทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างมีนัยสําคัญ ประเภทของทรัพย์สินทางปั ญญาที่ส่วนมากมีการใช้ งานที่
สําคัญเป็ นเอกเทศ รวมถึง ซอฟต์แ วร์ สารประกอบชีวภาพหรื อสูตรยา และเนื้ อหาสื่อที่เสร็จ
สมบูรณ์ (ตัวอย่างเช่ น ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเพลงที่บันทึกแล้ ว)
หากเข้ าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข58 กิจการต้ องบันทึกข้ อ ตกลงตามการให้ สิทธิเป็ นภาระที่
ต้ องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นตลอดอายุของใบอนุญาต เนื่องจากลูกค้ าจะได้ รับและใช้ ประโยชน์ พร้ อมๆ
กันจากการที่กิจการให้ สิทธิการเข้ าถึงทรั พย์สินทางปั ญญาของกิจการดังที่เกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่
35.1) กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 39 ถึง 45 เพื่ อเลือกวิธีท่เี หมาะสมในการวัดระดับ
ความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นให้ สมบูรณ์ในการเข้ าถึง
หากรายการไม่เข้ าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข58 ลักษณะของข้ อตกลงที่กิจการให้ สิทธิในการใช้
ทรั พย์สินทางปั ญญาของกิจการในสภาพที่เป็ นอยู่ (ทั้งในแง่รูปแบบและการใช้ งาน) ณ จุ ดที่มี
การให้ สทิ ธิกบั ลูกค้ า ลักษณะเช่นว่าทําให้ ลูกค้ าสามารถกําหนดการใช้ งานและได้ รับผลประโยชน์
ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากการให้ สทิ ธิ ณ จุดที่มีการโอน กิจการต้ องบันทึกข้ อตกลงที่จะให้ สิทธิ
ในการใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 38 เพื่อการกําหนดจุ ดเวลาที่กิจการได้ โอนการให้ สิทธิแก่ลูกค้ า
อย่ า งไรก็ตาม กิจ การไม่ สามารถรั บ รู้ร ายได้ จากการให้ สิทธิท่ีเ ป็ นสิทธิในการให้ ใช้ ทรั พ ย์ สิน
ทางปั ญ ญาก่ อ นที่ ลู ก ค้ า จะสามารถใช้ และได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการให้ สิ ท ธิ ตั ว อย่ า งเช่ น
ถ้ าระยะเวลาในการให้ สิทธิให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ เริ่ มก่อนที่กิจการจะให้ (หรื อเมื่อจัดให้ มี) รหั สที่
ทําให้ ลูกค้ าสามารถใช้ ซอฟต์แวร์ น้ันได้ ทันที กิจการจะต้ องไม่ รับรู้ รายได้ น้ั นก่อนที่จะให้ รหั ส
ดังกล่าว หรือจัดให้ มีรหัสดังกล่าว
กิจการต้ องไม่คาํ นึงถึงปั จจัยต่อไปนี้ เมื่อพิ จารณาว่ า การให้ สิทธิได้ มีการให้ สิทธิในการเข้ าถึง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการ
ข62.1 ข้ อจํากัดของเวลา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรื อการใช้ – ข้ อจํากัดเหล่านี้ได้ กาํ หนด
คุณลักษณะของการให้ สิทธิ แต่ไม่ได้ กาํ หนดว่ากิจการได้ ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
ซึ่งเป็ นภาระที่เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ข62.2 กิจการได้ รับประกันว่ากิจการมีสทิ ธิบัตรต่อทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
เพื่ อ ที่ จ ะปกป้ องการใช้ สิ ท ธิ บั ต รที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต สั ญ ญาที่จ ะปกป้ องสิ ท ธิ ต าม
สิทธิบัตรไม่ถือว่ าเป็ นภาระที่ต้องปฏิบัติ เพราะการปกป้ องสิทธิบัตรเป็ นการปกป้ อง
มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการเอง และเป็ นการให้ ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ าว่า
การให้ สทิ ธิท่ไี ด้ มอบให้ ดังกล่าวเป็ นการให้ สิทธิท่มี ีคุณลักษณะตามข้ อกําหนดในสัญญา
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ค่าสิทธิทีก่ าหนดจากยอดขายหรือจานวนการใช้งาน
ข63

ข63ก

ข63ข

กิจการต้ องรับรู้ รายได้ จากค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขายหรื อจํานวนการใช้ งานที่ได้ รับเพื่ อเป็ น
การแลกเปลี่ยนกับการให้ สิทธิท่เี กี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อทุกเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้
เกิดขึ้นแล้ ว โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 56 ถึง 59
ข63.1 รายการขายที่หรือการใช้ งานได้ เกิดขึ้นในเวลาต่อมา และ
ข63.2 ภาระที่ ต้ อ งปฏิบ ัต ิที่ไ ด้ ม ีก ารปั น ส่ว นค่า สิท ธิที่ก ํา หนดจากยอดขายหรื อ จํา นวน
การใช้ งานบางส่วนหรือทั้งหมดมาให้ ได้ เสร็จสิ้นลงแล้ ว (หรือเสร็จสิ้นบางส่วน)
ข้ อกําหนดสําหรับค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขายหรือจํานวนการใช้ งานในย่อหน้ าที่ ข63 ใช้ เมื่อ
ค่าสิทธิเกี่ยวข้ องกับการให้ สิทธิในทรั พย์สินทางปัญญาเท่านั้น หรือเมื่อการให้ สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปั ญญามีความสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับค่าสิทธิมากกว่ ารายการอื่น (ตัวอย่างเช่น การให้ สิทธิใน
ทรั พย์สิน ทางปั ญญาอาจมี ความสํา คัญที่เกี่ยวข้ องกับค่ าสิทธิมากกว่ า รายการอื่นเมื่อกิจการมี
ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลที่ลูกค้ าจะพิ จารณาว่ ามูลค่าของการให้ สิทธิมีมากกว่ าสินค้ าหรื อ
บริการอื่นที่ค่าสิทธิเกี่ยวข้ องอย่างมีนัยสําคัญ)
เมื่อเป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ ข63ก รายได้ จากค่ าสิทธิท่ีกาํ หนดจากยอดขายหรื อ
จํานวนการใช้ งานต้ อ งรั บ รู้ ท้ังจํานวนตามย่ อหน้ า ที่ ข63 แต่ หากไม่ เป็ นไปตามข้ อกํา หนดใน
ย่อหน้ าที่ ข63ก ให้ นาํ ข้ อกําหนดเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้ าที่ 50 ถึง 59 มาใช้ กับ
ค่าสิทธิท่กี าํ หนดจากยอดขายหรือจํานวนการใช้ งาน
สัญญาการซื้ อคืน

ข64

ข65

สัญ ญาการซื้ อ คืน คือ สัญ ญาซึ่ ง กิจ การที่ได้ ข ายสิน ทรัพย์ และมีก ารตกลงหรือ สัญ ญาได้ ใ ห้
ทางเลือ ก (ในสัญญาเดียวกัน หรือเป็ น สัญ ญาอื่น แยกกัน ) แก่กิจการในการซื้ อคืน สิน ทรัพย์
การซื้ อ คืน สิน ทรัพ ย์อ าจเป็ น สิน ทรัพ ย์ดั้ ง เดิม ที่ข ายให้ แ ก่ลูก ค้ า หรือ สิน ทรัพ ย์นั้ น มีค วาม
คล้ า ยคลึง มากกับ สิน ทรัพ ย์ดั ้ ง เดิม หรือ สิน ทรัพ ย์อื ่ น ที ่ส ิน ทรัพ ย์ดั ้ ง เดิม ที ่ข ายไปเป็ น
ส่วนประกอบของสินทรัพย์น้ัน
สัญญาการซื้อคืนโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ
ข65.1 กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องซื้อคืนสินทรัพย์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า)
ข65.2 กิจการมีสิทธิในการซื้ อคืนสินทรัพย์ (สัญญาที่ให้ สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่
ผู้ถือในการซื้อสินทรัพย์) และ
ข65.3 กิจการมีภาระผูกพันในการซื้ อคืนสินทรัพย์ตามที่ลูกค้ าร้ องขอ (สัญญาที่ให้ สิทธิใน
การเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการขายสินทรัพย์ )
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สัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือ สัญญาที ่ใ ห้สิท ธิ ใ นการเลือ กแบบไม่ผูกมัดแก่ผูถ้ ือ ในการซื้ อ
สินทรัพย์
ข66

ข67
ข68

ข69

หากกิจการมีภาระผูกพันหรือมีสทิ ธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าหรือสัญญาที่
ให้ สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการซื้อสินทรัพย์ ) จะถือว่าลูกค้ าไม่สามารถควบคุม
สินทรัพย์น้ันได้ เพราะลูกค้ ามีข้อจํากัดในการกําหนดการใช้ งานและการได้ รับประโยชน์คงเหลือ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน แม้ ว่าลูกค้ าจะถือครองทางกายภาพของสินทรัพย์กต็ าม ดังนั้น
กิจการต้ องบันทึกรายการสัญญาตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข66.1 บันทึกเป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
สัญ ญาเช่า (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) ถ้ า กิจการสามารถซื้ อคื น สิน ทรั พ ย์ ด้ว ยมู ลค่ า ที่
ตํ่ากว่าราคาขายดั้งเดิมของสินทรัพย์ หรือ
ข66.2 บันทึกเป็ นสัญญาการจัดหาเงินตามย่อหน้ าที่ ข68 ถ้ ากิจการสามารถหรือต้ องซื้อคืน
สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับราคาขายดั้งเดิมของสินทรัพย์
ในการเปรียบเทียบราคาซื้อคืนกับราคาขาย กิจการต้ องพิจารณาเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา
ถ้ าสัญญาการซื้อคืนเป็ นสัญญาการจัดหาเงิน กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์เดิมนั้นต่อไป และต้ อง
รับรู้จาํ นวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ าเป็ นหนี้สินทางการเงิน กิจการจะรับรู้ส่วนต่าง
ระหว่างจํานวนสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากลูกค้ าและจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายไปให้ ลูกค้ า
เป็ นดอกเบี้ ย และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ ป็ นไปได้ เช่ น ค่ า ดํา เนิ น การ หรื อ ค่ า การถื อ สิ น ทรั พ ย์
(ตัวอย่างเช่น การประกัน)
ถ้ าสิทธิในการเลือกไม่ได้ รับการใช้ และหมดอายุลง กิจ การต้ องตัดรายการหนี้สินออกไปและ
รับรู้เป็ นรายได้
สัญญาที่ให้สิทธิ ในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผูถ้ ือในการขายสินทรัพย์

ข70

ข71

หากกิจการมีภาระผูกพั นในการซื้อคืนสินทรั พย์ตามคําขอจากลูกค้ า (สัญญาที่ให้ สิทธิในการ
เลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการขายสินทรัพย์ ) ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาขายเดิมของสินทรัพย์
กิจ การต้ อ งพิ จ ารณา ณ วั น เริ่ ม ต้ น สั ญ ญาว่ า ลู ก ค้ า มี แ รงจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ ที่มี นั ย สํา คั ญ ใน
การใช้ สิทธิดังกล่ าวหรื อไม่ การใช้ สิทธิของลู ก ค้ าส่งผลให้ จํานวนเงินที่ลูก ค้ าจ่ า ยชําระมาเป็ น
การจ่ายสิ่งตอบแทนให้ กับกิจการสําหรับสิทธิในการใช้ สิน ทรัพย์ดังกล่าวสําหรับระยะเวลาหนึ่ง
ดังนั้ น ถ้ าลู กค้ ามีแรงจู งใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญในการใช้ สิทธิดังกล่ าว ให้ กิจการบั นทึก
สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
เพื่ อประเมิน ว่ า ลู ก ค้ า มีแ รงจู งใจเชิ งเศรษฐกิจ ที่มีนัยสํา คัญ ในการใช้ สิทธิหรื อ ไม่ กิจ การต้ อ ง
พิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของราคาซื้อคืนและราคาตลาดที่คาดไว้ ของสินทรัพย์
ณ วั นที่ซ้ ื อคืนสินทรั พย์ และจํานวนเงินของจังหวะเวลาจนกระทั่งสิทธิหมดอายุ ตัวอย่างเช่ น
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ข72

ข73

ข74

ข75
ข76

ถ้ าราคาซื้อคืนคาดว่าจะเกินกว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจจะบ่งชี้ว่าลูกค้ า
มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการใช้ สทิ ธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผ้ ูถือในการขายสินทรัพย์
หากกิจการไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญในการใช้ สิทธิ ณ ราคาที่ต่าํ กว่าราคาขายเดิม
ของสิน ทรั พ ย์ กิ จ การจะถื อ เป็ นสัญ ญาที่เ ป็ นการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ีใ ห้ สิท ธิ ในการคื น ได้ ตาม
ย่อหน้ าที่ ข20 ถึง ข27
หากราคาซื้อคืนของสินทรัพย์เท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาดที่
คาดไว้ ข องสิน ทรั พ ย์ สัญ ญาดั ง กล่ า วเป็ นสัญ ญาจั ดหาเงิ น ดั ง นั้ น กิ จ การต้ องบั น ทึก สัญ ญา
ดังกล่าวตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข68
หากราคาซื้อคืนสินทรัพย์มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และน้ อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่า
ตลาดที่คาดไว้ ของสินทรั พย์ และลูกค้ าไม่มีแรงจู งใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญที่จะใช้ สิทธิน้ั น
กิจการต้ องบันทึกสัญญานั้นประหนึ่งว่ากิจการได้ ขายผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้ สิทธิในการคืนตามที่อธิบาย
ในย่อหน้ าที่ ข20 ถึง ข27
ในการเปรียบเทียบราคาซื้อคืนกับราคาขาย กิจการต้ องพิจารณาเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา
ถ้ าสิทธิในการเลือกไม่ได้ รับการใช้ และหมดอายุลง กิจการต้ องตัดรายการหนี้ สินออกไปและรับรู้
เป็ นรายได้
สัญญาฝากขาย

ข77

ข78

เมื่อกิจการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น (เช่ นผู้แทนจําหน่ายหรื อผู้จัดจําหน่าย) เพื่อขาย
ให้ กบั ผู้บริโภค กิจการต้ องพิจารณาว่าบุคคลอื่นดังกล่าวได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ณ จุ ดที่มีการส่งมอบ
หรื อ ไม่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ท่ีส่งมอบไปยั งบุ คคลอื่น ถื อว่ า ได้ รั บ การถือไว้ ตามสัญ ญาฝากขายถ้ า หาก
บุคคลอื่นไม่มีสิทธิในการควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ ณ จุดการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น ถ้ าผลิตภัณฑ์น้ันได้ รับการถือไว้ ตามการฝากขาย
ข้ อบ่งชี้ว่ารายการใดเป็ นรายการฝากขาย รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
ข78.1 ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ การควบคุมของกิจการ จนกระทั่งเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เกิดขึ้น เช่น
การขายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าของผู้แทนจําหน่าย หรือจนครบตามกําหนดระยะเวลา
ข78.2 กิจการสามารถร้ องขอผลิตภัณฑ์คืนหรือกําหนดให้ ส่งมอบต่อไปยังบุ คคลที่สาม (อาทิ
ผู้แทนจําหน่ายรายอื่น) และ
ข78.3 ผู้ แ ทนจํา หน่ า ยไม่ มี ภาระผู ก พั น ที่ป ราศจากเงื่ อ นไขให้ จ่ า ยชํา ระสํา หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดังกล่าว (แม้ ว่าอาจมีการกําหนดให้ จ่ายเงินมัดจําก็ตาม)
การขายทีแ่ จ้งหนี้ แล้วแต่ยงั ไม่ส่งมอบสินค้า

ข79

การขายที่แ จ้ งหนี้แ ล้ วแต่ยังไม่ ส่งมอบสิน ค้ า คือสัญญาที่ก าํ หนดให้ กิจการออกใบแจ้ งหนี้ แ ก่
ลูกค้ าสําหรับผลิตภัณฑ์ท่กี ิจการจะยังถือครองทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ไปจนกว่าจะมีการโอน
ไปยังลูกค้ า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้ าอาจมีคาํ ขอให้ กิจการตกลงทํา
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ข80

ข81

ข82

สัญญาลักษณะนี้ เนื่องจากลูกค้ าอาจขาดพื้นที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หรือการเกิดความล่าช้ า
ของกําหนดการการผลิตของลูกค้ า
กิจการจะต้ องกําหนดว่ าเมื่อใดที่กิจการได้ ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนผลิตภัณฑ์
เสร็จสิ้น โดยกิจการต้ องประเมินว่าลูกค้ าได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์เมื่อใด (ดูย่อหน้ าที่ 38) สําหรับ
บางสัญ ญาการควบคุ มจะโอนเมื่ อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ส่ง ไปถึ งสถานที่ข องลู ก ค้ า หรื อ เมื่อมีการจั ดส่ ง
ผลิตภัณฑ์ข้ นึ อยู่กบั เงื่อนไขของสัญญา (รวมถึงเงื่อนไขของการส่งมอบและจัดส่ง) อย่างไรก็ตาม
ในบางสัญญาลูกค้ าอาจได้ การควบคุมในตัวผลิตภัณฑ์ถึงแม้ ว่า การครอบครองทางกายภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะยั ง อยู่ กั บ กิ จ การ ซึ่ ง ในกรณี น้ั น ลู ก ค้ า จะต้ อ งมี ค วามสามารถในการกํา หนด
ทิศทางการใช้ ประโยชน์ และลูกค้ าได้ รับผลประโยชน์ท่มี ีนัยสําคัญที่คงเหลือของผลิตภัณฑ์น้ัน
แม้ ว่าลู กค้ าได้ ตัดสินใจที่จะยังไม่ใช้ สิทธิในการครอบครองทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้ น
กิจการไม่ได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน โดยมีหน้ าที่แต่เพียงให้ บริการการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้ า
นอกจากข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 38 กรณีท่ถี ือว่าลูกค้ าได้ ควบคุมผลิตภัณฑ์ตามข้ อตกลงการขาย
ที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า จะต้ องเป็ นกรณีท่เี ข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
ข81.1 เหตุผลในการทําข้ อตกลงการขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า จะต้ องมีเนื้อหา
(ตัวอย่างเช่น ลูกค้ ามีการร้ องขอให้ ทาํ สัญญา)
ข81.2 ผลิตภัณฑ์จะต้ องระบุแยกออกมาว่าเป็ นของลูกค้ า
ข81.3 ผลิตภัณฑ์จะต้ องอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะส่งมอบให้ แก่ลูกค้ า และ
ข81.4 กิ จ การต้ อ งไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ั น หรื อ ให้ ลู ก ค้ า อื่ น ใช้ ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์น้ันได้
หากกิจการรับรู้รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ตามข้ อตกลงการขายที่แจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบ
สิน ค้ า กิ จ การจะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ยั ง มี ภ าระที่ ต้ อ งปฏิบั ติ ค งเหลื อ อี ก หรื อ ไม่ (ตั ว อย่ า งเช่ น
การให้ บริการดูแลผลิตภัณฑ์) ตามย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 ซึ่งจะทําให้ กิจการต้ องปันส่วนราคาของ
รายการตามย่อหน้ าที่ 73 ถึง 86
การยอมรับของลูกค้า

ข83

ข84

ตามที่ได้ ก ล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ 38.5 การที่ลูก ค้ ายอมรั บ สินทรั พ ย์ อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ าลู ก ค้ า ได้ รั บ
การควบคุมเหนื อสินทรั พย์น้ัน เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการยอมรั บของลูกค้ ากําหนดให้ ลูกค้ า
สามารถยกเลิ ก สัญญาหรื อ กํา หนดให้ กิจการต้ องดํา เนิ นการบางอย่ า งหากสิน ค้ า หรื อบริ การ
ไม่เป็ นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กิจการต้ องพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวในการประเมินว่าลูกค้ า
ได้ รับการควบคุมสินค้ าหรือบริการเมื่อใด
หากกิจการสามารถกําหนดได้ ชัดเจนว่ า การควบคุมสิน ค้ าหรื อบริ การได้ โอนไปยังลูกค้ าโดย
เป็ นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกันไว้ ล่วงหน้ าตามสัญญา การยอมรับของลูกค้ าดังกล่าวจึงเกิดขึ้น
อย่างเป็ นทางการ โดยไม่มีผลกระทบต่อการกําหนดของกิจการเกี่ยวกับการได้ รับการควบคุม
สินค้ าหรือบริการของลูกค้ า ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับของลูกค้ าขึ้นอยู่
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ข85

ข86

กับการกําหนดขนาดหรือนํา้ หนักเฉพาะ กิจการสามารถกําหนดได้ ว่าเมื่อใดที่จะยอมรับเงื่อนไข
ดังกล่าวก่อนการได้ รับเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการได้ รับการควบคุมสินค้ าหรือบริการของลู กค้ า
ประสบการณ์ของกิจการเกี่ยวกับสัญญาในสินค้ าหรื อบริ การที่มีลักษณะคล้ ายกันอาจนํามาซึ่ง
หลักฐานที่สนิ ค้ าหรือบริการที่ให้ กับลูกค้ าเป็ นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกันตามสัญญา หากการ
รับรู้รายได้ เกิดก่อนการยอมรับของลูกค้ า กิจการจะต้ องพิจารณาว่ากิจการมีภาระที่ต้องปฏิบัติท่ี
ยังคงเหลือ (ตัวอย่างเช่น การติดตั้งอุปกรณ์) และทําการประเมินถึงการรับรู้รายการแยกจากกัน
อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการไม่สามารถกําหนดได้ ชัดเจนว่าสินค้ าหรือบริการที่ให้ กับลูกค้ าเป็ นไปตาม
คุ ณ ลั กษณะที่ตกลงกัน ไว้ แ ล้ วหรื อไม่ กิจการจะไม่ สามารถสรุ ป ได้ ว่าลู กค้ า ได้ รั บ การควบคุ ม
จนกว่ า กิจ การจะได้ รั บ การยอมรั บ ของลู ก ค้ า เนื่ อ งจากในสถานการณ์ ดัง กล่ า วนี้ กิจการไม่
สามารถระบุ ได้ ว่าลูกค้ าสามารถกําหนดการใช้ งานและได้ รับประโยชน์ท่เี หลืออยู่ เกือบทั้งหมด
ของสินค้ าหรือบริการ
ถ้ า กิจ การส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปให้ กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทดลองใช้ ห รื อ เพื่ อ ประเมิ น
ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ าไม่ได้ มีข้อผูกพั นที่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทนใดๆ จนกว่ าจะพ้ นช่วงเวลาทดลองใช้
การควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ะไม่ โ อนไปยั ง ลู ก ค้ า จนกว่ า ลู ก ค้ า จะยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ห รื อ ผ่ า นพ้ น
ช่วงเวลาทดลองใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลการจาแนกรายได้

ข87

ข88

ย่อหน้ าที่ 114 กําหนดให้ กจิ การต้ องจําแนกรายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ าเป็ นหมวดหมู่ท่แี สดง
ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ จํานวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแส
เงินสดที่มีผลกระทบจากปั จจัยทางเศรษฐกิจหลายปั จจัย ดังนั้น ระดับในการจําแนกรายได้ ของ
กิจการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลจะขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ซ่ึงเกี่ยวข้ อง
กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า กิจการบางรายอาจจําเป็ นต้ องมีหมวดหมู่มากกว่าหนึ่งประเภทเพื่อบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจํา แนกรายได้ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 114 ในขณะที่ กิ จ การอื่ น อาจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ โดยจําแนกรายได้ เป็ นหมวดหมู่เพียงหนึ่งประเภท
ในการเลือกประเภทหมวดหมู่เพียงหมวดหมู่เดียว (หรือหลายหมวดหมู่) เพื่อการจําแนกรายได้
กิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อมูลเกี่ยวกับรายได้ ของกิจการได้ นาํ เสนออย่างไรในการแสดงข้ อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื ๆ ดังต่อไปนี้
ข88.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลนอกงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น รายงานกําไร รายงานประจําปี หรือ
รายงานที่นาํ เสนอต่อนักลงทุน)
ข88.2 ข้ อมู ล ได้ รั บ การสอบทานอย่ า งสมํ่ า เสมอโดยผู้ มี อ ํ า นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ าน
การดําเนินงานเพื่อประเมินผลการดําเนินงานทางการเงินของส่วนงานดําเนินงาน และ
ข88.3 ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ประเภทของข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ ข88.1 และ
ข88.2 และข้ อมู ลที่ใช้ โดยกิจการหรื อผู้ ใช้ งบการเงิน ของกิจการเพื่ อประเมิ นผล
การดําเนินงานทางการเงินของกิจการหรือการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
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ตัว อย่ า งของหมวดหมู่ ท่ีอ าจเหมาะสมเพื่ อ ใช้ จํา แนกประเภทรายได้ รวมถึง แต่ ไม่ จํากัดเพี ยง
รายการทั้งหมดดังต่อไปนี้
ข89.1 ประเภทของสินค้ าหรือบริการ (ตัวอย่างเช่น สายการผลิตภัณฑ์หลัก)
ข89.2 เขตทางภูมิศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น ประเทศ หรือ ภูมิภาค)
ข89.3 ตลาดหรือประเภทของลูกค้ า (ตัวอย่างเช่น ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานรัฐบาล หรือลูกค้ าที่
ไม่ได้ เป็ นหน่วยงานรัฐบาล)
ข89.4 ประเภทของสัญญา (ตัวอย่างเช่ น สัญญาที่ราคาคงที่ หรื อสัญญาที่กาํ หนดราคาจาก
จํานวนชั่วโมงแรงงานและต้ นทุนวัสดุ)
ข89.5 ระยะเวลาของสัญญา (ตัวอย่างเช่น สัญญาระยะสั้น หรือสัญญาระยะยาว)
ข89.6 จังหวะเวลาการโอนสินค้ า หรื อบริ การ (ตัวอย่ างเช่ น รายได้ จากการโอนสินค้ า หรื อ
บริการให้ ลูกค้ า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รายได้ จากการโอนสินค้ าหรือบริการตลอด
ช่วงเวลาหนึ่ง) และ
ข89.7 ช่องทางการขาย (ตัวอย่างเช่น ขายสินค้ าให้ แก่ผ้ ูบริโภคโดยตรง และสินค้ าที่ขายผ่าน
คนกลาง)
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีผลบังคับเช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
ค1

ค1ก
ค1ข
ค1ค

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

การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ค2

ค3

ค4

เพื่อประโยชน์ในการอ่านย่อหน้ าที่ ค3 ถึง ค8ก
ค2.1 วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐาน คือ วันเริ่มต้ นของระยะเวลารายงานซึ่งกิจการเริ่มใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ครั้งแรก และ
ค2.2 สัญญาที่เสร็จสมบู รณ์แล้ ว คือ สัญญาที่กิจการได้ โอนสินค้ าหรื อบริ การทั้งหมดตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กิจการต้ องปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
ค3.1 ปรับปรุงโดยการแสดงรายการย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยมีข้ออนุโลมตามย่อหน้ าที่ ค5 หรือ
ค3.2 ปรับปรุงโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้ อนหลังจากการปรับใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับ นี้ ณ วั น ที่เริ่ มต้ น ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ตาม
ย่อหน้ าที่ ค7 ถึง ค8
เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ครั้งแรก กิจการไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบาย
การบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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ค5

ค6

ค7

ยกเว้ น กิจ การต้ อ งนํา เสนอข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ก ํา หนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 28.6 ของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าว สําหรับงวดปี ล่าสุดก่อนงวดปี แรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ (“งวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้ งแรก”) และเฉพาะในกรณีท่กี ิจการ
ปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ย้อนหลังตามย่อหน้ า ที่ ค3.1 ทั้งนี้กิจการอาจ
เลื อ กนํา เสนอข้ อ มู ลนี้ สําหรั บ งวดบัญ ชี ปั จจุ บั นหรื องวดเปรี ยบเทียบก่อนหน้ า ถ้ า มี การแสดง
เปรียบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
กิจ การอาจใช้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท่ี ผ่ อ นปรนข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใดหรื อ หลายข้ อ ต่ อ ไปนี้ ในการใช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ย้อนหลังตามย่อหน้ าที่ ค3.1
ค5.1 สําหรั บสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ ว กิจการไม่จําเป็ นต้ องปรับปรุง ย้ อนหลังการแสดง
รายการของสัญญาที่
ค5.1.1 เริ่มต้ นและเสร็จสมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน หรือ
ค5.1.2 เสร็จสมบูรณ์ ณ ต้ นงวดของงวดแรกสุดที่มีการนําเสนอ
ค5.2 สํา หรั บ สัญ ญาที่เ สร็จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ที่มีส่ิง ตอบแทนผั น แปร กิจ การอาจใช้ ร าคาของ
รายการ ณ วั น ที่สั ญ ญาเสร็จ สิ้ น ลง แทนการประมาณการจํา นวนเงิ น สิ่ง ตอบแทน
ผันแปรในรอบระยะเวลารายงานที่นาํ มาเปรียบเทียบ
ค5.3 สําหรับสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนต้ นงวดของงวดแรกสุดที่มีการนําเสนอ กิจการ
ไม่จาํ เป็ นต้ องปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวย้ อนหลังตามย่อหน้ าที่ 20 ถึง
21 แต่กิจการต้ องสะท้ อนผลกระทบรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นก่อน
ต้ นงวดของงวดแรกสุดที่นาํ เสนอ เมื่อ
ค5.3.1 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติท่สี าํ เร็จไปแล้ วหรือที่ยังไม่สาํ เร็จ
ค5.3.2 กําหนดราคาของรายการ และ
ค5.3.3 ปั นส่วนของราคาของรายการให้ กับภาระที่ต้องปฏิบัติท่ีสาํ เร็จไปแล้ วหรื อ
ที่ยังไม่สาํ เร็จ
ค5.4 สํา หรั บ รอบระยะเวลารายงานที่นํา เสนอก่ อ นวั น ที่เ ริ่ ม ต้ น ใช้ ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินของราคาของ
รายการที่ปันส่วนให้ ภาระที่ต้องปฏิบัติท่เี หลื อ รวมทั้ง คําอธิบายว่ ากิจการคาดว่ าจะ
รับรู้จาํ นวนเงินเป็ นรายได้ เมื่อใด (ดูย่อหน้ าที่ 120)
สําหรับวิธีปฏิบัติท่ผี ่อนปรนในย่อหน้ าที่ ค5 ที่กิจการใช้ กิจการต้ องใช้ อย่างสมํ่าเสมอกับสัญญา
ทั้งหมดในทุกๆ รอบระยะเวลารายงานที่นาํ เสนอ นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
ค6.1 วิธปี ฏิบัติท่ผี ่อนปรนที่นาํ ไปใช้ และ
ค6.2 ข้ อมูลการประเมินเชิงคุณภาพของประมาณการผลกระทบจากวิธีปฏิบัติ ท่ีผ่อนปรน
แต่ละข้ อในระดับเท่าที่เป็ นไปได้ ตามสมควร
หากกิจ การเลือ กปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ โดยการแสดงรายการ
ย้ อ นหลัง ตามย่อ หน้ า ที่ ค3.2 กิจ การต้ อ งรับ รู้ ผ ลกระทบสะสมของการเริ่ ม ใช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของ
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ค7ก

ค8

ค8ก

ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม) ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานซึ่งรวมถึง วันที่
เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในการปรับใช้ มาตรฐานด้ วยวิธีน้ ี กิจการอาจ
เลือกใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ ย้อ นหลังกับสัญ ญาที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วัน ที่
เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ (ตัวอย่า งเช่น 1 มกราคม 2562 สํา หรับ
กิจการที่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานคือวันที่ 31 ธันวาคม)
กิจ การปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ โ ดยการปรับ ปรุง ย้ อ นหลัง ตาม
ย่อหน้ าที่ ค3.2 กิจการอาจใช้ วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ค5.3 วิธีใด
วิธหี นึ่งดังนี้
ค7ก.1 สําหรั บสัญญาที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงทุกสัญญาซึ่ งเกิดขึ้น ก่อนต้ นงวดของงวดแรกที่มี
การนําเสนอ หรือ
ค7ก.2 สําหรั บสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสัญญาซึ่ งเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
หากกิจการใช้ วิธีผ่อ นปรนในทางปฏิบัติดังกล่า ว กิจการต้ องใช้ การผ่อนปรนอย่า งสมํ่า เสมอ
กับสัญญาทั้งหมด และเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ค6
สําหรั บรอบระยะเวลารายงาน รวมถึง วั นที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
หากกิจการเลือ กปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ โ ดยการแสดงรายการ
ย้ อนหลังตามย่อหน้ า ที่ ค3.2 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
ค8.1 จํานวนเงินผลกระทบของรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินในงวดปัจจุบัน จากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยเทียบกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องที่มี
ผลบังคับใช้ ก่อนการเปลี่ยนแปลง และ
ค8.2 คําอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ค8.1
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การอ้างอิ ง ถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่อ ง เครื่อ งมือ ทางการเงิ น
(เมือ่ มีการประกาศใช้)

ค9

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่
ค10

ให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แทนมาตรฐานต่อไปนี้
ค10.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ค10.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
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ค10.3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ค10.4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ค10.5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอน
สินทรัพย์จากลูกค้า และ
ค10.6 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการ
แลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
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