TFRS 15

รายได้จากสัญญาทีท
่ �ำกับลูกค้า
และผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงมาตรฐาน
เขียนโดย

: คุณพรทิพย์ ตันติฤทธิศักดิ์
นักวิชาการที่ให้การสนับสนุนงานด้านการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี

เรียบเรียงโดย : คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

จากการทีส
่ ภาวิชาชีพบัญชีได้มแี ผนการประกาศใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ใน
ประเทศไทยในปี 2562 หนึ่ ง ในมาตรฐานการบั ญ ชี
ทีค
่ าดว่าจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อหลายกิจการ คือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้
จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า (TFRS 15) เนื่องจากรายได้
เป็ น รายการส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ ใ ช้ ง บการเงิ น ให้ ค วามสนใจ
เป็นอันดับต้นๆ หลายท่านคงสงสัยว่าท�ำไมถึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้ วันนี้
เราจะมาพูดคุยถึงสาเหตุของการเปลีย
่ นแปลงมาตรฐาน
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ฉบับนี้และผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
เป็นที่ทราบกันว่าหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีผู้ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยมักจะอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีหลักคือ IFRS และ
US GAAP ซึ่งมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ตามหลัก
ของ IFRS กับ US GAAP มีหลักการหรือแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน
บางประการ ท�ำให้รายการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันอาจมีการรับรูร้ ายการ
ทางบั ญ ชี แ ตกต่ า งกั น ออกไป มาตรฐานการบั ญ ชี ข อง US GAAP
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อก�ำหนดมากมาย
และระบุ แ ยกชั ด เจนตามประเภทอุ ต สาหกรรม ในทางตรงกั น ข้ า ม
มาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้ของ IFRS นัน้ ประกอบด้วย
มาตรฐานการบัญชีหลักจ�ำนวน 2 ฉบับ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (IAS 11) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เรื่อง รายได้ (IAS 18)  และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอีก 4 ฉบับ คือ IFRIC 13 เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษ
แก่ลูกค้า IFRIC 15 เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
IFRIC 18 เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า และ SIC 31 เรือ่ ง รายได้ - รายการ
แลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา และไม่มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะ
ทางตามประเภทอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) และ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB)
มีโครงการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการบัญชี เพื่อเป้าหมายที่ว่า
ในอนาคตมาตรฐานการรายงานทางการเงินของทุกประเทศควรอยู่
บนหลักการเดียวกัน จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานการบัญชี
เรื่องการรับรู้รายได้ของ IFRS และ US GAAP ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาและแก้ไขข้อจ�ำกัดของหลักการบัญชี
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในอดีต เช่น ลดความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับเกณฑ์
ในการรับรู้รายได้ ก�ำหนดกรอบการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับรายได้
และปรับปรุงข้อก�ำหนดในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับ
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์มากยิง่ ขึน้ ท�ำให้แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับรูร้ ายได้
ระหว่างกิจการ อุตสาหกรรม ประเทศ และตลาดทุน มีความสอดคล้องกัน
และเปรียบเทียบกันได้

Five - Step Model

หัวใจส�ำคัญของมาตรฐานฉบับนี้ คือหลักการรับรูร้ ายได้ Five - Step Model ทีใ่ ช้เป็นหลักการส�ำคัญในการก�ำหนดเรือ่ งการรับรูร้ ายได้สำ� หรับ
รายการทุกรูปแบบในทุกประเภทธุรกิจ โดยใน model จะมี 5 ขั้นตอน เพื่อให้กิจการจะสามารถสรุปได้ว่าจะรับรู้รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
อย่างไร จ�ำนวนเท่าไร และรับรู้รายได้เมื่อไหร่

Five - Step Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดยสัญญาอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจาหรือประเพณี
ปฏิบัติทางธุรกิจอื่นก็ได้
2. การระบุภาระทีต
่ อ้ งปฏิบต
ั ใิ นสัญญา เช่น การโอนสินค้าหรือให้บริการ หรืออาจเป็นชุดของสินค้าหรือบริการ
โดยในหนึ่งสัญญาอาจมีภาระที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่หนึ่งภาระขึ้นไป
3. ก�ำหนดราคาของรายการ โดยต้องไม่รวมองค์ประกอบการจัดหาเงิน (ดอกเบี้ยจากการผ่อนช�ำระ) แต่รวม
สิ่งตอบแทนที่อาจไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน และต้องค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการจ่ายช�ำระ
4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา โดยอ้างอิง
กับราคาขายแบบเอกเทศ
5. การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยจุดของการรับรู้รายได้
แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1. รับรูร้ ายได้ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ (over time) และ 2. รับรูร้ ายได้ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่
(a point in time)

ค�ำอธิบาย Five - Step Model พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
ตัวอย่าง บริษัท ก ขายเครื่องจักรพร้อมให้บริการบ�ำรุงรักษา 3 ปี ราคารวม 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ราคาขายปกติ
ของเครื่องจักร 200,000 บาท ค่าบริการบ�ำรุงรักษา 3 ปี ปกติราคา 30,000 บาท และการคิดราคาไม่ได้มีดอกเบี้ยรวมอยู่ด้วย

Step 1

1. การระบุสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
• สัญญาขายเครื่องจักรพร้อมให้บริการบ�ำรุงรักษา 3 ปี

Step 2

2. การระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญา
• ส่งมอบเครื่องจักร
• บริการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร 3 ปี เนื่องจากเป็นภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามแยกต่างหาก

Step 3

3. ก�ำหนดราคาของรายการ
• ราคาขายเครื่องจักรและบริการบ�ำรุงรักษา 3 ปี ตามใบแจ้งหนี้ เท่ากับ 200,000 บาท
ภาระทีก่ จิ การต้องปฏิบตั ติ ามสัญญา
ราคาขายที่เป็นเอกเทศ
1) ราคาเครื่องจักร
200,000  บาท
2) ค่าบริการบ�ำรุงรักษา 3 ปี
30,000  บาท
รวม
230,000  บาท

Step 4

4. การปันส่วนราคาของรายการให้กบ
ั แต่ละภาระทีต
่ อ้ งปฏิบต
ั ท
ิ รี่ วมอยูใ่ นสัญญาในแต่ละเรือ่ ง
โดยอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
ราคาที่ได้รับการปัน
ส่วนโดยอ้างอิงกับ
ภาระที่กจิ การต้องปฏิบัติตามสัญญา
ราคาขายที่เป็นเอกเทศ ราคาขายเอกเทศ
173,913  บาท [[200,000 ÷ 230,000] × 200,000]
1) ราคาเครื่องจักร
200,000  บาท
26,087  บาท [[30,000 ÷ 230,000] × 200,000]
2) ค่าบริการบ�ำรุงรักษา 3 ปี
30,000  บาท
200,000  บาท
รวม
230,000   บาท

Step 5

5. การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ
• รับรู้รายได้จากการขายเครื่องจักรเมื่อส่งมอบสินค้า (ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง) มูลค่า 173,913 บาท
เดบิต   ลูกหนี้/ เงินสด
173,913.00
บาท
เครดิต   รายได้จากการขายสินค้า
173,913.00
บาท
• รับรู้รายได้ค่าบริการบ�ำรุงรักษาในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี  (26,087 ÷ 3)  มูลค่า  8,695.66 บาทต่อปี
เดบิต   ลูกหนี้/เงินสด
  26,087.00
บาท
เครดิต   รายได้รอรับรู้ (หนี้สิน)
  17,391.34
บาท
รายได้ค่าบริการบ�ำรุงรักษา - ปีที่ 1
    8,695.66
บาท

จากตัวอย่างข้างต้น ในปัจจุบันบางกิจการอาจบันทึกรายการค้าดังกล่าวตามราคาค่าสินค้าที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (200,000 บาท) และอาจรับรู้
เป็นรายได้จากการขายเครื่องจักรเท่านั้น [เดบิต ลูกหนี้/ เงินสด และ เครดิต รายได้จากการขายสินค้า จ�ำนวน 200,000 บาท] โดยไม่ได้วิเคราะห์
รายละเอียดของเนื้อหารายการที่มีองค์ประกอบและภาระที่ต้องปฏิบัติ 2 ส่วน คือ การขายเครื่องจักรและการบริการบ�ำรุงรักษา

ผลกระทบของ TFRS 15

เมื่อมาตรฐานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้ก�ำหนดให้กิจการเลือกปรับผลกระทบได้ 2 วิธี
1. ปรับย้อนหลังงบการเงินที่น�ำมาเปรียบเทียบ (Retrospective) หรือ
2. ปรับย้อนหลังแบบผลกระทบในอดีตให้ปรับกับก�ำไรสะสมต้นงวด
ซึง่ การหาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี กิจการต้องน�ำสัญญาทุกประเภททีท่ ำ� กับลูกค้า
มาท�ำการประเมินเพื่อวิเคราะห์ว่าการรับรูร้ ายได้ตามหลักการของมาตรฐานใหม่นมี้ คี วามแตกต่างจากทีป่ ฏิบตั ิ
อยูใ่ นปัจจุบนั หรือไม่ นอกจากนีห้ ากเกิดผลแตกต่างแต่ละกิจการอาจจะต้องประเมินว่าระบบปฏิบัติงานและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมการ
หรือระบบอื่นเพิ่มเติม รวมถึงอาจต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรและการขอความร่วมมือจากแผนกอื่นด้วย
ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลานาน

ตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจทีอ่ าจได้รับผลกระทบ
ปัจจุบันมีบางกิจการที่เริ่มมีการเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลแล้ว และยังมีอีกหลายกิจการที่ยังคงสงสัยว่ากิจการของเราได้รับผลกระทบ
หรือไม่ จึงขอยกตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจาก TFRS 15 มีดังต่อไปนี้

ธุรกิจการสือ่ สารโทรคมนาคม

• เป็นธุรกิจที่สัญญากับลูกค้ามักมีเงื่อนไขการให้บริการหรือการส่งมอบสินค้ามากกว่า
หนึ่งรายการ เช่น
- ขายเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจค่าโทรศัพท์และการใช้อินเทอร์เน็ต
- ขายบริการอินเทอร์เน็ตแถมฟรีแพ็กเกจรับชมรายการในบางช่องสัญญาณในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
กิจการต้องระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า แยกองค์ประกอบและ
ปันส่วนราคาทีอ่ าจจะตกลงกันไว้ในราคาเดียวเมือ่ เริม่ แรก และรับรูร้ ายได้ในแต่ละส่วนแยกกัน
• กรณีที่มีการขยายระยะเวลาการจ่ายช�ำระและอาจมีการคิดราคาซึ่งรวมค่าดอกเบี้ยแล้ว
กิจการควรพิจารณาแยกรายได้ดอกเบี้ยออกมา หากรายการดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบ
ที่มีสาระส�ำคัญ
• กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้าบ่อย อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าที่ใช้ในการ
ปันส่วนของสินค้าชนิดเดียวกัน

ธุรกิจเทคโนโลยี

ธุรกิจสือ่ และบันเทิง

• กิจการที่ให้บริการแบบ Integrated solution (การให้บริการระบบ IT ครบวงจร
เสร็จสรรพ ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้งและใช้งาน (Build & Deploy) การจัดการ และ
การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ) กิจการต้องระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า
แยกองค์ประกอบและปันส่วนราคาทีอ่ าจจะตกลงกันไว้ในราคาเดียวเมือ่ เริม่ แรก และรับรู้
รายได้ในแต่ละส่วนแยกกัน
• กรณีที่มีการให้ลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ กิจการต้องพิจารณาเงื่อนไขว่าควรจะรับรู้
ค่าลิขสิทธิ์ทันที หรือควรรับรู้ตามระยะเวลาของการให้ใช้สิทธิ หรือเงื่อนไขอื่นที่ก�ำหนด
ตามสัญญา
• กรณีมีการเก็บค่าใช้สิทธิ (Royalty Fee) ที่มีลักษณะแปรผันตามปริมาณการขาย
หรือปริมาณการใช้ กิจการต้องพิจารณาเรื่องการรับรู้รายได้ว่าจะบันทึกรายได้ในแต่ละ
ช่วงเวลาเมือ่ ใด ในอัตราเท่าไหร่ และพิจารณาแยกองค์ประกอบของราคาหากมีมลู ค่าอืน่ แฝง
• กรณีที่มีการขยายระยะเวลาการจ่ายช�ำระและอาจมีการคิดราคาซึ่งรวมค่าดอกเบี้ยแล้ว
กิจการควรพิจารณาแยกรายได้ดอกเบี้ยออกมา หากรายการดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบ
ที่มีสาระส�ำคัญ
• ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ละคร เพลง กิจการต้องพิจารณาเงื่อนไขว่าควรจะรับรู้ค่าลิขสิทธิ์ทันที
หรือควรรับรู้ตามระยะเวลาของการให้ใช้สิทธิ หรือเงื่อนไขอื่นที่ก�ำหนดตามสัญญา
• การให้ ส ่ ว นลดราคาในอั ต ราที่ ผั น แปรตามปริ ม าณการซื้ อ หรื อ การใช้ ง าน เช่ น
ค่า Royalty Fee ค�ำนวณจากยอดคนมาดาวน์โหลดเพลง โดยการให้ส่วนลดมีหลายอัตรา
ซึ่งก�ำหนดตามปริมาณการดาวน์โหลดในสัญญา เป็นต้น กิจการต้องพิจารณาเรื่อง
การรับรู้รายได้ว่าจะบันทึกรายได้ในแต่ละช่วงเวลาเมื่อใด ในอัตราเท่าไหร่ และพิจารณา
แยกองค์ประกอบของราคาหากมีมูลค่าอื่นแฝง
• การก�ำหนดราคาของรายการส�ำหรับสัญญาที่ลูกค้าตกลงจะจ่ายช�ำระเป็นสิ่งตอบแทนที่
ไม่ใช่เงินสด กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ด้วยมูลค่ายุติธรรม เช่น กิจการ
ขายรถยนต์จ่ายค่าสปอนเซอร์โฆษณารายการทีวีด้วยรถยนต์
• สินค้าหรือบริการทีแ่ ถมฟรีหรือการให้โปรโมชัน่ ส่วนลดกรณีซอื้ สินค้าหรือบริการชิน้ ถัดไป
กิจการอาจต้องระบุเป็นภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าออกมาต่างหาก

ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
• การให้ incentive ในรูปแบบของเงินสด สินค้าหรือบริการที่เป็นของแถม หรือส่วนลด
กิจการต้องพิจารณาว่าเป็นภาระทีก่ จิ การต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาถือเป็นส่วนหนึง่ ของรายได้
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการตลาด
• สัญญาจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ที่มีการระบุให้จัดหาเครื่องขึ้นรูปที่ใช้ในการผลิต
(mold) ด้วย กิจการต้องพิจารณาเนื้อหาในสัญญาว่าสามารถแยกภาระที่ต้องปฏิบัติ
ตามสั ญ ญา แยกองค์ ป ระกอบและปั น ส่ ว นราคาที่ อ าจจะตกลงกั น ไว้ ใ นราคาเดี ย ว
เมื่อเริ่มแรกหรือไม่
• กรณีมกี ารรับประกันสินค้ากิจการต้องพิจารณาว่าเป็นการรับประกันแบบ assurance type
หรือ service type หากเป็นการรับประกันแบบ   assurance type โดยปกติกิจการ
จะประมาณการบันทึกค่าใช้จา่ ยการรับประกัน แต่หากเป็นการให้บริการเพิม่ เติม (Service type)
จะถือเป็นภาระทีก่ จิ การต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาและต้องปันส่วนราคาของรายการเข้าไปด้วย  

ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
• กรณีทมี่ กี ารให้สว่ นลดราคาในอัตราทีผ่ นั แปรตามปริมาณการซือ้ เช่น ปกติให้สว่ นลด 10%
ในการซื้อแต่ละครั้ง แต่ถ้าหากยอดซื้อทั้งปีถึงตามเป้าที่ก�ำหนดจะมี incentive ให้ด้วย
เป็นต้น กรณีนกี้ จิ การต้องพิจารณาเรือ่ งการรับรูร้ ายได้วา่ จะบันทึกรายได้ในแต่ละช่วงเวลา
เมื่อใด ในอัตราเท่าไหร่ และพิจารณาแยกองค์ประกอบของราคาหากมีมูลค่าอื่นแฝง
• กรณีมีเงื่อนไขการรับคืนสินค้า ต้องใช้ดุลยพินิจจากผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการมูลค่า
สินค้าที่อาจได้รับคืน
• กรณีมกี ารรับประกันสินค้ากิจการต้องพิจารณาว่าเป็นการรับประกันแบบ assurance type
หรือ service type หากเป็นการรับประกันแบบ assurance type โดยปกติกิจการ
จะประมาณการบันทึกค่าใช้จา่ ยการรับประกัน แต่หากเป็นการให้บริการเพิม่ เติม (Service type)
จะถือเป็นภาระทีก่ จิ การต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาและต้องปันส่วนราคาของรายการเข้าไปด้วย  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• กิจการอสังหาริมทรัพย์ที่มีช่วงเวลาผ่อนค่างวดก่อนโอนเป็นระยะเวลานานเกินกว่าหนึ่งปี
ควรพิจารณาว่าในการก�ำหนดราคานั้น มีการค�ำนวณมูลค่าดอกเบี้ยแฝงอยู่หรือไม่
ถ้ามีควรแยกส่วนที่เป็นดอกเบี้ยออกมา หากดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบที่มีสาระส�ำคัญ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติม ปัจจุบันทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการเผยแพร่ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า (TFRS 15) บนเว็บไซด์ของสภาฯแล้ว ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ www.fap.or.th

