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-ร่าง-แนวปฏิบติัทางการบญัชี 

ส าหรบัการรบัรูร้ายการขายรายไดใ้นอนาคต 

(Sale of Future Revenues) 

ความเป็นมา 

ในปัจจุบัน กจิการมีการจัดตั้งหรืออยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนรวมในรูปแบบที่แตกต่างกนัไป เช่น กองทุน

อสังหาริมทรัพย์ทั้งแบบมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (Freehold) กองทุนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสิทธิการ

เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (Leasehold) กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) รวมถึงกองทุนรวม

โครงสร้างพ้ืนฐาน (ในที่ น้ี รวมเรียกว่า กองทุน) ซ่ึงรูปแบบของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่าง

กิจการและกองทุนน้ันมีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น สัญญาซ้ือขายสินทรัพย์ สัญญาเช่า สัญญาโอนขาย

รายได้ในอนาคต เป็นต้น โดยรูปแบบของสญัญาจะเป็นในรูปแบบใดน้ันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการจัดตั้ง

กองทุน วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกิจการในการจัดต้ังกองทุน และรวมถึงข้อจ ากัดตามข้อก าหนดตาม

กฎหมายบางประการ 

ในกรณีที่เน้ือหาสาระของรายการระหว่างกจิการและกองทุน มีลักษณะคล้ายกับการขายสินทรัพย์ หรือการ

ขายแล้วเช่ากลับ หรือการให้เช่าสินทรัพย์ที่กิจการถือครองอยู่ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสามารถอ้างอิงจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามที่ได้มีการระบุไว้ในขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการ

บัญชีฉบับน้ี 

แต่หากกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกิจการกับกองทุนในลักษณะของสัญญาที่มีเน้ือหาเป็นรายการ

ขายหรือเสมือนเป็นรายการขายรายได้ในอนาคตด้วยรูปแบบสัญญาที่แตกต่างกันไป โดยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวอาจจะเป็นสินทรัพย์มีตัวตนหรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอาจจะโอนเปล่ียน

มือได้หรือโอนไม่ได้ เพ่ือแลกเปล่ียนสิ่งตอบแทนจากผู้ลงทุนกบัรายได้หรือสทิธิที่จะได้รับรายได้ในอนาคต  

ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดแนวปฏบัิติทางบัญชีส าหรับรายการที่มีเน้ือหา

เป็นรายการขายหรือรายการเสมือนเป็นรายการขายรายได้ในอนาคตดังกล่าว กจิการจึงมีการรับรู้และแสดง

รายการดังกล่าวแตกต่างกนัออกไป  

อา้งอิง      

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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วตัถุประสงค ์

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสัญญาหรือข้อตกลงที่มี

เน้ือหาสาระเข้าข่ายในลักษณะรายการขายรายได้ในอนาคตเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจ

ของรายการที่เกดิข้ึน และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

ขอบเขต 

1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีถือปฏิบัติกับรายการที่มีเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจเป็นการขายรายได้ใน

อนาคตทุกรายการ ยกเว้นรายการขายรายได้ในอนาคตที่มีเน้ือหาสาระเชิงเศรษฐกิจคล้ายกับการขาย 

สินทรัพย์ไม่มีตั วตนหรือเป็นการขายรายการที่ ดิน  อาคารและอุปกรณ์  หรือเป็นการขาย

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นก าหนดวิธีปฏบัิติทางการ

บัญชีไว้แล้ว นอกจากน้ี แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกับการขายสินทรัพย์ หรือการขาย

แล้วเช่ากลับ หรือการให้เช่าสนิทรัพย์ที่กจิการถือครองแก่กองทุน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นก าหนดวิธปีฏบัิติทางการบัญชีไว้แล้ว ได้แก่ 

1.1 รายการที่มีเน้ือหาสาระเชิงเศรษฐกิจเป็นการขายสินทรัพย์มีตัวตน (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน) 

1.2 รายการที่มีเน้ือหาสาระเชิงเศรษฐกิจเป็นการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน) 

1.3 รายการที่มีเน้ือหาสาระเชิงเศรษฐกิจเป็นการขายแล้วเช่ากลับ หรือการเช่าสินทรัพย์ (ดู

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า  และ การตีความมาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท  าข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย ) 

 

2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจของรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ข้อตกลงและสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และหากมี

สญัญาข้อตกลงหรือรายการใดที่มีความสมัพันธก์นั หรือเป็นรายการที่มีการต่อรองเสมือนเป็นรายการ

เดียว จนท าให้ไม่สามารถเข้าใจถึงผลกระทบทางธุรกิจของรายการใดรายการหน่ึงได้โดยไม่อ้างอิงถึง

รายการอื่นที่เกี่ยวข้อง กจิการต้องวิเคราะห์โดยเช่ือมโยงกัน เพ่ือสรุปให้ได้ว่ารายการดังกล่าวมีเน้ือหา

สาระเชิงเศรษฐกิจเป็นการขายหรือเสมือนเป็นรายการขายรายได้ในอนาคต โดยกิจการต้องพิจารณา

จากเน้ือหาสาระเชิงเศรษฐกจิของรายการมากกว่ารูปแบบตามกฎหมาย 
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การบญัชีส าหรบัการขายรายไดใ้นอนาคต 

3 รายการขายหรือเสมือนเป็นรายการขายรายได้ในอนาคต หมายถึง ข้อตกลงหรือสัญญาที่ท  าให้กิจการ

ได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้ลงทุนหรือกองทุนเพ่ือแลกเปล่ียนกับรายได้หรือสิทธิที่จะได้รับรายได้ใน

อนาคตจากการด าเนินงานของกจิการ  

ประเด็น 

4 ข้อพิจารณาหลักในรายการขายหรือเสมือนเป็นรายการขายรายได้ในอนาคต คือ การรับรู้รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการขายทั้งจ านวนทันทอีาจไม่เหมาะสม เน่ืองจากกิจการยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเน่ืองในการด าเนินการที่จะท าให้กิจการได้รับรายได้ในอนาคตในบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับผู้เป็น

เจ้าของพึงกระท า  

5 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่ากิจการยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองอย่างมีนัยส าคัญใน

การก่อให้เกดิรายได้ในอนาคต ในบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกบัผู้เป็นเจ้าของพึงกระท า เช่น 

5.1 กิจการมีสิทธิในการก าหนด ก าลังการผลิต วิธีการผลิต ราคา และรวมถึงก าหนดประเภทสินค้า

หรือบริการ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต เช่น กรณีการขายรายได้ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิตามสัญญาสัมปทาน บทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับผู้เป็นเจ้าของพึงกระท า หมายความถึง 

เน้ือหาของบทบาท หน้าที่ และสิทธิของเจ้าของสิทธิในการเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ตามสิทธิใน

สัญญาสัมปทาน และอ านาจหน้าที่หรือขอบเขตในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม

สญัญาสมัปทาน 

5.2 กจิการมีสทิธใินการจ ากดัสทิธผู้ิลงทุน ในการท าธุรกรรมการขาย โอนหรือน ารายได้ในอนาคตไป

ค า้ประกนั 

5.3 กิจการมีข้อตกลงที่ผูกพันตามสัญญาในการค า้ประกันจ านวนรายได้ในอนาคตตลอดระยะเวลา

หรือเกอืบทั้งหมดของระยะเวลา (substantially all) ตามสญัญาขายรายได้ในอนาคตที่ผู้ลงทุนจะ

ได้รับ 

6 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดแนวทางในการพิจารณารายการดังกล่าวไว้ดังน้ี 

6.1 กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้ลงทุนเป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือรายได้รอตัดบัญชี 

6.2 ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรกของหน้ีสินทางการเงินหรือรายได้รอตัดบัญชี กิจการต้องตัด

จ าหน่ายรายการดังกล่าวอย่างไร 
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การรบัรูส้ิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากรายการขายรายไดใ้นอนาคต 

แนวทางที่ก าหนดใหถ้ือปฏิบติั 

7 กิจการจะรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้ลงทุนเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือรายได้รอตัดบัญชีขึ้ นอยู่กับ

ข้อเทจ็จริงเฉพาะและสถานการณ์แวดล้อมของรายการน้ัน  

8 โดยปกติหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามสถานการณ์ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี ให้เป็นข้อสันนิษฐานได้ว่า

กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวเป็นหน้ีสนิทางการเงิน  

8.1 กิจการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองอย่างมีนัยส าคัญในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตที่ต้อง

ช าระคืนให้แก่ผู้ลงทุน เช่น กจิการยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อไปอีกในการก่อให้เกิดรายได้จากการ

ด าเนินงานของสายผลิตภัณฑ์ หรือของบริษัทย่อย หรือของส่วนงานธุรกิจ ในบทบาทหน้าที่

เช่นเดียวกบัผู้เป็นเจ้าของพึงกระท า 

8.2 กิจการหรือผู้ลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถยกเลิกรายการดังกล่าวได้โดยผ่านการช าระเงินทั้ง

จ านวน หรือการโอนสนิทรัพย์อื่นโดยกจิการ 

8.3 อัตราผลตอบแทนของผู้ลงทุนถูกจ ากัดโดยเง่ือนไขของรายการโดยนัยหรืออย่างชัดเจน  (Note: 

สถานการณ์เช่นนี้  กอ็าจจะเกดิขึ้นกบัหน้ีสนิประเภท deferred revenue ได้เช่นเดียวกนัไหมคะ?) 

8.4 ความผันแปรของรายได้หลักจากการด าเนินงานของกิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับรายการดังกล่าวมี

ผลกระทบเพียงเลก็น้อยต่ออตัราผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

8.5 ผู้ลงทุนมีสทิธเิรียกคืนจ านวนที่ค้างช าระจากกจิการ 

9 ถ้าเป็นที่แน่ชัดว่ารายการขายรายได้ในอนาคตที่เกิดข้ึนไม่มีลักษณะที่เข้าข่ายสถานการณ์และตัวอย่าง

ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทผนที่ได้รับจากผู้ลงทุนเป็นรายได้รอตัดบัญชี 

การวดัมูลค่ารายการสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการขายรายไดใ้นอนาคต 

แนวทางที่ก าหนดใหถ้ือปฏิบติั 

การวดัมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน 

10 ในกรณีที่สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายรายได้ในอนาคตเป็นหน้ีสินทางการเงิน กิจการต้องวัดมูลค่า

ของหน้ีสนิทางการเงินด้วยวิธรีาคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธอีตัราผลตอบแทนที่แท้จริง  

11 ในกรณีที่สถานการณ์ภายหลังมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อประมาณการ

ผลตอบแทนที่กิจการต้องจ่ายให้ผู้ลงทุนหรือกองทุน กิจการต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน

ทางการเงิน เพ่ือให้สะท้อนกระแสเงินสดที่แท้จริงหรือกระแสเงินสดที่มีการปรับปรุง  กิจการต้อง

ค านวณมูลค่าที่แสดงในบัญชีใหม่โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดใน



ร่าง แนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต(Sale of Future Revenues) 

ร่างน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
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อนาคตที่อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงเดิมของหน้ีสินทางการเงิน กิจการต้องรับรู้จ านวนปรับปรุงที่เกิดข้ึน

เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน  

การวดัมูลค่ารายไดร้อตดับญัชี 

12 ในกรณีที่สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายรายได้ในอนาคตเป็นรายได้รอตัดบัญชี กิจการต้องตัด

จ าหน่ายรายได้รอตัดบัญชีดังกล่าวโดยใช้วิธีจ านวนหน่วยของรายได้ ซ่ึงเป็นผลคูณของอัตราส่วนของ

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้ลงทุนและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งหมดตามระยะเวลา

ของข้อตกลง กบัการจ่ายช าระเงินสดดังกล่าวส าหรับแต่ละงวดระยะเวลา  

13 ในกรณีที่สถานการณ์ภายหลังมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อสิ่งตอบ

แทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งหมดตามระยะเวลาของข้อตกลง กจิการต้องปรับปรุงประมาณการ

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนโดยถือเป็นการแก้ไขประมาณการทางบัญชี และบันทึก

ผลกระทบในงวดปัจจุบันและอนาคต ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

14 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 255X เป็นต้นไป และอนุญาตให้น ามาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หาก

กิจการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่  

1 มกราคม 255X กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

15 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกับสัญญาที่มีเน้ือหาสาระเป็นการขายรายได้ในอนาคตซ่ึง

เกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 255X อย่างไรกต็ามหากกิจการไม่ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีส าหรับรายการที่เกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 255X กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะ เง่ือนไขและสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

รวมถึงข้อเทจ็จริงที่กจิการไม่น าแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 
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