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เมือ่เดอืน พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชสีากล (International Accounting Standards 
Board - IASB) ได้ประกาศและเผยแพร่มาตรฐานฉบับใหม่เรื่องการรับรู้รายได้  IFRS 15 Revenue from 
contracts with customers  ซึ่งเป็นมาตรฐานฯ ฉบับใหม่ที่ IASB ร่วมมือกับคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบญัชขีองประเทศสหรฐัอเมรกิา (Financial Accounting Standards Board – FASB) ในการพฒันามาตรฐาน 
ฉบบัใหม่นีข้ึ้น โดยมคีวามมุง่หมายในการทีท่�าให้การรบัรูร้ายได้มแีบบแผนเดยีวกนัส�าหรบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส�าหรับประเทศไทย ในขณะน้ีคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้ด�าเนินการแปล IFRS 15 
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า และได้เผยแพร่ร่าง
ชุดที่ 1 บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี (www.fap.or.th) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากนักบัญชีและสาธารณะแล้ว 
ทั้งนี้ ร่างฉบับดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามขั้นตอนการจัดท�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี โดยคาดว่ามาตรฐาน TFRS 15 จะมีผลบังคับใช้ 
ในประเทศไทยในปี 2562 (1 ปีภายหลังจากมาตรฐาน IFRS 15 มีผลบังคับใช้ในระดับสากล)

ทั้งนี้เมื่อมาตรฐานการรับรู้รายได้ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะมีผลให้มาตรฐานการบัญชีไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จะถูกยกเลิกดังนี้ 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทยฉบับใหม่

มาตรฐานการบัญชีไทย 
ทีจ่ะถูกยกเลิก

IFRS 15 Revenue from 
contracts with customers
 
มีผลบังคับใช้ปี 2561 (2018)

TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�า
กับลูกค้า
 
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในไทย
ปี 2562 (2019)

TAS 11 สัญญาก่อสร้าง

TAS 18 รายได้

TSIC 31 รายได้ 
รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบั
บรกิารโฆษณา

TFRIC13 โปรแกรมสิทธิพิเศษ 
แก่ลูกค้า

TFRIC15 สัญญาส�าหรับ 
การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

TFRIC18 การโอนสินทรัพย์ 
จากลูกค้า
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TFRS 15 ก�าหนดหลกัการเรือ่งการรบัรูร้ายได้ทีใ่ห้ใช้กบัสญัญาทีท่�ากบัลูกค้าในทกุประเภทธรุกจิ ยกเว้นสญัญา
บางประเภทท่ีมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นก�าหนดการรับรู้รายการไว้อยู่แล้ว เช่น รายได ้
จากสัญญาเช่า สัญญาเครื่องมือทางการเงิน หรือสัญญาประกัน เป็นต้น โดยมาตรฐานเรื่องรายได้ฉบับใหม่ 
จะก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปว่าจะรับรู้รายได้อย่างไร จ�านวนเท่าไรและเมื่อใด 
โดยให้พิจารณาสัญญาที่ท�ากับลูกค้าตามล�าดับ 5 ขั้นตอน (Five-Step Model) ดังนี้

1. การระบุสัญญาทีท่�ากับลูกค้า

มาตรฐานใหม่ก�าหนดให้กิจการพิจารณาว่ากิจการมีสัญญาที่ท�ากับลูกค้าอยู ่หรือไม่ สัญญาอาจอยู ่ใน 
รปูแบบของสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ด้วยวาจาหรือประเพณปีฏบิตัทิางธรุกจิอืน่กไ็ด้ เช่น การโทรสัง่สนิค้า 
การสั่งสินค้าออนไลน์ แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงสัญญาที่ไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ เช่น สัญญาที่มีการโอนสินค้าไปมา 
ในระหว่างกลุ่มบริษัทแต่ไม่มีการจ่ายช�าระสิ่งตอบแทนกัน เป็นต้น

2. การระบุภาระทีก่ิจการต้องปฏิบัติตามสัญญา

ภาระที่ต้องปฏิบัติเป็นองค์ประกอบหลักในการบันทึกรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานใหม่ ในขั้นตอนที่ 2 นี ้
กิจการต้องระบุภาระที่กิจการมีตามสัญญา ภาระดังกล่าวคือภาระที่กิจการต้องโอนสินค้าหรือบริการ หรือ 
อาจจะเป็นชุดของสนิค้าหรอืบรกิารตามทีก่�าหนดในสญัญา โดยในสญัญาหนึง่ ๆ  อาจมภีาระตัง้แต่ 1 ภาระขึน้ไป 
ในบางกรณมีาตรฐานก�าหนดให้กจิการต้องพจิารณารบัรู้รายได้ของภาระมากกว่า 1 ภาระร่วมกนั เพราะไม่สามารถ 
แยกภาระดังกล่าวออกจากกันได้  

3. การก�าหนดราคาของรายการ

การก�าหนดราคาของรายการ ในขั้นตอนนี้ มาตรฐานให้กิจการก�าหนด (โดยการค�านวณและประมาณการ) 
สิง่ตอบแทนทีก่จิการจะได้รบัหรอืมสีทิธไิด้รบัเพือ่เป็นการตอบแทนการโอนสนิค้าหรอืบรกิาร (กล่าวอกีนยัหนึง่ 
ตอบแทนท่ีกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามท่ีระบุในขั้นตอน 2 ส�าเร็จ) โดยราคาของรายการนี ้
ต้องไม่รวมองค์ประกอบการจัดหาเงิน (อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจากการผ่อนช�าระค่า
สนิค้าหรอืบรกิาร) แต่ให้รวมสิง่ตอบแทนทีอ่าจไม่ได้อยูใ่นรปูตวัเงนิ และต้องค�านงึถึงจ�านวนทีก่จิการจ่ายช�าระ
ให้กับลูกค้าดว้ย ในขั้นตอนนี้ มาตรฐานยงัได้ก�าหนดวิธกีารประมาณการราคาของรายการทีม่ีลักษณะแปรผนั 
เช่น ส่วนลดที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อ โดยมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ วิธีมูลค่าที่คาดได้ (มูลค่าที่เป็นไปได้ถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้าหนักด้วยความเป็นไปได้) และมูลค่าที่มีความเป็นไปได้สูงสุด

4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระทีต่้องปฏิบัติตามสัญญา

มาตรฐานก�าหนดให้กิจการปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติโดยอ้างอิงกับราคาขาย 
แบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้าประเภทเดียวกันนั้น) 

5. การรับรู้รายได้เมือ่กิจการให้ปฏิบัติตามภาระแล้วเสร็จ 

ภายใต้มาตรฐานใหม่กจิการต้องพจิารณาว่าภาระทีต้่องปฏบิตัติามสญัญานัน้มลีกัษณะของความแล้วเสรจ็แบบใด 
ระหว่างภาระทีต้่องปฏบิตัแิล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรอื แล้วเสรจ็ ณ จดุเวลาใดเวลาหนึง่ โดยให้กิจการ
ต้องบันทึกการรับรู้รายได้ตามรูปแบบความส�าเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว

ในการวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนข้างต้นภายใต้มาตรฐานใหม่ หากเงื่อนไขรายการค้าของธุรกิจไม่ได้มีความซับซ้อน 
กิจการอาจไม่ได้รับผลกระทบใดจากการมาตรฐานฉบับใหม่นี้ เพราะเงื่อนไขของราคาหรือภาระที่กิจการต้อง
ปฏิบัติให้ลูกค้าไม่มีความซับซ้อนที่ต้องแยกองค์ประกอบ หรือตีความเรื่องความส�าเร็จในการปฏิบัติตามภาระ
ท่ีต้องปฏิบัตตามสัญญา แต่หากเงื่อนไขรายการค้าทางธุรกิจที่กิจการสัญญากับลูกค้ามีความซับซ้อน กิจการ
อาจได้รับผลกระทบจากมาตรฐานฉบับนี้ ท�าให้มูลค่ารายได้ที่กิจการจะรับรู้รายได้ในแต่ละช่วงเวลาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขก�าไรสุทธิของกิจการในแต่ละช่วงเวลาด้วย
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์
กิจการต้องพิจารณาเงื่อนไขว่าจะต้องรับรู้ค่าขายลิขสิทธิ์ทันที หรือต้องรับรู้ตามระยะเวลาของการให้ใช้สิทธิ
หรือเงื่อนไขอื่นที่ก�าหนดตามสัญญา

ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง  การขายลิขสิทธิ์ภาพยนต์ ละคร เพลง

ธุรกิจยา    การขายลิขสิทธิ์การผลิตยา

มาตรฐานการรบัรูร้ายได้ฉบบัใหม่นีย้งัได้ให้ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการบญัชเีกีย่วกบัต้นทนุในส่วนท่ีกิจการจ่ายไป
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า หรือเพื่อให้กิจการปฏิบัติแล้วเสร็จตามสัญญาว่านอกเหนือไปจากส่วนที่
มาตรฐานฉบับอื่น (เช่น TAS 2 สินค้าคงเหลือ TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ก�าหนดไว้แล้ว ให้กิจการ
สามารถบันทึกตั้งขึ้นเป็นทรัพย์สินได้ (โดยมีเงื่อนไขบางประการ เช่น กิจการต้องแน่ใจว่าสามารถเรียกคืนได้ 
ไม่ด้อยค่า) และทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนเป็นระบบสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้  

นอกจากหลักการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว มาตรฐานยังก�าหนดแนวปฏิบัติเฉพาะเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การรับประกันสินค้าและบริการ (ต้องแยกการประกันออกมาเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากหรือไม่) 
• การรับรู้รายได้สัญญาให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ (สิทธิในการเข้าถึง หรือสิทธิให้ใช้) 
• การขายสินค้าในลักษณะ bill-and-hold 
• การพิจารณาตัวการตัวแทน 
• การรับรู้รายได้ในลักษณะที่ให้สิทธิแก่ลูกค้า แต่ลูกค้าไม่มาใช้สิทธิดังกล่าว 
โดยบางเรื่องก็ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับแนวทางของมาตรฐานรายได้หรือแนวปฏิบัติ
ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แต่ในบางประเด็นก็มีความแตกต่างที่กิจการต้องพิจารณาและวิเคราะห์ต่อไป 

ต้นทุนในการให้ได้มาซึง่สัญญาทีท่�ากับลูกค้า 
และต้นทุนในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามสัญญา

ธุรกิจที่ราคาขายมีความผันแปรหรือมีองค์ประกอบอื่นแฝง
กิจการต้องพิจารณาเรื่องการบันทึกการรับรู้รายได้ผันแปรว่าจะบันทึกรายได้ในแต่ละช่วงเวลา ในอัตราใด 
และพิจารณาแยกองค์ประกอบของราคาหากมีมูลค่าอื่นแฝง ตัวอย่างของรายการ เช่น

ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์  ค่าธรรมเนียมบริหารทรัพย์สินเป็นอัตราผันแปรขึ้นอยู่กับมูลค่าของ 
    สินทรัพย์สุทธิ หรือขึ้นอยู่กับดัชนีอ้างอิงตามที่ระบุในสัญญา

ธุรกิจค้าปลีก   การให้ส่วนลดราคาในอัตราที่ผันแปรตามปริมาณการซื้อ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระยะยาว เงื่อนไขการช�าระราคามีการให้ระยะเวลาการจ่ายช�าระเงินที่นาน
    เกนิปกต ิกรณนีีอ้าจต้องแยกองค์ประกอบของดอกเบีย้ จากการรบัรู ้
    รายได้ปกติ (ทั้งนี้ มาตรฐานอนุโลมให้เงื่อนไขการจ่ายช�าระภายใน  
    1 ปีนับจากภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ ไม่ต้องพิจารณาว่าม ี
    องค์ประกอบการจัดหาเงินหรือไม่) 

ตัวอย่างของธุรกิจหรือรายการค้าทีอ่าจได้รับผลกระทบส�าคัญ

ธุรกิจที่รายการค้ากับลูกค้ามีเงื่อนไขซับซ้อน
กิจการต้องระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า แยกองค์ประกอบและปันส่วนราคาที่อาจจะ
ตกลงกันไว้ในราคาเดียวเมื่อเริ่มแรก และรับรู้รายได้ในแต่ละส่วนแยกกัน เช่น รายได้จากการขาย รายได้จาก
การให้บริการ รายได้จากให้บริการประกัน โดยรายได้ของแต่ละองค์ประกอบอาจจะถูกบันทึกในจุดเวลาที ่
แตกต่างกัน ตัวอย่างของรายการ เช่น

ธุรกิจโทรคมนาคม  ขายเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพคเกจค่าโทรศัพท์และการใช้อินเตอร์เนต

ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง ขายกล่องรับส่งสัญญาณ พร้อมแพคเกจการรับชมรายการในบางช่องสัญญาณ 
   ฟรีในระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา

ธุรกิจเทคโนโลยี  ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งและการรับประกันตลอดอาย ุ
   การใช้อุปกรณ์
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ขอแถมท้ายด้วยค�าศัพท์ใหม่ ๆ ทีส่�าคัญทีค่วรรู้ ทีน่ักบัญชีจะได ้
เจอบ่อย ๆ ใน TFRS 15 เช่น

จากหลกัการสรุปโดยสงัเขปทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้มาตรฐานใหม่ได้ก�าหนดขัน้ตอนการพจิารณาเพือ่การรบัรูร้ายได้ 
โดยมีหลักแนวคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการแยกองค์ประกอบทั้งในส่วนของภาระที่ต้องปฏิบัติ การค�านวณราคาของ
รายการและการปันส่วนโดยองิตามเกณฑ์ราคาขายทีเ่ป็นเอกเทศ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่าจจะแตกต่างไปจากหลกัปฏบิตัิ
ปัจจุบันของกิจการภายใต้มาตรฐานปัจจุบัน กิจการจึงควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมโดย

• ทบทวนรายการค้าและสญัญาทกุประเภททีท่�ากับลกูค้าตามหลกัการ Five-Step Model เพือ่วเิคราะห์
ว่าการรบัรูร้ายได้ตามหลกัการของมาตรฐานใหม่นีม้คีวามแตกต่างจากทีก่จิการปฏบิตัอิยูใ่นปัจจบุนัหรอืไม่ 

• ประเมนิเรือ่งความพร้อมของข้อมลูทีก่จิการต้องมเีพือ่ให้สามารถปฏบัิตติามหลักการของมาตรฐานใหม่ได้  เช่น 
-  ระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 
-  ข้อมูลความความเป็นไปได้ส�าหรับกรณีราคาของรายการที่มีความแปรผัน (ขั้นตอน 3)
- ข้อมูลราคาขายที่เป็นเอกเทศของแต่ละสินค้าและบริการที่ต้องน�ามาใช้ปันส่วนราคาตามสัญญา 
 (ขั้นตอน 4) ฯลฯ 

• เตรยีมสือ่สารให้ทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องรบัทราบถงึผลกระทบของมาตรฐานใหม่ท่ีอาจมผีลกระทบต่อ 
งบการเงิน และรวมถึงการเตรียมการเพื่อเลือกแนวทางในการปรับข้อมูลงบการเงินย้อนหลังว่าจะใช้
ทางเลือกใด

เนือ่งจากรายการรายได้และสัญญากบัลูกค้ามคีวามเกีย่วข้องกบัการจัดการข้อมลูปรมิาณมาก ย่อมต้องใช้เวลา
ในการบริหารจัดการข้อมูล  การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยให้การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงไปสู่
มาตรฐานเรื่องการรับรู้รายได้ฉบับนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

ค�าศัพท์ นิยาม

ภาระที่ต้องปฏิบัติ ข้อตกลงในสัญญาที่ท�ากับลูกค้าเพื่อโอนรายการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ไป
ให้กับลูกค้า
(1) สินค้าหรือบริการ (กลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป) 

 ที่แตกต่างกัน หรือ
(2) ชุดของสินค้าและบริการที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะเชิงเนื้อหาเหมือนกัน    

 และมีรูปแบบการโอนไปยังลูกค้าแบบเดียวกัน 

ราคาขายแบบเอกเทศ ราคาซึ่งกิจการจะขายสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงไว้ให้แก่ลูกค้า 
ในกรณีที่แยกขายต่างหาก

ราคาของรายการ
(ส�าหรับสินค้าและ
บริการภายใต้สัญญา 
กับลูกค้า)

จ�านวนของสิ่งตอบแทนซึ่งกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
กับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึง
จ�านวนที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม

มาตรฐานสากล IFRS 15 ได้ก�าหนดให้กิจการต้องปรับใช้มาตรฐานครั้งแรก 2 แนวทางดังนี้ 
1)  การปรบัย้อนหลงังบการเงนิทีน่�ามาเปรยีบเทยีบ โดยนอกจากงบการเงนิปีปัจจบุนัทีก่จิการน�าเสนอภายใต้

มาตรฐานใหม่ กิจการต้องปรับงบการเงินงวดปีก่อนๆ ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนใช้มาตรฐานใหม่นี้
มาตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานมีข้ออนุโลมให้กิจการเลือกยกเว้นการปรับย้อนหลังดังกล่าวให้กับ
สัญญาที่สิ้นสุดก่อนวันเริ่มใช้มาตรฐานใหม่ โดยมีวันที่เริ่มและสิ้นสุดของสัญญาในงวดปีบัญชีเดียวกันได้

2)  การปรับย้อนหลังแบบประยุกต์ มาตรฐานได้ก�าหนดแนวทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นในกรณีที่กิจการเลือก
แนวทางนี ้โดยให้กจิการน�าเสนองบการเงนิงวดปัจจบุนัทีจ่ดัท�าภายใต้มาตรฐานใหม่ โดยผลกระทบในอดตี
ให้ปรับกับก�าไรสะสมต้นงวด โดยไม่ต้องปรับปรุงงบการเงินที่น�ามาเปรียบเทียบ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ใช้ 
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่งบการเงินของกิจการที่น�าเสนอได้ มาตรฐานจึงก�าหนดให้กิจการ
ต้องเปิดเผยงบการเงินงวดปัจจุบันโดยเสมือนว่ายังใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเก่าเพื่อ 
เปรียบเทียบกับงบการเงินปีที่น�ามาเปรียบเทียบในหมายเหตุประกอบการเงินด้วย

การปรับใช้มาตรฐานครั้งแรก
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