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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 

เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

1. บทน า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ ท  ากับลูกค้า ก าหนด

หลักการบัญชีเกี่ ยวกับการรับรู้รายได้ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ ท  ากับลูกค้า (Revenue from Contracts with 

Customers) ทั้งน้ี เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้ยกเลิกมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวกบัรายได้ในหลายฉบับ ดังน้ี 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  11 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 เร่ือง รายได้ 

3) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  31 เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ ยวกับบริการ

โฆษณา 

4) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เร่ือง โปรแกรมสทิธพิิเศษแก่ลูกค้า 

5) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย์ 

6) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  18 เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลูกค้า 

2. วตัถุประสงค ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นความร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard 

Board : IASB) และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Financial Accounting 

Standards Board : FASB) เพ่ือเป้าหมายที่ ว่าในอนาคตมาตรฐานการรายงานทางการเงินของทุกประเทศ

ควรอยู่บนหลักการเดียวกัน โดยมีความพยายามที่ จะลดความไม่สอดคล้องกันในหลักการหรือแนวปฏบัิติ

เกี่ ยวกับการรับรู้รายได้ที่ มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้แนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการรับรู้รายได้ระหว่างกิจการ 

อุตสาหกรรม ตลาดทุน และประเทศ มีความสอดคล้องกันและสามารถเปรียบเทียบกันได้ นอกจากน้ี 

ยังรวมถึงการปรับปรุงข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์

มากยิ่ งขึ้น  
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3. ขอบเขต 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีถือปฏบัิติกับสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าทุกฉบับ อย่างไรกต็าม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ครอบคลมุถึงรายได้ที่ เกดิจาก 

1) สญัญาเช่า ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 เร่ือง สญัญาเช่า 

2) สัญญาประกันภัย ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย 

3) เคร่ืองมือทางการเงินและสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาอื่ นในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่  10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 เร่ือง 

การร่วมการงาน  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

4) การแลกเปล่ียนรายการที่ ไม่เป็นตัวเงินระหว่างกจิการที่ อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน เพ่ือสนับสนุน

รายการขายให้กับลูกค้าหรือลูกค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น สัญญาระหว่างบริษัทน ้ามัน 

สองบริษัทที่ ตกลงแลกเปล่ียนน า้มันกัน เพ่ือส่งมอบน า้มันให้กับลูกค้าตามความต้องการให้

ทนัเวลาในสถานที่ ที่ แตกต่างกนัที่ ระบุไว้ เป็นต้น 

หลกัการส าคญั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ค านิยามของค าว่า “รายได้” ไว้ว่า การเพ่ิมขึ้ น 

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสรับเข้าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ น

ของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น โดยไม่รวมถึงส่วนทุนที่ ได้รับ

จากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ  ทั้งน้ี กิจการต้องรับรู้รายได้เพ่ือให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุม

สินค้าหรือบริการที่ เกิดจากสัญญาให้กับลูกค้าในจ านวนที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ

ได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการน้ันๆ  นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้

รวมข้อก าหนดเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ ท  าให้กิจการเปิดเผยข้อมูลที่ ครบสมบูรณ์เกี่ ยวกับลักษณะ 

จ านวน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่ เกิดจากสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าของ

กจิการให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน 

 

 

4. ขั้นตอนในการพิจารณารบัรูร้ายได ้
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 กิจการต้องรับ รู้รายได้ตามขั้ นตอนในการพิจารณารับ รู้รายได้ จากสัญญาที่ ท  ากับลูกค้า 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนที่  1 : ระบุสญัญาที่ ท  ากบัลูกค้า (Identify The Contract with A Customer)  

ขั้นตอนที่  2 : ระบุภาระที่ ต้องปฏบัิติในสญัญา (Identify Separate Performance Obligations in      

                 the Contract) 

 ขั้นตอนที่  3 : ก าหนดราคาของรายการ (Determine The Transaction Price) 

ขั้นตอนที่  4 : ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระที่ ต้องปฏบัิติที่ รวมอยู่ในสญัญา (Allocate The  

       Transaction Price to The Separate Performance Obligations in the Contract) 

ขั้นตอนที่  5 : รับรู้รายได้เมื่ อ (หรือขณะที่) กจิการปฏบัิติตามภาระที่ ต้องปฏบัิติเสรจ็สิ้น  

       (Recognize Revenue When The Entity Satisfies Performance Obligation) 

 

ขั้นตอนที ่1 : ระบุสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

 สญัญา (Contract) หมายถึง ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซ่ึงท าให้เกิดสิทธิที่ ใช้

บังคับได้ (Enforceable)และภาระผูกพัน ทั้งน้ีทั้งน้ันสัญญาจะไม่เกิดขึ้นหากคู่สัญญาสามารถยุติสัญญาได้

โดยไม่ต้องมีการจ่ายชดเชย กิจการต้องบันทกึรายการสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีเฉพาะเมื่ อรายการเป็นไปตามเง่ือนไขทกุขอ้ต่อไปนี้  

1) คู่สัญญาได้อนุมัติสัญญาแล้ว และมีผลผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องท าตามภาระผูกพันในสัญญา 

โดยรูปแบบของสัญญาอาจอยู่ในรูปแบบที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา หรือประเพณี

ปฏบัิติทางธุรกจิกไ็ด้ เช่น การโทรศัพทส์ั่งสนิค้า การสั่งสนิค้าออนไลน์ เป็นต้น 

2) กิจการสามารถระบุสิทธิของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในส่วนที่ เกี่ ยวกับสินค้าหรือบริการที่ ต้อง 

ส่งมอบ 

3) กจิการสามารถระบุเง่ือนไขการช าระสิ่ งตอบแทนส าหรับสนิค้าหรือบริการที่ จะส่งมอบ 

 

 

4) สญัญามีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ความเสี่ ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงินของกระแสเงินสด

ในอนาคตของกิจการที่ คาดว่าจะเปล่ียนแปลงไปอันเน่ืองมาจากผลของสัญญา แต่ทั้งน้ีไม่
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รวมถึงสัญญาที่ ไม่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ เช่น สัญญาที่ มีการโอนสินค้าไปมาในระหว่างกลุ่ม

กจิการแต่ไม่มีการจ่ายช าระสิ่ งตอบแทนกนั เป็นต้น 

5) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะเรียกเกบ็สิ่ งตอบแทนที่ กิจการมีสิทธิที่ จะได้รับเพ่ือ

เป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่ จะส่งมอบให้กับลูกค้า  ทั้งน้ี กิจการต้องพิจารณา

เฉพาะความสามารถและความตั้งใจของลูกค้าในการจ่ายสิ่ งตอบแทนเมื่ อครบก าหนดช าระ   

ซ่ึงอาจน้อยกว่าราคาที่ ระบุในสัญญาได้ หากสิ่ งตอบแทนมีความผันแปรเน่ืองจากกิจการ

อาจจะเสนอการลดราคาให้กบัลูกค้า 

  การรวมสญัญา 

 กจิการต้องรวมสัญญาตั้งแต่ 2 สญัญาขึ้นไปที่ ท  ากับลูกค้ารายเดียวกัน (หรือกบับุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ ยวข้องกับลูกค้า) ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และบันทึกรายการสัญญาเหล่าน้ันเสมือนเป็น

สญัญาเดียวกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างนอ้ย 1 ขอ้ ต่อไปนี้  

1) สญัญาดังกล่าวได้ถูกต่อรองร่วมกนัด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์เดียวกนั 

2) จ านวนสิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ายในสัญญาฉบับหน่ึงขึ้ นอยู่กับราคาหรือผลการด าเนินงานของ

สญัญาอื่ น หรือ 

3) สนิค้าหรือบริการที่ ตกลงว่าจะให้ในสญัญาเหล่านั้นเป็นภาระเดียวกนัที่ ต้องปฏบัิติ 

 การเปลีย่นแปลงสญัญา  

การเปล่ียนแปลงสัญญาจะเกิดขึ้ นเมื่ อคู่สัญญาในสัญญาตกลงให้มีการเปล่ียนแปลงที่ ก่อให้เกิด

สทิธิและภาระผูกพันใหม่ที่ สามารถบังคับได้ หรือเปล่ียนแปลงสิทธิและภาระผูกพันที่ สามารถบังคับได้ที่ มี

อยู่เดิม โดยที่ การเปล่ียนแปลงสญัญาจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาเดิม (A Separate Contract) 

กต่็อเมื่ อ 

1) ขอบเขตของสัญญาเพ่ิมขึ้น เพราะมีสินค้าหรือบริการที่ สัญญาว่าจะให้ที่ แตกต่างกันหรือแยก

จากกนัได้ (Distinct) เพ่ิมข้ึน และ 

2) ราคาตามสัญญาเพ่ิมข้ึนตามขอบเขตที่ เพ่ิมข้ึนซ่ึงสะท้อนถึงราคาขายแบบเอกเทศ (Standalone 

Selling Prices) ของสนิค้าหรือบริการที่ สญัญาว่าจะให้ที่ เพ่ิมขึ้นมา และการปรับราคาที่ เหมาะสมได้สะท้อน

สถานการณ์ของสญัญานั้น 

วิธีการทางบญัชีส าหรบัประเภทของการเปลีย่นแปลง 
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1) ประเภทสินคา้หรือบริการที่เหลืออยู่แตกต่างจากสินคา้หรือบริการที่เคยส่งมอบไปแลว้ 

วิธีการทางบัญชีส าหรับกรณีน้ี คือ การปรับปรุงไปในอนาคต (Prospective) โดยการปันส่วนราคาที่ เหลือ

ไปยังแต่ละภาระที่ ต้องปฏบัิติที่ เหลืออยู่ 

2) ประเภทสินคา้หรือบริการที่เหลืออยู่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ตอ้งปฏิบติัตามสญัญาเดิมอยู่

แลว้ วิธีการทางบัญชีส าหรับกรณีน้ี คือ ให้ปรับปรุงผลกระทบสะสมกับยอดคงเหลือทันที (Cumulative 

Catch up Adjustment) รวมทั้งปรับปรุงการเปล่ียนแปลงราคา โดยปรับกับการรับรู้รายได้ในงวดที่

เปล่ียนแปลง 

 

ขั้นตอนที ่2 : ระบุภาระทีต่อ้งปฏิบติั (Performance Obligation) ในสญัญา 

 การระบุภาระที่ตอ้งปฏิบติัในสญัญา ถือเป็นขั้นตอนที่ ส าคัญส าหรับการพิจารณารับรู้รายได้ 

เน่ืองจากกิจการจะสามารถรับรู้รายได้กต่็อเมื่ อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญากับลูกค้าแล้ว  

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ค านิยามของค าว่า  “ภาระที่ตอ้งปฏิบติั (Performance 

Obligation)” หมายถึง ข้อตกลงในสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าเพ่ือโอนรายการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

ไปให้กบัลูกค้า 

1) สนิค้าหรือบริการ (หรือกลุ่มสนิค้าหรือบริการที่ ขายแบบรวมกนัไป) ที่ แตกต่างกนั หรือ 

2) ชุดของสินค้าหรือบริการที่ แตกต่างกันแต่มีลักษณะเชิงเน้ือหาโดยส่วนใหญ่เหมือนกันและมี

รูปแบบการโอนไปยังลูกค้าแบบเดียวกนั (Single Performance Obligation)  

ทั้งน้ีทั้งน้ัน ในแต่ละสัญญาอาจมีภาระที่ ต้องปฏิบัติตั้งแต่หน่ึงภาระขึ้ นไป  โดย ณ วันเร่ิมสัญญา 

กจิการต้องประเมินว่าภาระที่ ต้องปฏบัิติตามสัญญาประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยพิจารณาจากข้อตกลงที่ ระบุ

ในสัญญาหรือประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจ โดยสินคา้หรือบริการที่สัญญาว่าจะใหกั้บลูกคา้ถือว่า แตกต่าง

กัน (Distinct) หากเป็นไปตามเง่ือนไขทกุขอ้ต่อไปนี้  

1) ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการน้ันๆโดยตรง หรือได้รับประโยชน์เมื่ อน าไปใช้

ควบคู่กบัทรัพยากรอื่ น (สนิค้าหรือบริการของกจิการหรือกจิการอื่ น) ที่ ลูกค้ามีอยู่ และ 

2) ข้อตกลงของกิจการที่ จะส่งมอบสนิค้าหรือบริการให้ลูกค้าสามารถระบุแยกจากข้อตกลงอื่ นใน

สัญญาน้ันได้ กล่าวคือ ข้อตกลงที่ จะส่งมอบสินค้าหรือบริการน้ันมีความแตกต่างกันตาม

เน้ือหาของสญัญา หรือสามารถกล่าวได้อกีนัยหน่ึงว่า สินค้าหรือบริการน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กบัหรือ

เกี่ ยวข้องกนัอย่างมากกบัสนิค้าหรือบริการอื่ นในสญัญา 
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ปัจจัยที่เป็นขอ้บ่งช้ีที่ แสดงว่า การส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าน้ันไม่สามารถระบุแยก

ต่างหากได้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายการต่อไปนี้  

 1) กิจการให้บริการที่ มีนัยส าคัญในการบูรณาการสินค้าหรือบริการน้ัน กับสินค้าและบริการอื่ น 

ที่ ตกลงในสัญญาเข้าเป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ ขายแบบรวมกันไป โดยสรุปมีลักษณะที่ สินค้าหรือบริการ

แต่ละรายการเป็นปัจจัยการผลิต (Input) หรือส่งมอบผลผลิตร่วม ตัวอย่างเช่น สัญญาก่อสร้าง สัญญา

พัฒนาซอฟทแ์วร์ และสญัญาแบบรวมบริการหลายๆอย่างมาบูรณาการเป็นงานหน่ึง เป็นต้น 

2) สนิค้าหรือบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับแต่ง หรือถูก

เปล่ียนแปลงหรือปรับแต่งอย่างมีนัยส าคัญ โดยสินค้าหรือบริการอื่ นรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่าที่

ตกลงในสัญญา ตัวอย่างเช่น ขายซอฟท์แวร์ที่ กิจการมีอยู่แล้ว แต่ต้องไปให้บ ริการติดตั้งและปรับแต่ง 

เพ่ือให้เข้ากบัระบบงานที่ ลูกค้ามีอยู่แล้ว เป็นต้น 

3) สินค้าหรือบริการมีการพ่ึงพากันหรือเกี่ ยวข้องกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยที่ ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่จึงจ าเป็นต้องใช้บริการออกแบบและพัฒนา

ไปด้วยกนั เป็นต้น 

ทั้งน้ี หากสินค้าหรือบริการตามที่ ตกลงไม่แตกต่างกัน กิจการต้องรวมสินค้าหรือบริการน้ันกับ

สนิค้าหรือบริการอื่ นจนกว่าจะสามารถระบุสนิค้าหรือบริการที่ แตกต่างได้ แล้วจึงจะระบุภาระที่ ต้องปฏบัิติ  

ตั ว อ ย่ า ง  สิ น ค้ าห รื อ บ ริ ก า ร ที่ สั ญ ญ า ว่ า จ ะ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ าห รื อ ภ าร ะที่ ต้ อ งป ฏิ บั ติ                         

(แต่ไม่จ ากดัเพียงเทา่นี้) 

- การขายสนิค้าที่ กจิการผลิต 

- การขายต่อส าหรับสนิค้าที่ กจิการซ้ือมา 

- การขายต่อสิทธต่ิอสนิค้าหรือบริการที่ กจิการซ้ือมา ตัวอย่างเช่น บริษัททวัร์น าตั๋วเคร่ืองบินไป

ขายต่อโดยบริษัททวัร์กระท าการเป็นตัวการ เป็นต้น  

- การปฏบัิติงานตามที่ ตกลงในสญัญาให้กบัลูกค้า 

- การให้บริการในลักษณะการแสดงความพร้อม (Stand-by) ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

ตัวอย่างเช่น การบริการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ ยังไม่ระบุเวลาและเมื่ อซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับ

การพัฒนาไป หรือผลิตสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าพร้อมใช้เมื่ อลูกค้าตัดสินใจจะใช้สินค้าหรือ

บริการ เป็นต้น 

- การให้บริการโดยการจัดการ (Arrange) ให้บุคคลอื่ นเป็นผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า 

ตัวอย่างเช่น การกระท าการเป็นตัวแทนให้บุคคลอื่ น เป็นต้น 
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- การให้สิทธิต่อสินค้าหรือบริการที่ จะได้จัดหาในอนาคต ซ่ึงลูกค้าสามารถน าไปขายต่อหรือ

มอบให้ลูกค้าของลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ ขายสินค้าให้แก่ผู้ค้าปลีกโดยตกลงที่ จะส่ง

มอบสนิค้าหรือบริการเพ่ิมเติมให้แก่บุคคลที่ ซ้ือสนิค้าจากผู้ค้าปลีกน้ัน เป็นต้น 

- การสร้าง การผลิต หรือการพัฒนาสนิทรัพย์ในนามของลูกค้า 

- การให้ใบอนุญาต (License)  

- การให้สทิธทิี่ จะซ้ือสนิค้าหรือบริการเพ่ิมเติม (Option) เมื่ อสทิธเิหล่าน้ันท าให้ลูกค้ามีสิทธิที่ มี

สาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น บริษัทขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และให้บัตรส่วนลด 1,000 บาท แก่ลูกค้า

ส าหรับการซ้ือสนิค้าของบริษัทในคร้ังถัดไป เป็นต้น 

ตัวอย่าง บริษัทท าสัญญากับลูกค้า เพ่ือให้สิทธิในการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชี (Software) 

รวมทั้งให้บริการติดตั้ง และให้บริการปรับปรุงโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีเวอร์ช่ันใหม่ (Upgrade) ในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีนับจากน้ี  ทั้งน้ี งานให้บริการติดตั้งก าหนดให้บริษัทต้องดัดแปลงโปรแกรมส าเรจ็รูปทาง

บัญชีในบางประเดน็แต่ไม่ต้องดัดแปลงโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงบริการเหล่าน้ีไม่

ต้องใช้ความรู้พิเศษเฉพาะด้าน  ดังน้ัน ผู้ช านาญอื่ นที่ มีความรู้เกี่ ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่

ซับซ้อนกส็ามารถท างานประเภทน้ีได้ นอกจากน้ี การให้บริการปรับปรุงโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีเวอร์

ช่ันใหม่ (Upgrade) เองกไ็ม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อประโยชน์หรือคุณค่าของโปรแกรมส าเรจ็รูป

ทางบัญชีในมุมของลูกค้า จากข้อมูลข้างต้น มีภาระที่ ต้องปฏบัิติในสญัญากี่ ภาระ? 

แนวทางการพิจารณา เน่ืองจากลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีได้ 

โดยไม่เกี่ ยวข้องกับการให้บริการติดตั้งหรือการให้บริการปรับปรุงโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีเวอร์ช่ันใหม่ 

(Upgrade) ในอนาคต ซ่ึงลูกค้าสามารถได้ รับประโยชน์จากงานบริการติดตั้ งเพ่ิมเติมและปรับปรุง

โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเวอร์ช่ันใหม่ (Upgrade) ในอนาคต โดยลูกค้าสามารถน ามาใช้ร่วมกันกับ

โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีที่ ได้รับมาก่อนหน้าน้ีแล้ว  ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ภาระที่ ต้องปฏิบัติในสัญญามี

ทั้งสิ้น 3 ภาระ ดังน้ี 

1) ให้สทิธใินการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชี (Software License) 

2) ให้บริการติดตั้ง 

3) ให้บริการปรับปรุงโปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีเวอร์ช่ันใหม่ (Upgrade) 

ตัวอย่าง บริษัทท าสัญญาขายเคร่ืองมือทางการแพทย์พร้อมให้บริการติดตั้งให้กับโรงพยาบาล  

นอกจากน้ีสัญญาน้ียังรวมถึงการให้บริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทางการแพทย์เป็น 3 ปีด้วย ทั้งน้ี สัญญาน้ี

ยังมีลักษณะส าคัญ ดังน้ี 
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- เคร่ืองมือทางการแพทย์มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ ต้องน าส่วนประกอบหลายช้ินมาติดตั้ง

รวมกัน เพ่ือให้เป็นไปตามแบบที่ ก าหนด โดยเคร่ืองมือทางการแพทย์น้ีไม่สามารถใช้งานได้

ถ้ายังไม่ได้รับการติดตั้ง 

- บริษัทจะขายเคร่ืองมือทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ซ่ึงลูกค้าไม่สามารถให้กิจการอื่ นมาติดตั้ง

ให้ได้ 

- บริษัทให้บริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทางการแพทย์เป็นเวลา 3 ปี ให้แก่โรงพยาบาลที่ ต้องการ

ซ้ือเฉพาะบริการซ่อมบ ารุง 

จากข้อมูลข้างต้น ภายใต้สญัญานี้  มีภาระที่ ต้องปฏบัิติในสญัญากี่ ภาระ? 

แนวทางการพิจารณา มี 2 ภาระ ดังน้ี 

ภาระที่  1 : ขายเคร่ืองมือทางการแพทย์พร้อมให้บริการติดตั้ง เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการแพทย์

เคร่ืองน้ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงลูกค้าไม่สามารถให้กิจการอื่ นมาติดตั้ งให้ได้ ดังน้ัน เคร่ืองมือ 

ทางการแพทย์และการให้บริการติดตั้งเป็นสิ่ งที่ ต้องพ่ึงพากนั 

ภาระที่  2 : ให้บริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทางการแพทย์เป็นเวลา 3 ปี เน่ืองจากการให้บริการน้ี 

ถือเป็นการให้บริการหลังการขายเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ เป็นภาระที่ สามารถระบุแยกต่างหากได้ 

ตัวอย่าง บริษัทท าสัญญารับเหมาก่อสร้างบ้านให้ลูกค้ารายหน่ึง โดยบริษัทรับผิดชอบตั้งแต่การ

ออกแบบบ้าน การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การเตรียมสถานที่ ก่อสร้าง การก่อสร้างบ้าน การติดตั้งระบบไฟฟ้า

และประปา ตลอดจนการตกแต่งภายใน  ซ่ึงโดยปกติแล้ว บริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป 

และจะท าสัญญาตามความต้องการของลูกค้า จากข้อมูลข้างต้น สัญญาน้ีมีภาระที่ ต้องปฏิบัติในสัญญา 

กี่ ภาระ? 

แนวทางการพิจารณา มี 1 ภาระที่ ต้องปฏิบัติ เน่ืองจากหากมองในมุมของลูกค้าที่ ต้องการบ้านที่

สร้างเสร็จ  ดังน้ัน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบบ้าน การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การเตรียมสถานที่ ก่อสร้าง  

การก่อสร้างบ้าน การติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา ตลอดจนการตกแต่งภายใน จึงไม่สามารถระบุในแต่ละ

ขั้นตอนแยกต่างหากได้ เพราะเหตุว่าสนิค้าและบริการในแต่ละรายการต่างเป็นเพียงส่วนประกอบที่ ต้องใช้ 

เพ่ือให้มีบ้านที่ สร้างเสรจ็ตามสญัญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างบ้าน 

ขั้นตอนที ่3 : ก าหนดราคาของรายการ (Transaction Price) 

 การก าหนดราคาของรายการเป็นการค านวณและประมาณการสิ่ งตอบแทนที่ กจิการจะได้รับหรือมี

สิทธิได้รับเพ่ือเป็นการตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการ ซ่ึงราคาของรายการ (Transaction Price) 
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หมายถึง จ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการโอน

สินค้าหรือบริการตามที่ ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้า ทั้งน้ีไม่รวมถึงจ านวนเงินที่ เรียกเกบ็แทนบุคคลที่ สาม 

ตัวอย่างเช่น ภาษีขาย เป็นต้น แม้โดยทั่วไปแล้วราคาของรายการอาจเท่ากับจ านวนเงินที่ ระบุในสัญญาก็

ตาม แต่ในบางกรณี ราคาของรายการอาจไม่เท่ากับจ านวนเงินที่ ระบุชัดแจ้งในสัญญา เน่ืองจากในสัญญา

อาจระบุเง่ือนไขอื่ นเพ่ิมเติม เช่น สิ่ งตอบแทนผันแปร (Variable Consideration) สิ่ งตอบแทนที่ ไม่ใช่เงิน

สด  (Non-Cash Consideration) สิ่ งต อบ แทนที่ จ ะ จ่ าย ให้ กั บ ลู ก ค้ า  (Consideration Payable to a 

Customer) องค์ประกอบเกี่ ยวกับจัดหาเงินที่ มี นัยส าคัญในสัญญา (The Existence of a Significant 

Financing Component in The Contract) เป็นต้น 

ทั้งน้ี กิจการจะรวมสิ่ งตอบแทนผันแปรเป็นส่วนหน่ึงของราคาของรายการได้เท่ากับจ านวนที่ มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากว่าจะไม่มีการกลับรายการ  

รูปแบบสิง่ตอบแทนทีร่วมเป็นราคาของรายการ ได้แก่ 

1) สิ่ งตอบแทนผันแปร (Variable Consideration) 

2) การจ ากดัประมาณการสิ่ งตอบแทนผันแปร (Constraint) 

3) การมีองค์ประกอบเกี่ ยวกบัการจัดหาเงินที่ มีนัยส าคัญในสัญญา                               

(The Existence of a Significant Financing Component in The Contract) 

4) สิ่ งตอบแทนที่ ไม่ใช่เงินสด (Non-Cash Consideration) 

5) สิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ายให้กบัลูกค้า (Consideration Payable to Customers) 

 

สิง่ตอบแทนผนัแปร (Variable Consideration)  

กจิการต้องประมาณการจ านวนสิ่ งตอบแทนผันแปรที่ กิจการคาดว่ามีสิทธจิะได้รับเพ่ือแลกเปล่ียน

กับการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าตามที่ ตกลงกัน เช่น การให้ส่วนลดภายหลัง (Volume Rebates) 

การลดราคา (Discounts) การให้เงินคืน (Refunds) เงินจูงใจ (Incentives) เงินตอบแทนพิเศษจาก

ผลงาน (Performance Bonus) ค่าปรับ (Penalties) เป็นต้น  

วิธีการประมาณการราคาของรายการที่มีสิ่งตอบแทนผนัแปร (Variable Consideration) มี 2 

วิธ ีดังน้ี 

1) วิธีมูลค่าทีค่าดหวงั (Expected Value) เป็นวิธีที่ น าจ านวนสิ่ งตอบแทนที่ เป็นไปได้ทั้งหมดถ่วง

น า้หนักด้วยความน่าจะเป็น ซ่ึงวิธน้ีีเหมาะกบักรณีที่ กจิการมีสญัญาจ านวนมากที่ มีคุณลักษณะเหมือนกนั  
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ตัวอย่าง บ ริษัทท าสัญญากับ ลูกค้าเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานภายใน 2 ปี  ในราคา 

10,000,000 บาท โดยกิจการจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท หากบริษัท

สามารถก่อสร้างอาคารส านักงานเสรจ็ก่อนครบก าหนด 2 ปี  ในทางตรงกนัข้าม หากบริษัทก่อสร้างอาคาร

ส านักงานเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 2 ปี บริษัทจะต้องจ่ายค่าปรับให้กับลูกค้าเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

บาท โดยบริษัทประมาณการว่า มีความเป็นไปได้ 60% ที่ อาคารส านักงานจะแล้วเสรจ็ก่อนครบก าหนด 2 

ปีที่ ตกลงไว้  นอกจากน้ี มีความเป็นไปได้ 30% ที่ อาคารส านักงานจะแล้วเสรจ็ภายในก าหนด 2 ปีที่ ตกลง

ไว้ และมีความเป็นไปได้ 10% ที่ อาคารส านักงานจะแล้วเสรจ็ล่าช้ากว่าก าหนด 2 ปีที่ ตกลงไว้   

 11,000,000 x 60%  = 6,600,000 บาท 

 10,000,000 x 30%  = 3,000,000 บาท 

   9,000,000 x 10%  =   900,000  บาท 

ราคาของรายการ  =      10,500,000 บาท 

ดังน้ัน ภายใต้วิธีมูลค่าที่ คาดหวัง (Expected Value) บริษัทควรก าหนดราคาของรายการ

โดยประมาณ 10,500,000 บาท  

2) วธีิจ านวนเงินทีมี่ความเป็นไปไดส้งูสดุ (The Most Likely Amount) เป็นวิธทีี่ น าจ านวนเงินที่ มี

ความเป็นไปได้สูงสุดเพียงจ านวนเดียวในช่วงของจ านวนสิ่ งตอบแทนที่ เป็นไปได้มารับรู้รายได้ ซ่ึงวิธีน้ี

เหมาะกับกรณีที่ กิจการมีสัญญาที่ มีผลลัพธ์เป็นไปได้เพียงสองกรณี  ตัวอย่างเช่น กรณีที่ บริษัทจะได้รับ

หรือไม่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษที่ ก าหนดจากผลการปฏบัิติงาน เป็นต้น ทั้งน้ี กิจการจะรวมสิ่ งตอบแทน

ผันแปรเป็นส่วนหน่ึงของราคาของรายการได้เท่ากับจ านวนที่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูง

มากกว่าจะไม่มีการกลับรายการ  

ตัวอย่าง บริษัทท าสัญญากับลูกค้าเพ่ือก่อสร้างบ้านเดี่ ยวให้กับลูกค้าในราคา 5,000,000 บาท 

โดยที่ บ ริษัทจะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมอีก 200,000 บาท หากบริษัทสามารถก่อสร้างบ้าน 

หลังดังกล่าวเสร็จภายในก าหนดเวลา 3 ปีที่ ได้ตกลงกันไว้  แต่หากบริษัทไม่สามารถก่อสร้างบ้าน 

หลังดังกล่าวได้ทนัก าหนด บริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  ซ่ึงจากประสบการณ์ที่ ยาวนานของบริษัท

ท าให้ฝ่ายบริหารเช่ือว่า มีความเป็นไปได้ 80% ที่ บริษัทจะสามารถก่อสร้างบ้านเดี่ ยวแล้วเสร็จสมบูรณ์

ภายในก าหนดเวลาที่ ได้ตกลงกันไว้ จากกรณีดังกล่าว เน่ืองด้วยบริษัทคาดว่า มีความเป็นไปได้ 80% 

บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมอีก 200,000 บาท ดังน้ัน ภายใต้วิธีจ านวนเงินที่ มีความเป็นไปได้
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สูงสุด (Most Likely Amount) ราคาของรายการโดยประมาณจึงเท่ากับ 5,200,000 บาท ภายใต้วิธี

จ านวนเงินที่ มีความเป็นไปได้สงูสดุ (Most Likely Amount)   

ทั้งน้ี กิจการต้องเลือกใช้วิธีการประมาณการเพียงวิธีเดียวอย่างสม ่าเสมอตลอดอายุของสัญญา 

โดยต้องพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดพร้อมทั้งระบุจ านวนสิ่ งตอบแทนที่ เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

การจ ากดัประมาณการสิง่ตอบแทนผนัแปร (Constraint) 

 กจิการต้องรวมประมาณการจ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนผันแปรบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึง

ของราคาของรายการเฉพาะในกรณีที่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่า จะไม่มีการกลับ

รายการที่ มีนัยส าคัญของจ านวนรายได้ที่ รับรู้สะสม เมื่ อความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับสิ่ งตอบแทนผันแปรได้

หมดไปในภายหลัง  ซ่ึงกรณีต่อไปน้ี (อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกรณีดังต่อไปน้ี) เป็นปัจจัยที่ ส่งผลให้

เกิดโอกาสในการกลับรายการประมาณการสิ่ งตอบแทนผันแปร ท าให้กิจการอาจไม่สามารถรับรู้ประมาณ

การดังกล่าวเป็นรายได้ 

1) จ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนน้ันอ่อนไหวสูงกับปัจจัยที่ อยู่นอกเหนืออิทธิพลของกิจการ ได้แก่ 

ความผันผวนของตลาด การใช้ดุลยพินิจหรือการด าเนินการของบุคคลที่ สาม (เช่น สิ่ งตอบแทนจะผันแปร

ตามยอดขายของลูกค้า) สภาพอากาศ และความเสี่ ยงสูงของความล้าสมัยของสินค้าหรือบริการที่ สัญญาว่า

จะให้ 

2) ความไม่แน่นอนของจ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่ ความไม่

แน่นอนนั้นจะหมดไป ตัวอย่างเช่น พนักงานขายจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานยอดขายตลอดระยะ 

5 ปี เป็นต้น 

3) กิจการมีประสบการณ์อย่างจ ากัดส าหรับสัญญาที่ มีลักษณะคล้ายกัน หรือจากประสบการณ์

ดังกล่าวหรือจากหลักฐานอื่ นยังไม่เพียงพอที่ จะใช้ในการประมาณการมูลค่า 

4) กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเสนอให้ส่วนลดราคาที่ อยู่ในช่วงกว้างหรือเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการช าระเงินส าหรับสญัญาที่ คล้ายกนัหรือในสถานการณ์ที่ คล้ายกนั 

5) สญัญามีจ านวนมาก และจ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ เป็นไปได้ที่ อยู่ในช่วงกว้าง 

ทั้งน้ี กจิการต้องประเมินสิ่ งตอบแทนผันแปรใหม่ทุกสิ้นรอบรายงาน 

การมีองคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงินทีม่ีนยัส าคญัในสญัญา  

(The Existence of a Significant Financing Component in The Contract) 
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กิจการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงว่า สัญญามีองค์ประกอบการจัดหาเงิน (Financing Transaction) 

หรือไม่ และองค์ประกอบน้ันมีนัยส าคัญต่อสัญญาหรือไม่ หากมีการให้ประโยชน์ในรูปแบบของการจัดหา

เงิน เช่น ดอกเบ้ีย กิจการต้องแยกรับรู้เป็นดอกเบ้ียตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่ แท้จริงออกจากรายได้จากการ

ขายสินค้าหรือให้บริการตามสัญญาจากลูกค้า เช่น ดอกเบ้ียจากการผ่อนช าระค่าสินค้าหรือบริการ เป็นต้น  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดข้อผ่อนปรนในทางปฏบัิติ หาก ณ วันเร่ิมต้น

สัญญา กิจการคาดว่าระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการที่ ได้ตกลงไว้ให้แก่ลูกค้าและ

วันที่ ลูกค้าจ่ายช าระเงินไม่เกิน 1 ปี กิจการไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแยกองค์ประกอบของดอกเบ้ียและราคา

ขายเงินสดออกจากกนั 

ตัวอย่าง บริษัทขายเคร่ืองจักรเคร่ืองหน่ึงให้กับลูกค้า โดยจะโอนการควบคุมในเคร่ืองจักรไปยัง

ลูกค้าในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมีเง่ือนไขว่า หากลูกค้าช าระค่าซ้ือเคร่ืองจักรทันที จะช าระเงินเพียง 

8,000,000 บาท แต่หากจะช าระเงิน ณ วันที่ ได้รับการควบคุมในเคร่ืองจักรในอีก 2 ปีข้างหน้า ลูกค้า

จะต้องช าระเงินในจ านวนเงินที่ สูงกว่า  ซ่ึงลูกค้ารายน้ีเลือกช าระเงินทันที 8,000,000 บาท ทั้งน้ี 

ก าหนดให้อตัราต้นทุนทางการเงินส่วนเพ่ิมของบริษัทเทา่กบั 6%    

  

แนวทางการพิจารณา จากข้อมูลข้างต้นน้ีพบว่า ธุรกรรมน้ีมีองค์ประกอบของการจัดหาเงินที่ มี

นัยส าคัญในสญัญา ซ่ึงสามารถบันทกึบัญชีได้ดังน้ี 

วันที่ รับเงินตามสญัญา 

Dr. เงินสด   8,000,000 

 Cr. ภาระผูกพันตามสญัญา  8,000,000 

บันทกึรายการรับเงินตามสญัญา 

___________________________________________________ 

 

 

สิ้นปีที่  1 

Dr. ต้นทุนทางการเงิน     480,000 
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 Cr. ภาระผูกพันตามสญัญา     480,000 

บันทกึรับรู้ต้นทุนทางการเงิน (8,000,000 x 6%) 

___________________________________________________ 

สิ้นปีที่  2 

Dr. ต้นทุนทางการเงิน     508,800 

 Cr. ภาระผูกพันตามสญัญา     508,800 

บันทกึรับรู้ต้นทุนทางการเงิน (8,480,000 x 6%) 

___________________________________________________ 

บันทกึรายการการโอนการควบคุมในเคร่ืองจักรให้แก่ลูกค้า 

Dr. ภาระผูกพันตามสญัญา     8,988,800 

 Cr. รายได้จากการขายสนิค้า     8,988,800 

บันทกึรายการการโอนการควบคุมในเคร่ืองจักรให้แก่ลูกค้า 

___________________________________________________ 

สิง่ตอบแทนทีไ่ม่ใช่เงินสด (Non-Cash Consideration)  

ในกรณีที่ ลูกค้าตกลงกับกิจการว่าจะจ่ายสิ่ งตอบแทนให้กิจการในรูปแบบอื่ นที่ ไม่ใช่เงินสด กิจการ

ต้องรับรู้รายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสิ่ งตอบแทนที่ ไม่ใช่เงินสดที่ ลูกค้าโอนให้ (หรือที่

สัญญาว่าจะโอนให้) เช่น หุ้นสามัญ เป็นต้น  อย่างไรกต็าม หากกิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่ งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้างอิงราคาขายแบบเอกเทศ

(Stand-alone Selling Price) ของกลุ่มสนิค้าหรือบริการประเภทเดียวกนั  

 

 

สิง่ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหก้บัลูกคา้ (Consideration Payable to Customers)  
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สิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ายให้กับลูกค้า (Consideration Payable to Customers) เช่น คูปองที่ จ่ายให้กับ

ลูกค้าเพ่ือเพ่ิมยอดขาย เป็นต้น ซ่ึงหากเป็นกรณีที่ กิจการจ่ายสิ่ งตอบแทนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสนิค้าหรือ

บริการที่ กิจการโอนให้แก่ลูกค้า กิจการต้องน าสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายให้ลูกค้าไปหักกับราคาของรายการและ

รายได้ที่ รับรู้จากสัญญาที่ ท  ากับลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่ กิจการจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่

ลูกค้าโอนมาให้ต่างหากแก่กิจการ กิจการต้องบันทึกรายการซ้ือขายสินค้าหรือบริการด้วยมูลค่าของสิ่ ง 

ตอบแทนที่ กิจการต้องจ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับการซ้ือสินค้าหรือบริการจากผู้ขายรายอื่ นแทนที่ จะน าไป

ลดราคาของรายการตามสญัญา 

  

ขั้นตอนที ่4 :  ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติัทีร่วมอยู่ในสญัญา 

 ในขั้นตอนปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ ต้องปฏิบัติที่ รวมอยู่ในสัญญาน้ัน จะเกิดขึ้ น

เฉพาะกรณีที่ มีภาระที่ ต้องปฏิบัติตามสัญญามากกว่า 1 ภาระเท่าน้ัน โดยกิจการต้องปันส่วนราคาของ

รายการให้กับแต่ละภาระที่ ต้องปฏิบัติ น่ันกค็ือ สินค้าหรือบริการที่ แตกต่างกัน โดยอ้างอิงราคาขายแบบ

เอกเทศ (Stand-alone Selling Price) ของสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าน้ัน (หรือกลุ่มของลูกค้าประเภท

เดียวกันน้ัน) ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา เป็นเกณฑ์ในการแบ่งปันส่วนลดและสิ่ งตอบแทนผันแปร  ทั้งน้ี 

ราคาขายแบบเอกเทศ หมายถึง ราคาของสินค้าหรือบริการที่ กิจการขายแยกต่างหากจากกัน ให้กับลูกค้า

โดยทั่วไป อย่างไรกต็าม กรณีที่ ไม่มีราคาขายแบบเอกเทศที่ สามารถสังเกตได้โดยตรง กิจการจ าเป็นต้อง

ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศขึ้นมา โดยใช้วิธดีังต่อไปนี้  

1) วิธีปรบัปรุงจากการส ารวจตลาด (Adjusted Market Assessment Approach) วิธีน้ีเป็นวิธีที่

ประเมินจากสภาพตลาดที่ กจิการขายสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงอาจรวมถึงการอ้างอิงราคาขายของคู่แข่ง จากน้ัน

ปรับปรุงราคาขายตามความจ าเป็น เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนและอตัราก าไรของกจิการ   

2) วิธีตน้ทุนทีค่าดไวบ้วกดว้ยอตัราก าไร (Expected Cost Plus A Margin Approach) ส าหรับ

วิธีน้ี กิจการควรประมาณต้นทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการโอนสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าและบวกด้วย

ก าไรส่วนเพ่ิม 

3) วิธีส่วนของราคาที่เหลือ (Residual Approach) วิธีน้ีเป็นวิธีที่ ใช้ประมาณการราคาขายแบบ

เอกเทศของสินค้าหรือบริการหน่ึง โดยหักราคาขายแบบเอกเทศที่ สังเกตได้ของสินค้าหรือบริการอื่ นที่  

ตกลงตามสัญญา ทั้งน้ี กิจการจะสามารถใช้วิธีน้ีได้กต่็อเมื่ อราคาขายมีความแตกต่างหรือผันแปรสูงมาก

หรือราคาขายยังไม่แน่นอน 
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ข้อสังเกต กิจการต้องก าหนดราคาขายแบบเอกเทศ ณ วันเร่ิมแรกของสัญญา และไม่มีการ 

ปันส่วนใหม่ แม้มีการเปล่ียนแปลงราคาดังกล่าวหลังจากน้ันกต็าม 

 ตัวอย่าง เมื่ อวันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัทได้ท าสญัญากบัลูกค้ารายหน่ึง โดยขายโทรศัพทม์ือถือ

พร้อมให้บริการรายเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงิน 22,000 บาท (จากราคาปกติรวม 27,000 

บาท) โดยลูกค้าจะได้รับโทรศัพทม์ือถือ ณ วันท าสญัญา และลูกค้าต้องช าระเงินเตม็จ านวน 22,000 บาท

ในวันดังกล่าวทันที ซ่ึงโดยปกติแล้ว บริษัทแยกขายโทรศัพท์มือถือในราคา 15,000 บาท และบริษัท 

แยกขายบริการรายเดือนอย่างเดียวกันนี้ เป็นเวลา 1 ปี โดยคิดค่าบริการกบัลูกค้า 12,000 บาท (เดือนละ 

1,000 บาท) ทั้งน้ีก าหนดให้โทรศัพทม์ือถือและบริการรายเดือนถือเป็นภาระที่ ต้องปฏบัิติตามสัญญาแยก

จากกนั  

 แนวทางการพิจารณา ราคาของรายการ 22,000 บาท จะปันส่วนไปยังภาระที่ ต้องปฏิบัติตาม

สญัญา โดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศ ดังน้ี 

ภาระที่ ต้องปฏบัิติ ราคาขาย การปันส่วน การค านวณ   

ตามสญัญา  แบบเอกเทศ  

โทรศัพทม์ือถือ  15,000 12,222.22 (15,000 / 27,000 x 22,000) 

บริการรายเดือน  12,000   9,777.78 (12,000 / 27,000 x 22,000) 

รวม   27,000 22,000.00 

 

การบันทกึบัญชี 

1 ม.ค. x1 

Dr. เงินสด   22,000 

  Cr. ขาย      12,222.22 

      รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า    9,777.78 

 บันทกึรายการขายสนิค้าและค่าบริการรายเดือนรับล่วงหน้า 

 _________________________________________________________ 
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31 ม.ค. x1 

Dr. รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า      814.82 

  Cr. รายได้ค่าบริการ     814.82 

 บันทกึรายได้ค่าบริการรายเดือน (9,777.78/12) 

 _________________________________________________________ 

ขั้นตอนที ่5 : รบัรูร้ายไดเ้มือ่ (หรือในขณะที)่กิจการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

กิจการต้องรับรู้รายได้ เมื่ อกิจการได้ปฏิบัติ (หรือขณะปฏิบัติ) ตามภาระที่ ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้ น 

โดยการโอนอ านาจควบคุม (Control) ในสินค้าหรือบริการน้ันไปยังลูกค้า ซ่ึงอ านาจควบคุมสินทรัพย์ 

หมายถึง ความสามารถในการสั่งการการใช้งานและการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน ทั้งน้ีอ านาจ

ควบคุมสินทรัพย์ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการกีดกันไม่ให้กิจการอื่ นสั่งการการใช้งานและ

ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน ซ่ึงประโยชน์ของสินทรัพย์ หมายถึง กระแสเงินสดรับหรือการประหยัด

กระแสเงินสดจ่ายที่ สามารถได้รับทางตรงหรือทางอ้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น 

- การใช้สนิทรัพย์เพ่ือผลิตหรือให้บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ) 

- การใช้สนิทรัพย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสนิทรัพย์อื่ น 

- การใช้สนิทรัพย์เพ่ือช าระหน้ีสนิ หรือลดค่าใช้จ่าย 

- การขายหรือการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ 

- การใช้สนิทรัพย์เป็นหลักประกนัเงินกู้ 

- การถือครองสนิทรัพย์ 

ทั้งน้ี ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา กิจการต้องก าหนดภาระที่ ต้องปฏิบัติให้เสรจ็สิ้นว่ามีลักษณะใด ซ่ึง

การเสรจ็สิ้นของภาระที่ ต้องปฏบัิติแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี         

ลกัษณะที่ 1 : ภาระที่ตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over Time) กิจการจะรับรู้

รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงได้กต่็อเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  
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- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของกิจการทันทีที่ กิจการได้ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเช่น การให้บริการรักษาความปลอดภัย การให้บริการท าความสะอาด การให้บริการขนส่งสินค้า 

เป็นต้น 

- การปฏิบัติงานของกิจการสร้างหรือท าให้สินทรัพย์ของลูกค้าเพ่ิมขึ้ นที่ ลูกค้ามีอ านาจควบคุม  

เมื่ อสินทรัพย์ที่ เกดิขึ้นหรือเพ่ิมข้ึน ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างอาคารส านักงานบนที่ ดินของลูกค้า การพัฒนา

โปรแกรมส าเรจ็รูปทางบัญชีตามแบบที่ ลูกค้าต้องการ เป็นต้น 

- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ กิจการมีทางเลือกอื่ นในการน าไปใช้ 

(Alternative Use) (ไม่ว่าจะโดยข้อจ ากัดของสัญญาหรือลักษณะของสินทรัพย์เอง) และกิจการมีสิทธิที่

สามารถบังคับให้จ่ายช าระส าหรับการปฏิบัติงานที่ เสร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน (หากมีการยกเลิกสัญญา) 

เช่น สินค้าที่ มีลักษณะเฉพาะส าหรับลูกค้ารายใดรายหน่ึง โดยไม่สามารถเอาไปขายให้กับลูกค้ารายอื่ นได้

และกิจการมีสิทธิที่ สามารถบังคับให้จ่ายช าระส าหรับการปฏิบัติงานที่ แล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน  หากลูกค้า

ยกเลิกสญัญา เป็นต้น  

หากไม่เข้าเงื่ อนไขใดข้างต้น กจิการต้องรับรู้รายได้แบบ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

การวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามภาระทีต่อ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินใหส้มบูรณ ์ 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Over Time) 

ส าหรับแต่ละภาระที่ ต้องปฏบัิติ โดยต้องใช้วิธเีดียวกนัอย่างสม า่เสมอในการวัดระดับความก้าวหน้าของการ

ปฏบัิติงานส าหรับภาระที่ ต้องปฏบัิติซ่ึงคล้ายคลึงกันและในสถานการณ์ที่ คล้ายคลึงกนั ทั้งน้ีต้องไม่รวมการ

วัดความก้าวหน้าจากสินค้าหรือบริการใดกต็ามที่ กิจการยังไม่ได้โอนอ านาจควบคุมไปยังลูกค้า ซ่ึงกิจการ

ต้องปรับปรุงการวัดค่าความก้าวหน้าให้สะท้อนการเป ล่ียนแปลงสถานก ารณ์ โดยให้ รับ รู้เป็น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

  นอกจากน้ี ในบางกรณี หากกิจการไม่สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ ต้อง

ปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล แต่คาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนที่ เกิดขึ้ น กิจการต้องรับรู้รายได้เพียงต้นทุนที่

เกดิขึ้นจนกว่ากจิการจะสามารถวัดความก้าวหน้าของภาระที่ ต้องปฏบัิติได้อย่างสมเหตุสมผล 

 วิธีวดัระดบัความกา้วหนา้ แบ่งเป็น 

 1) วิธีผลผลิต (Output Method) วิธีวัดระดับความก้าวหน้าวิธีน้ีอ้างอิงจากการวัดมูลค่าสินค้า

หรือบริการที่ ได้โอนอ านาจการควบคุมให้กับลูกค้าแล้วเทยีบกับจ านวนที่ ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญาหรือ
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จ านวนทั้งหมด และยังรวมถึงการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่ เสร็จสิ้ นแล้วจนถึงปัจจุบัน การประเมินผล

ความส าเร็จ จ านวนหน่วยของผลผลิต และจ านวนหน่วยของงานที่ ส่งมอบ ซ่ึงข้อเสียของวิธีผลผลิต  

คือ ผลผลิตที่ ใช้ในการวัดความก้าวหน้าอาจจะไม่สามารถสังเกตเหน็ได้โดยตรง และอาจต้องใช้ต้นทุนที่ สูง

เกนิสมควรในการรวบรวมข้อมูลที่ ต้องการใช้ 

2) วิธีปัจจัยน าเข้า (Input Method) การรับรู้รายได้ภายใต้วิธีปัจจัยน าเข้าน้ีอ้างอิงถึงความ

พยายามของกิจการหรือทรัพยากรที่ ใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้ น (ตัวอย่างเช่น 

จ านวนช่ัวโมงแรงงานที่ ใช้ จ านวนช่ัวโมงเคร่ืองจักรที่ ใช้ ต้นทุนที่ เกิดขึ้ น เป็นต้น) เมื่ อเปรียบเทียบกับ

ความพยายามทั้งหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่ คาดว่าจะต้องใช้เพ่ือปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น เช่น 

ต้นทุนที่ เกิดขึ้ นจริงเมื่ อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการทั้งหมด  ซ่ึงข้อเสียของวิธีปัจจัยน าเข้า คือ 

ปัจจัยน าเข้าที่ ใช้ไปของกิจการอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการโอนการควบคุมของสินค้าและ

บริการไปยังลูกค้า      

 ลกัษณะที่ 2 : ภาระที่ตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in Time) หากภาระที่

ต้องปฏิบัติไม่เข้าเง่ือนไขของภาระที่ ต้องปฏิบัติซ่ึงเสรจ็สิ้นตลอดช่วงเวลาหน่ึง ภาระน้ันถือว่าเป็นภาระที่

ต้องปฏิบัติให้เสรจ็สิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงกิจการต้องรับรู้รายได้เมื่ อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ ต้อง

ปฏบัิติเสรจ็สิ้น โดยการโอนอ านาจควบคุมในสนิค้าหรือบริการไปยังลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

ทั้งน้ี ตัวอย่างข้อบ่งช้ีที่ ระบุว่ามีการโอนอ านาจควบคุมไปยังลูกค้าแล้ว ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด

เพียง) รายการต่อไปนี้  

- กจิการมีสิทธใินปัจจุบันที่ จะได้รับช าระเงินส าหรับสนิทรัพย์ 

- ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ ทางกฎหมายในสินทรัพย์ อย่างไรกต็าม หากกิจการยังคงมีกรรมสิทธิ์ ทาง 

กฎหมายเพียงเพ่ือป้องกนัการที่ ลูกค้าไม่ช าระเงิน จะถือว่า ลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสนิทรัพย์น้ันแล้ว 

- กิจการได้ส่งมอบการครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์ให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม  

การครอบครองน้ันอาจจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันกับอ านาจควบคุมสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น สัญญาการซ้ือคืน

หรือสญัญาฝากขายบางสญัญา หรือสญัญาที่ มีการแจ้งหน้ีแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสนิค้า เป็นต้น 

- ลูกค้ามีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ 

- ลูกค้าได้ยอมรับสนิทรัพย์แล้ว 
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การวดัมูลค่า 

 เมื่ อภาระที่ ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ กิจการต้องรับรู้รายได้ตามจ านวนเงินที่ เป็นราคาของรายการตาม

ส่วนที่ ได้ปันส่วนให้กบัภาระที่ ต้องปฏบัิติน้ัน 

_________________________________________________________________________ 

5. เรือ่งอืน่ 

 5.1 การขายทีใ่หสิ้ทธิในการคืน (Right of return) 

 ในบางสัญญากิจการจะโอนการควบคุมสินค้าไปให้กับลูกค้า และให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้าได้

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ (เช่น ความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์) และได้รับสิทธิอื่ น ๆ เช่น การคืนเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วน การให้ผลิตภัณฑอ์ื่ นเป็นการแลกเปล่ียน จ านวนเงินที่ สามารถใช้ลดหน้ีที่ ค้างช าระ เป็นต้น 

 การบันทึกรายการโอนผลิตภัณฑ์ที่ ให้สิทธิในการคืน (และส าหรับการให้บริการที่ ได้ให้ไปแล้วแต่  

มีสทิธใิห้เงินคืน) กจิจะรับรู้รายการดังน้ี 

- รายได้ในจ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ (ดงันัน้ จะไม่รับรูร้ายไดจ้ากส่วนทีค่าดว่า 

จะไดร้บัคืน)  

- หน้ีสนิเงินคืน 

- สินทรัพย์ (และรายการปรับต้นทุนขายที่ เกี่ ยวข้อง) ส าหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับคืนจากลูกค้า 

เพ่ือช าระหน้ีสนิเงินคืน 

 ตัวอย่าง กิจการท าสัญญาขายสินค้าจ านวน 100 ช้ิน ราคาช้ินละ 100 บาท กิจการได้รับเงินสด

เมื่ อโอนการควบคุมสินค้าให้กับลูกค้า โดยปกติกิจการอนุญาตให้ลูกค้าคืนสนิค้าได้ภายใน 30 วัน และจะ

ได้รับเงินคืนเตม็จ านวน ต้นทุนของสนิค้าแต่ละช้ินคือ 60 บาท 

 เน่ืองจากสัญญาให้สิทธิแก่ลูกค้าในการคืนสินค้า กรณีน้ีสิ่ งตอบแทนที่ จะได้รับจากลูกค้ าจึงมี

ลักษณะเป็นสิ่ งตอบแทนผันแปร (variable consideration) กิจการตัดสินใจใช้วิธีมูลค่าที่ คาดหวัง 

(expected value) ในการประมาณการราคาของรายการ 

 กิจการคาดว่าสินค้าจ านวน 97 ช้ิน จะไม่ถูกส่งคืนจากลูกค้า และประมาณการต้นทุนที่ เกี่ ยวข้อง

กับสินค้าที่ รับคืนว่าไม่มีสาระส าคัญ นอกจากน้ี สินค้าที่ รับคืนสามารถน ามาขายได้ใหม่แบบมีก าไร 

ในอนาคต 

 เมื่ อกิจการโอนการควบคุมสินค้าให้กับลูกค้า กิจการจะไม่รับรู้รายได้ส าหรับสินค้าจ านวน 3 ช้ิน  

ที่ กจิการคาดว่าลูกค้าจะส่งคืน ดังน้ันกจิการจะรับรู้รายการดังน้ี 
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 Dr. เงินสด      10,000 (100 บาท * 100 ชิ้น) 

  Cr. รายได้     9,700 (100 บาท * 97 ชิ้น) 

  Cr. หน้ีสนิเงินคืน    300    (100 บาท * 3 ชิ้น) 

 ส าหรับสนิค้าจ านวน 100 ช้ิน ที่ โอนการควบคุมให้กบัลูกค้า กจิการจะรับรู้รายการดังน้ี 

 Dr. ต้นทุนขาย     5,820 (60 บาท * 97 ชิ้น) 

 Dr. สทิธใินสนิค้าที่ จะได้รับคืน   180    (60 บาท * 3 ชิ้น) 

  Cr. สนิค้าคงเหลือ    6,000 (60 บาท * 100 ชิ้น) 

 กิจการต้องปรับปรุงการวัดมูลค่าของหน้ีสินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส าหรับการ

เปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินที่ จะได้รับการขอคืน โดยปรับปรุงรายการดังกล่าวกับรายได้ (หรือ

ส่วนที่ หักจากรายได้) ในส่วนของสทิธใินการได้รับสนิค้าคืนจากลูกค้าในการช าระหน้ีสนิเงินคืน จะวัดมูลค่า

เร่ิมแรกโดยอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้า หักด้วยต้นทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นในการรับคืนสินค้า 

รวมถึงการลดลงที่ อาจจะเกดิขึ้นในมูลค่าของสนิค้าที่ รับคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5.2 การรบัประกนั (Warranties) 

ตามปกติ กิจการอาจจะมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ ขายไป (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) 

ลักษณะของการรับประกันอาจมีความแตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรมและสัญญา ซ่ึงสามารถ  

จัดประเภทของการรับประกนัออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. การรับประกันที่ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์น้ันจะสามารถใช้งานได้

อย่างที่ ตั้งใจตามคุณลักษณะที่ ตกลงกนั (Assurance-type warranties) 

2. การรับประกันที่ ถือว่ามีการให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่น

ให้กบัลูกค้าว่าผลิตภัณฑจ์ะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ ตกลงกนั (Service-type warranties) 

หากลูกค้ามีสิทธิที่ จะซ้ือการรับประกันแยกต่างหาก (เช่น มีการตั้งราคาการรับประกัน หรือมีการ

ต่อรองแยกจากกัน) การรับประกันน้ันถือเป็นบริการที่ แยกจากกัน กิจการจะบันทกึการรับประกันน้ันเป็น

อกีหน่ึงภาระที่ ต้องปฏบัิติ และต้องปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระน้ัน หากลูกค้าไม่มีสิทธทิี่ จะเลือกซ้ือ

การรับประกันแยกต่างหาก กิจการจะต้องบันทึกการรับประกันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีที่ อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้ น เว้นแต่การรับประกันน้ันหรือส่วนหน่ึง

ของการรับประกนันั้นเป็น Service-type warranties 
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ในการประเมินว่าการรับประกันเป็นการรับประกันประเภทการให้บริการ  (Service-type 

warranties) หรือไม่ กิจการจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ข้อก าหนดของกฎหมาย ระยะเวลาการ

รับประกัน ลักษณะของงานที่ กิจการให้สัญญาว่าจะด าเนินการ เป็นต้น  ถ้ากิจการมีสัญญารับประกัน 

ทั้งประเภทที่ ให้ความเช่ือมั่นและประเภทการให้บริการ แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสมเหตุสมผล

ได้ ให้กจิการบันทกึการรับประกนัทั้งสองแบบร่วมกนัโดยถือว่าเป็นภาระที่ ต้องปฏบัิติภาระเดียวกนั 

ตัวอย่าง กิจการซ่ึงเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้การรับประกันกับลูกค้าที่ ซ้ือสินค้าว่าสินค้าจะจะสามารถ 

ใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ ตกลงกันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ซ้ือ นอกจากน้ียังให้สิทธิลูกค้า

ส าหรับการเข้ารับการอบรมวิธกีารใช้สนิค้าเป็นเวลาสงูสดุถึง 20 ช่ัวโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

กิจการประเมินว่า สินค้าที่ ขายและบริการฝึกอบรม เป็นสินค้าและบริการที่ แตกต่างกัน เน่ืองจาก

ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม และลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์

จากการฝึกอบรมกับสินค้าอื่ นที่ บริษัทเคยขายให้กับลูกค้า นอกจากน้ี กิจการมักจะขายสินค้าแยกต่างหาก

จากการให้บริการฝึกอบรม กิจการประเมินต่ออกีว่า บริการฝึกอบรมไม่ได้มีนัยส าคัญในการบูรณาการกับ

สินค้า สินค้าและการฝึกอบรมไม่ได้เปล่ียนแปลงหรือปรับแต่งซ่ึงกันและกันอย่างมีนัยส าคัญ และไม่ได้

พ่ึงพากันหรือเกี่ ยวข้องกันอย่างมาก กิจการสามารถปฏบัิติตามภาระที่ ต้องโอนสินค้าโดยไม่ต้องให้บริการ

ฝึกอบรม และสามารถให้บริการฝึกอบรมให้กับลูกค้ารายใดก็ตามที่ เคยซ้ือสินค้าไปแล้ว ดังน้ัน กิจการจึง

สรุปว่าสัญญาที่ จะโอนสินค้าและสัญญาที่ จะให้บริการฝึกอบรมสามารถระบุแยกจากกันได้  ทั้งสินค้าและ

บริการจึงถือว่าแตกต่างกนั และถือเป็น 2 ภาระที่ ต้องปฏบัิติ 

 ท้ายที่ สุด กิจการประเมินว่าการรับประกันที่ ให้กับลูกค้าว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้อย่างที่ ตั้งใจ

ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่ได้เป็นการรับประกันที่ มีการให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการ

สร้างความเช่ือมั่น ดังน้ัน บริษัทจึงไม่บันทึกการรับประกันดังกล่าวเป็นอีกหน่ึงภาระที่ ต้องปฏิบัติ  และ 

ปันส่วนราคาของรายการ ไปยัง 2 ภาระที่ ต้องปฏิบัติตามสัญญา คือ การส่งมอบสินค้าและการฝึกอบรม 

และรับรู้รายได้เมื่ อกจิการปฏบัิติตามภาระต่าง ๆ เสรจ็สิ้น 

 5.3 สิทธิทีม่อบใหก้บัลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพิม่ และสิทธิทีลู่กคา้ไม่ไดใ้ช ้

 สิทธิที่ มอบให้กับลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมโดยให้ฟรีหรือมีส่วนลดให้มีหลาย

รูปแบบ เช่น เงินจูงใจในการซ้ือสนิค้า คะแนนสะสม สทิธใินการเลือกต่อสญัญา หรือการให้ส่วนลดส าหรับ

การซ้ือสนิค้าหรือบริการในอนาคต หากสญัญาระบุว่ากจิการให้สทิธิดังกล่าว สทิธิดังกล่าวที่ ระบุไว้จะท าให้

เกิดภาระที่ ต้องปฏิบัติกต่็อเมื่ อสิทธิน้ันท าให้เกิดสิทธิที่ มีสาระส าคัญที่ จะท าให้ลูกค้าได้รับสิทธิบางอย่างที่

ลูกค้าจะไม่ได้รับหากไม่ได้เข้าท าสัญญาดังกล่าว (เช่น ส่วนลดเพ่ิมเติมมากไปกว่าส่วนลดที่ ปกติกิจการ

ให้แก่ลูกค้า ส าหรับสินค้าหรือบริการน้ัน) ถ้าสิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวท าให้เกิดสิทธิที่ มีสาระส าคัญ 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TFRS 15  หน้า  22  

 

แก่ลูกค้า จะถือว่าลูกค้าได้จ่ายเงินล่วงหน้าส าหรับสินค้าหรือบริการในอนาคต กิจการจึงต้องรับรู้รายได้  

เมื่ อโอนสนิค้าหรือบริการในอนาคตให้กบัลูกค้า หรือเมื่ อสทิธใินการเลือกหมดอายุ 

 กจิการต้องปันส่วนราคาของรายการให้แก่สิทธิตามเกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ ถ้าราคาขายแบบ

เอกเทศส าหรับสิทธิในการเลือกซ้ือไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง กิจการต้องประมาณราคาดังกล่าว  

โดยค านึงถึงส่วนลดที่ ให้แก่ลูกค้าเมื่ อลูกค้าใช้สิทธใินการเลือก และปรับปรุงด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  

- ส่วนลดซ่ึงลูกค้าสามารถได้รับโดยปราศจากการใช้สทิธใินการเลือก และ 

- ความน่าจะเป็นที่ ลูกค้าจะใช้สทิธใินการเลือก 

ตัวอย่าง กิจการท าสัญญาขายสนิค้า A ในราคา 100 บาท และให้คูปองส่วนลด 40% ส าหรับการ

ซ้ือสนิค้าในอนาคต จ านวนไม่เกนิ 100 บาท ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ ซ้ือ 

กจิการตั้งใจที่ จะให้คูปองส่วนลด 10% ส าหรับการขายทุกรายการในช่วง 30 วันหลังจากน้ี ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาล ส่วนลด 10% ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 

40% ข้างต้นได้ 

เน่ืองจากลูกค้าโดยทั่วไปจะได้รับส่วนลดแค่ 10% ส าหรับการซ้ือสินค้าในช่วง 30 วันหลังจากน้ี 

ดังน้ัน ส่วนลดที่ ให้แก่ลูกค้าที่ ท  าให้เกิดสิทธิที่ มีสาระส าคัญ คือ ส่วนลดเพ่ิมเติมที่ เกินกว่า 10% ที่ ให้

ตามปกติ ซ่ึงกค็ือส่วนลด 30% กิจการบันทึกส่วนลดเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นภาระที่ ต้องปฏิบัติภาระหน่ึง

ภายใต้สญัญาขายสนิค้า A 

การประมาณการราคาขายแบบเอกเทศส าหรับสิทธิส่วนลด กิจการประมาณว่า 80% ของลูกค้า 

ที่ ได้รับส่วนลด จะน าส่วนลดกลับมาใช้ และยอดการซ้ือโดยเฉล่ียของลูกค้าส าหรับการใช้ส่วนลดโดยเฉล่ีย

จะอยู่ที่  50 บาท ดังน้ัน กิจการจึงประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธส่ิวนลดดังกล่าวเป็นเงิน 12 

บาท (50 บาท * 30% * 80%) การปันส่วนราคาของรายการขาย แสดงได้ดังน้ี 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติั   ราคาขายแบบเอกเทศ 

สนิค้า A 100 

คูปองส่วนลด 12 

รวม 112 

 

     ราคาทีปั่นส่วน 

สนิค้า A 89 [(100/112) * 100] 

คูปองส่วนลด 11 [(12/112) * 100] 

รวม 100 
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กิจการปันส่วน 89 บาท ให้กับสินค้า A และรับรู้รายได้ส าหรับสินค้า A เมื่ อโอนการควบคุมใน

สินค้า และปันส่วน 11 บาท ให้กับคูปองส่วนลดที่ ให้แก่ลูกค้า (ส่วนลด 40%) และรับรู้รายได้จากคูปอง

ส่วนลดดังกล่าว เมื่ อลูกค้าน าคูปองกลับมาใช้ซ้ือสนิค้า หรือคูปองหมดอายุ  

 กิจการต้องรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นหน้ีสินที่ เกิดจากสัญญาทั้งจ านวนของเงินรับ

ล่วงหน้าส าหรับภาระที่ ต้องปฏบัิติในการโอนสินค้าหรือบริการในอนาคต และต้องตัดรายการหน้ีสินที่ เกิด

จากสญัญาดังกล่าวเมื่ อมีการโอนสินค้าหรือบริการและถือว่าภาระที่ ต้องปฏบัิติดังกล่าวเสรจ็สิ้นลง อย่างไร

กต็าม ลูกค้าอาจไม่ใช้สิทธิตามสัญญาทั้งหมด สิทธิตามสัญญาส่วนที่ ลูกค้าไม่ได้ใช้ มักจะเรียกว่าเป็นการ

สละสทิธ ิ(Breakage)  

- หากกิจการคาดได้ว่าจะมีสิทธิรับจ านวนเงินที่ สละสิทธิที่ แสดงเป็นหน้ีสินที่ เกิดจากสัญญา 

กจิการต้องรับรู้จ านวนเงินที่ คาดได้ว่าจะมีการสละสทิธเิป็นรายได้ ตามสดัส่วนของสทิธทิี่ ถูกใช้

โดยลูกค้า  

- หากกิจการไม่คาดว่าจะมีสิทธิรับจ านวนเงินที่ สละสิทธิ กิจการต้องรับรู้จ านวนเงินที่ คาดได้ว่า

จะมีการสละสทิธเิป็นรายได้ เมื่ อมีความเป็นไปได้ยากย่ิงที่ ลูกค้าจะใช้สทิธทิี่ เหลือ 

5.4 การพจิารณาว่าเป็นตวัการหรือตวัแทน 

เมื่ อบุคคลอื่ นมีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการจะต้องก าหนดว่า

ตามลักษณะของสัญญา สัญญาน้ันเป็นภาระที่ กิจการต้องปฏบัิติในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ ระบุด้วย

ตัวเอง (กิจการเป็นตัวการ) หรือเพ่ือจัดการให้สินค้าหรือบริการเหล่าน้ันได้รับการจัดหาโดยบุคคลอื่ น 

(กิจการเป็นตัวแทน) หากสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าประกอบด้วยสินค้าหรือบริการที่ แตกต่างกันมากกว่าหน่ึง

รายการ กิจการสามารถเป็นตัวการส าหรับสินค้าหรือบริการที่ ระบุบางรายการ และเป็นตั วแทนส าหรับ

รายการอื่ น ๆ 

กิจการเป็นตัวการ ถ้ากิจการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ ระบุก่อนที่ สินค้าหรือบริการจะโอนไปให้

ลูกค้า ข้อบ่งช้ีว่ากจิการควบคุมสนิค้าหรือบริการที่ ระบุก่อนโอนไปยังลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายการ

ดังต่อไปนี้  

- กิจการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามข้อตกลง ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบต่อการ

ยอมรับสนิค้าหรือบริการที่ ระบุ 

- กิจการมีความเสี่ ยงจากสินค้าคงเหลือก่อนที่ สินค้าหรือบริการที่ ระบุจะโอนให้ลูกค้า หรือ

หลังจากการโอนการควบคุมให้ลูกค้า 

- กจิการเป็นผู้มีสทิธใินการก าหนดราคาสนิค้าหรือบริการที่ ระบุ 
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ตัวอย่าง กิจการเจรจาต่อรองกับสายการบินขนาดใหญ่ เพ่ือซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในราคาที่ ถูกลงเมื่ อ

เทยีบกับราคาที่ สายการบินขายตั๋วเคร่ืองบินโดยตรงให้กับลูกค้าโดยทั่วไป กจิการระบุจ านวนตั๋วเคร่ืองบิน

ที่ จะซ้ือและต้องจ่ายช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเหล่าน้ันไม่ว่าจะน าไปขายต่อได้หรือไม่กต็าม ค่าตั๋วเคร่ืองบินที่  

ถูกลงส าหรับการซ้ือแต่ละคร้ังจะถูกเจรจาต่อรองและตกลงกนัล่วงหน้าระหว่างกจิการกบัสายการบิน 

กิจการเป็นผู้ก าหนดราคาตั๋วเคร่ืองบินที่ จะขายแก่ลูกค้า โดยกิจการเป็นผู้ขายตั๋วเคร่ืองบินและ

เรียกเกบ็เงินจากลูกค้าเมื่ อลูกค้าซ้ือตั๋วเคร่ืองบิน นอกจากน้ี กิจการยังให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการ

แก้ปัญหาตามค าร้องเรียนเกี่ ยวกับบริการที่ ได้รับจากสายการบิน อย่างไรกต็าม แต่ละสายการบินเป็น

ผู้รับผิดชอบในการปฏบัิติตามภาระผูกพันที่ เกี่ ยวข้องกบัตั๋วเคร่ืองบิน รวมไปถึงการเยียวยาในกรณีที่ ลูกค้า

ไม่พอใจในการให้บริการของสายการบิน 

ในการระบุว่ากิจเป็นตัวการหรือตัวแทน กิจการต้องระบุสินค้าหรือบริการที่ จะให้แก่ลูกค้า และ

ประเมินว่ากจิการควบคุมสนิค้าหรือบริการเหล่านั้นก่อนโอนไปยังลูกค้าหรือไม่ 

กิจการสรุปว่า ตนเองมีอ านาจควบคุมสิทธิการบินในแต่ละเที่ ยวบิน (ในรูปของตั๋วเคร่ืองบิน) ที่

กิจการซ้ือจากสายการบินและโอนไปยังลูกค้า ดังน้ัน กิจการลงความเหน็ว่าสินค้าหรือบริการที่ ระบุได้ที่ จะ

โอนให้กับลูกค้า คือสิทธิบนที่ น่ังในแต่ละเที่ ยวบินที่ กิจการเป็นผู้ควบคุม และไม่มีสินค้าหรือบริการอื่ น  

ที่ กจิการสญัญาว่าจะให้แก่ลูกค้า 

กิจการเป็นผู้ควบคุมสิทธิในแต่ละเที่ ยวบินก่อนที่ จะโอนสิทธิเหล่าน้ันไปยังลูกค้าแต่ละราย 

เน่ืองจากกิจการมีความสามารถในการสั่งการการใช้สิทธิดังกล่าวโดยการตัดสินใจว่าจะใช้ตั๋วเคร่ืองบิน

ส าหรับการท าให้แล้วเสรจ็ตามสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าหรือไม่และใช้กับสัญญาใด กิจการยังมีความสามารถที่

จะรับประโยชน์จากตั๋วเคร่ืองบินที่ เหลือไม่ว่าจะเป็นการขายตั๋วเคร่ืองบินและรับผลตอบแทนทั้งหมด หรือ

ใช้ตั๋วเคร่ืองบินด้วยตนเอง 

ข้อบ่งช้ีเกี่ ยวกับการควบคุมสินค้าหรือบริการที่ ระบุก่อนโอนไปยังลูกค้า ยังแสดงให้เห็น  

ถึงหลักฐานที่ ว่า กิจการควบคุมสทิธิที่ เฉพาะเจาะจงแต่ละสทิธ ิ(ตั๋วเคร่ืองบินแต่ละใบ) ก่อนที่ จะโอนไปยัง

ลูกค้า และกจิการมีความเสี่ ยงในสินค้าคงเหลือเกี่ ยวกบัตั๋วเคร่ืองบินเหล่าน้ันเพราะกิจการซ้ือตั๋วเคร่ืองบิน

จากสายการบินก่อนที่ จะท าสัญญาขายตั๋วเคร่ืองบินให้กับลูกค้า กิจการต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเหล่าน้ัน

ให้กับสายการบินไม่ว่ากิจการจะสามารถขายตั๋วเคร่ืองบินต่อให้กับลูกค้าได้หรือไม่ หรือไม่ว่ากิจการจะ

สามารถขายต่อได้ในราคาที่ ต้องการหรือไม่ นอกจากน้ี กิจการยังเป็นผู้มีสิทธิในการก าหนดราคา 

ตั๋วเคร่ืองบินที่ ลูกค้าต้องจ่ายส าหรับตั๋วเคร่ืองบินแต่ละใบ 

ดังน้ัน กิจการจึงสรุปว่ากิจการเป็นตัวการส าหรับรายการที่ ท  ากับลูกค้า กิจการจึงรับรู้รายได้ด้วย

จ านวนสิ่ งตอบแทนที่ กจิการได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัตั๋วเคร่ืองบินที่ โอนให้กบัลูกค้า  
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5.5 การใหสิ้ทธิ (Licensing) 

การให้สทิธทิ  าให้ลูกค้ามีสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของกิจการ การให้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา

อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้สทิธใินรายการดังต่อไปนี้  

- ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี 

- ภาพยนตร์ เพลงและสื่ อบันเทงิในรูปแบบต่างๆ  

- แฟรนไชส ์และ 

- สทิธบัิตร เคร่ืองการค้าและลิขสทิธิ์  

กจิการอาจตกลงที่ จะส่งมอบสนิค้าหรือบริการอื่ นให้แก่ลูกค้านอกเหนือจากข้อตกลงในการให้สทิธิ

แก่ลูกค้า ข้อตกลงดังกล่าวอาจระบุไว้ชัดเจนในสญัญา หรืออาจะเป็นข้อตกลงโดยนัยที่ เป็นไปตามประเพณี

ปฏบัิติทางธุรกจิของกิจการ ถ้าข้อตกลงในการให้สิทธิไม่แตกต่างจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการ

อื่ นตามสัญญา กิจการต้องบันทึกข้อตกลงเหล่าน้ันเป็นภาระที่ ต้องปฏิบัติเดียวกัน ตัวอย่างการให้สิทธิที่  

ไม่สามารถแยกออกจากข้อตกลงในการโอนสนิค้าหรือบริการอื่ นตามสญัญามีดังน้ี 

- การให้สทิธน้ัินถือว่าเป็นส่วนประกอบหน่ึงของสนิค้าที่ มีตัวตน และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงใน

การท าให้สนิค้าใช้งานได้ และ 

- การให้สทิธทิี่ ท  าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์กต่็อเมื่ อใช้สทิธดิังกล่าวพร้อมกบับริการที่

เกี่ ยวข้องเทา่นั้น (เช่น บริการออนไลน์ที่ กจิการจัดให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลโดยการท าการให้

สทิธิในการเข้าถึงข้อมูล) 

ถ้าข้อตกลงตามการให้สิทธิแตกต่างจากข้อตกลงอื่ นตามสัญญา ข้อตกลงในการให้สิทธิเป็นภาระที่

ต้องปฏิบัติที่ แยกต่างหาก กิจการต้องก าหนดว่าการให้สิทธิดังกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการโอน ณ เวลาใดเวลา

หน่ึง หรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยในการก าหนดจังหวะเวลานี้  กจิการต้องพิจารณาว่าข้อตกลงมีลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

- สทิธิในการเข้าถึง (Right to access) ทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการที่ มีอยู่ตลอดอายุของ

การให้สทิธิ 

- สทิธิในการใช้ (Right to use) ทรัพย์สนิทางปัญญาของกิจการที่ มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง

ในการให้สทิธิ 

ตัวอย่าง กิจการเข้าท าสัญญากับลูกค้าและตกลงที่ จะให้ใบอนุญาตแฟรนไชส์แก่ลูกค้า ในการใช้  

ช่ือทางการค้าและขายสินค้าของกิจการเป็นระยะเวลา 10 ปี นอกเหนือจากการให้ใบอนุญาต กิจการยัง 

ตกลงที่ จะขายอุปกรณ์ที่ จ าเป็นในการส าหรับการด าเนินงานร้านแฟรนไชส์ กิจการได้รับค่าสิทธจิ านวน 5% 

ของยอดขายรายเดือนของลูกค้าเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการให้ใบอนุญาต และสิ่ งตอบแทนส าหรับ 

ค่าอุปกรณ์เป็นจ านวน 150,000 บาท ซ่ึงจะมีสทิธไิด้รับเมื่ อส่งมอบอุปกรณ์ 
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กิจการได้ประเมินสินค้าและบริการที่ จะโอนให้แก่ลูกค้าว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ กิจการ  

ในฐานะผู้ให้แฟรนไชส์ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจเพ่ือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์  

การเปล่ียนแปลงในความช่ืนชอบของผู้บริโภคและการน าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธก์ารตั้งราคา 

การจัดแคมเปญทางการตลาด และการด าเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนช่ือแฟรนไชส์  อย่างไร 

กต็าม กิจการสรุปว่ากิจกรรมเหล่าน้ีไม่ได้เป็นการโอนสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับลูกค้าเน่ืองจาก  

เป็นเพียงส่วนหน่ึงของข้อตกลงในการให้ใบอนุญาต 

กิจการระบุว่ากิจการมีข้อตกลงสองรายการในการโอนสินค้าและบริการ ซ่ึงได้แก่ ข้อตกลงในการ

ให้ใบอนุญาต และข้อตกลงในการโอนอุปกรณ์ นอกจากน้ีกิจการยังสรุปว่าข้อตกลงทั้งสองรายการมีความ

แตกต่างกัน เน่ืองจากลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการแต่ละอย่างโดยตรง หรือได้รับประโยชน์

เมื่ อน าไปใช้ควบคู่กบัทรัพยากรอื่ นที่ ลูกค้ามีอยู่ ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตควบคู่กับอุปกรณ์

ที่ ได้ส่งมอบก่อนที่ จะเปิดร้านแฟรนไชส์ และอุปกรณ์สามารถใช้ในร้านแฟรนไชส์หรือขายได้ในจ านวนเงิน

ที่ มากกว่ามูลค่าซาก กิจการยังระบุด้วยว่าข้อตกลงทั้งสองรายการสามารถระบุแยกได้ กิจการจึงสรุปว่า

ใบอนุญาตและอุปกรณ์ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตที่ ใช้ร่วมกัน ในการได้ข้อสรุปดังกล่าว กิจการพิจารณาแล้วว่า

กิจการไม่ได้ให้บริการที่ มีนัยส าคัญในการบูรณาการใบอนุญาตและอุปกรณ์เข้าด้วยกัน (สินทรัพย์ทาง

ปัญญาในใบอนุญาตไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ และไม่ได้เป็นการปรับแต่งอย่างมีนัยส าคัญต่อ

อุปกรณ์) นอกจากน้ี ใบอนุญาตและอุปกรณ์ไม่ได้มีการพ่ึงพากันหรือมีความเกี่ ยวข้องกนัอย่างมาก เพราะ

กจิการสามารถปฏบัิติตามข้อตกลงแต่ละข้อตกลงแยกต่างหากจากกนั กจิการจึงสรุปว่ากจิการมีภาระที่ ต้อง

ปฏบัิติ 2 ภาระ คือ การให้ใบอนุญาตแฟรนไชส ์และการโอนอุปกรณ์ 

กิจการระบุว่าราคาของรายการ คือ สิ่ งตอบแทนคงที่ จ านวน 150,000 บาท และสิ่ งตอบแทน 

ผันแปร (5% ของยอดขายของลูกค้า) ซ่ึงราคาขายแบบเอกเทศของอุปกรณ์มีมูลค่าเทา่กบั 150,000 บาท 

และกิจการมักให้สิทธิใบอนุญาตแฟรนไชส์แลกเปล่ียนกับจ านวนเงิน 5% ของยอดขายของลูกค้า กิจการ

ยังระบุอีกว่าจ านวนสิ่ งตอบแทนผันแปรทั้งจ านวนควรถูกปันส่วนให้กับภาระที่ ต้องปฏิบัติ ในการให้

ใบอนุญาต กิจการสรุปว่าสิ่ งตอบแทนผันแปร (ค่าสิทธิที่ ก  าหนดจากยอดขาย) ควรปันส่วนให้กับการให้

ใบอนุญาตแฟรนไชส์เน่ืองจากสิ่ งตอบแทนผันแปรทั้งหมดเกี่ ยวข้องกับการให้ใบอนุญาตแฟรนไชส์ของ

กิจการ นอกจากน้ี การปันส่วนสิ่ งตอบแทน 150,000 บาท ให้กับอุปกรณ์ และค่าสิทธิที่ ก  าหนดจาก

ยอดขายให้กับการให้ใบอนุญาตแฟรนไชส์ ยังสอดคล้องกับการปันส่วนราคาตามราคาขายแบบเอกเทศที่

ใช้ในสญัญาลักษณะเดียวกนั 

แนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิ - กิจการประเมินถึงลักษณะของข้อตกลงของกิจการในการให้สิทธิใน

ใบอนุญาตแฟรนไชส์ และสรุปว่าข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินทาง

ปัญญาของกจิการตลอดระยะเวลาในการให้สทิธ ิเน่ืองจาก 
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- ลูกค้ามีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะต้องด าเนินกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ ลูกค้ามีสิทธิ และลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา  

ที่ ได้รับสทิธจิากกิจกรรมเหล่าน้ัน โดยเป็นประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจที่ กิจการจะด าเนินกิจกรรมเหล่าน้ี เช่น 

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในความช่ืนชอบของผู้บริโภคและการน าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การวาง 

กลยุทธ์การตั้งราคา การจัดแคมเปญทางการตลาด และการด าเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ส่วน

หน่ึงของสิ่ งตอบแทนยังขึ้ นอยู่กับความส าเร็จของผู้ใช้แฟรนไชส์ (เห็นได้จากค่าตอบแทนใบอนุญาต 

แฟรนไชส์ที่ ก  าหนดจากยอดขาย) กิจการและลูกค้าเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันซ่ึงบ่งช้ีว่าลูกค้า

จะคาดหวังว่ากจิกรรมจะด าเนินกจิกรรมเหล่านั้นเพ่ือก่อให้เกดิก าไรสงูสดุ 

- ใบอนุญาตแฟรนไชส์ก าหนดให้ลูกค้าต้องปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่ เป็นผลจาก

กจิกรรมต่าง ๆ ลูกค้าจึงมีฐานะเปิดโดยตรงต่อผลกระทบทั้งแง่บวกหรือแง่ลบที่ เกดิจากกจิกรรมเหล่านั้น 

- ถึงแม้ว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเหล่าน้ันผ่านการได้รับสิทธิตามใบอนุญาต แต่

ลูกค้าไม่ได้รับสนิค้าหรือบริการใด ๆ ในขณะที่ กจิกรรมเหล่านั้นก าลังด าเนินไป 

จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น กจิการได้ข้อสรุปว่า ข้อตกลงในการโอนสทิธติามใบอนุญาตเป็นภาระ

ที่ ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ตลอดอายุการให้สิทธิ และยังสรุปว่า เน่ืองจากค่าตอบแทนอยู่ในรูปของค่าสิทธิที่

ก  าหนดจากยอดขายมีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับการให้ใบอนุญาตแฟรนไชส์ หลังจากที่ ได้โอน

ใบอนุญาตแฟรนไชส์ให้แก่ลูกค้าแล้ว กิจการจะรับรู้รายได้ตามยอดขายที่ เกิดขึ้ นของลูกค้า เพราะกิจการ

สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ ต้องปฏบัิติได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

5.6 ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซ่ึงสญัญา (Incremental costs of obtaining a contract) 

กิจการต้องบันทึกต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์หากคาดว่า

กจิการสามารถได้รับคืนต้นทุนดังกล่าว 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญา เป็นต้นทุนของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญากับลูกค้า โดย  

จะไม่เกิดขึ้นหากกจิการไม่ได้ท าสญัญากบัลูกค้า (เช่น ค่านายหน้าในการขาย) ต้นทุนที่ เกิดขึ้นไม่ว่ากจิการ

จะได้ท าสัญญากับลูกค้าหรือไม่ ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิดรายการ เว้นแต่กรณีที่ สามารถเรียกเกบ็จาก

ลูกค้าได้ไม่ว่ากจิการจะท าสญัญากบัลูกค้าหรือไม่ 

กิจการอาจรับรู้ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิดขึ้ น หากระยะเวลาใน

การตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์มีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกว่า 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TFRS 15  หน้า  28  

 

ตัวอย่าง กิจการซ่ึงเป็นผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาได้ชนะการประกวดราคาการให้บริการที่ ปรึกษาแก่

ลูกค้ารายใหม่ ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสญัญา ประกอบด้วย 

- ค่าที่ ปรึกษากฎหมายส าหรับการท า Due diligence จ านวน 15,000 บาท 

- ค่าเดินทางในการส่งเอกสารเสนอราคา จ านวน 25,000 บาท 

- ค่า commission ให้กบัพนักงานขาย จ านวน 10,000 บาท 

กจิการรับรู้สินทรัพย์ส าหรับต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาจ านวน 10,000บาท ซ่ึงเกิดจาก

การจ่ายค่า commission ให้กับพนักงานขาย เน่ืองจากกิจการคาดหวังว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวผ่าน 

การคิดค่าบริการให้ค าปรึกษา กจิการยังจ่ายเงินโบนัสประจ าปีให้กับหัวหน้าทมีขายโดยองิจากเป้ายอดขาย

ประจ าปี ก าไรประจ าปี และการประเมินผลรายบุคคล อย่างไรกต็าม กิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ส าหรับการ

จ่ายเงินโบนัสเน่ืองจากไม่ใช่ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญา และยังขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจและปัจจั ย 

อื่ น ๆ เงินโบนัสจึงไม่ได้เกดิขึ้นโดยตรงจากสญัญาที่ ระบุได้ 

กจิการเหน็ว่า ค่าที่ ปรึกษากฎหมายและค่าเดินทางน้ันเกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ท าสัญญากับลูกค้า

หรือไม่ ดังน้ัน ต้นทุนเหล่าน้ีจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิดรายการ ยกเว้นในกรณีที่ ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ันอยู่

ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่ น ซ่ึงกรณีดังกล่าวต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับน้ัน 

5.7 ตน้ทุนการท าใหเ้สร็จส้ินตามสญัญา (Costs to fulfill a contract) 

ถ้าต้นทุนที่ เกิดขึ้ นเพ่ือให้กิจการปฏิบัติตามสัญญาที่ ท  ากับลูกค้าไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน

ฉบับอื่ น กจิการจะบันทกึต้นทุนดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ได้กต่็อเมื่ อเข้าเงื่ อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้  

1. ต้นทุนมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่ เกิดขึ้ นแล้วหรือสัญญาที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ น โดย

กจิการสามารถระบุต้นทุนว่ามีความเกี่ ยวข้องกบัสญัญาได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

2. ต้นทุนที่ ใช้เพ่ือสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพ่ือน าไปใช้ในการ

ปฏบัิติตามภาระที่ ต้องปฏบัิติให้ส าเรจ็ในอนาคต 

3. กจิการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าว 

ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่ เกิดขึ้ นแล้ว (หรือสัญญาที่ คาดได้ว่าจะเกิดขึ้ น) รวมถึง

ต้นทุนต่าง ๆ เหล่านี้  

- ค่าแรงงานทางตรง 

- วัตถุดิบทางตรง 

- ต้นทุนปันส่วนซ่ึงมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกบัสญัญาหรือกจิกรรมในสญัญา 

- ต้นทุนที่ มีการระบุในสญัญาอย่างชัดแจ้งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ และ 
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- ต้นทุนอื่ นที่ เกิดขึ้นเพียงเพราะกิจการได้ท าสัญญาที่ ท  ากับลูกค้า (เช่น ต้นทุนที่ จ่ายให้กับ

ผู้รับเหมาช่วงต่อ) 

ตัวอย่าง กิจการเข้าท าสัญญาให้บริการจัดการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของลูกค้ารายหน่ึง เป็น

ระยะเวลา 5 ปี สญัญาสามารถต่ออายุคราวละ 1 ปี โดยเฉล่ียของอายุสญัญาจะอยู่ที่ ประมาณ 7 ปี  

ก่อนที่ จะเร่ิมให้บริการ กิจการได้ออกแบบและสร้าง Platform ส าหรับใช้งานภายในกิจการซ่ึงมี

การเช่ือมต่อกับระบบงานของลูกค้า ซ่ึง Platform น้ีจะไม่ถูกโอนให้กับลูกค้าแต่จะใช้ส าหรับการให้บริการ

ลูกค้ารายน้ี 

ต้นทุนเร่ิมแรกในการสร้าง Platform ดังกล่าว มีดังน้ี 

- ค่าออกแบบ จ านวน 40,000 บาท 

- ค่า Hardware จ านวน 120,000 บาท 

- ค่า Software จ านวน 90,000 บาท 

- ค่าโอนย้ายข้อมูลและทดสอบศูนย์ข้อมูล จ านวน 100,000 บาท 

รวมตน้ทนุทัง้ส้ิน 350,000 บาท 

ต้นทุนเร่ิมแรกดังกล่าว เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่ ต้องท าให้เสร็จสิ้ นตามสัญญา และไม่ได้

เกดิการโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกค้า กจิการจึงบันทกึบัญชีส าหรับต้นทุนเร่ิมแรกต่าง ๆ ดังน้ี 

- ค่า Hardware: บันทึกตามข้อก าหนดใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 เร่ือง ที่ ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

- ค่า Software: บันทึกตามข้อก าหนดใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน 

- ต้นทุนในการออกแบบ การโอนย้ายข้อมูลและทดสอบศูนย์ข้อมูล: กิจการต้องประเมินว่า 

กจิการสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ส าหรับต้นทุนการท าให้เสรจ็สิ้นตามสญัญาเหล่าน้ีได้หรือไม่ และพิจารณา

ระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายอย่างมีระบบตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ ให้บริการ 

นอกเหนือจาก ต้นทุนเร่ิมแรกในการสร้าง Platform ดังกล่าวแล้ว กิจการได้ก าหนดให้พนักงาน

จ านวน 2 คน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่ลูกค้า ถึงแม้ว่าต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกบัพนักงาน 2 

คนน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการแก่ลูกค้า แต่กิจการสรุปว่าต้นทุนเหล่าน้ีไม่ได้ก่อให้เกิดหรือ

ปรับปรุงทรัพยากรของกิจการ ดังน้ันต้นทุนเหล่าน้ีจะไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ กิจการต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายพนักงานส าหรับพนักงาน 2 คนน้ีเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการ 
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5.8 สญัญาการซ้ือคืน (Repurchase agreements) 

สัญญาการซ้ือคืน คือ สัญญาซ่ึงกิจการที่ ได้ขายสินทรัพย์ และมีการตกลงหรือสัญญาได้ให้

ทางเลือก (ในสญัญาเดียวกนัหรือเป็นสญัญาอื่ นแยกกนั) แก่กจิการในการซ้ือคืนสนิทรัพย์ 

การซ้ือคืนสินทรัพย์อาจเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ ขายให้แก่ลูกค้า หรือสนิทรัพย์น้ันมีความคล้ายคลึง

มากกบัสนิทรัพย์ดั้งเดิม หรือสนิทรัพย์อื่ นที่ สนิทรัพย์เดิมที่ ขายไปเป็นส่วนประกอบของสนิทรัพย์น้ัน 

สญัญาการซ้ือคืนโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ 

1. กจิการมีภาระผูกพันที่ ต้องซ้ือคืนสนิทรัพย์ (สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - Forward) 

2. กจิการมีสทิธใินการซ้ือคืนสนิทรัพย์ (สญัญาทีใ่หสิ้ทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถื้อในการ

ซ้ือสินทรพัย ์- Call option) 

3. กิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามที่ ลูกค้าร้องขอ (สญัญาทีใ่หสิ้ทธิในการเลือก

แบบไม่ผกูมดัแก่ผูถื้อในการขายสินทรพัย ์- Put option) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสญัญาที่ให้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผูถ้ือในการซ้ือ

สินทรพัย ์(Forward or Call option) 

สัญญาลักษณะน้ีจะถือว่าลูกค้าไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์น้ันได้ เพราะมีข้อจ ากัดในการ

ก าหนดการใช้งานและการได้รับประโยชน์คงเหลือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน แม้ว่าจะถือครองทาง

กายภาพของสนิทรัพย์กต็าม ดังน้ัน กจิการต้องบันทกึรายการตามสญัญาตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

- บันทกึเป็นสญัญาเช่า ถ้ากจิการสามารถซ้ือคืนสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ ต า่กว่าราคาขายดั้งเดิมของ

สนิทรัพย์ 

- บันทกึเป็นสัญญาการจัดหาเงิน (Financing) ถ้ากิจการสามารถหรือต้องซ้ือคืนสินทรัพย์ด้วย

มูลค่าที่ มากกว่าหรือเทา่กบัราคาขายดั้งเดิมของสนิทรัพย์ 

ในการเปรียบเทียบราคาซ้ือคืนกับราคาขาย ต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา ถ้าสัญญา

การซ้ือคืนเป็นสัญญาการจัดหาเงิน กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์เดิมน้ันต่อไป และต้องรับรู้จ านวนเงินของสิ่ ง

ตอบแทนที่ ได้รับจากลูกค้าเป็นหน้ีสินทางการเงิน ส่วนต่างระหว่างจ านวนสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับจากลูกค้า

และจ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ายไปให้ลูกค้าจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายอื่ นที่ เป็นไปได้  

ถ้าสิทธิในการเลือกไม่ได้รับการใช้และหมดอายุลง กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินออกไปและรับรู้

เป็นรายได้ 

สญัญาทีใ่หสิ้ทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถ้อืในการขายสินทรพัย ์(Put option) 

หากกจิการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามค าขอจากลูกค้า ในราคาที่ ต า่กว่าราคาขายเดิม

ของสนิทรัพย์ กจิการต้องพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นสญัญาว่าลูกค้ามีแรงจูงใจในการใช้สทิธดิังกล่าวหรือไม่ 
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การใช้สิทธิของลูกค้าส่งผลให้จ านวนเงินที่ ลูกค้าจ่ายช าระมาเป็นการจ่ายสิ่ งตอบแทนให้กบักิจการ

ส าหรับสิทธิในการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวส าหรับระยะเวลาหน่ึง ดังน้ัน ให้กิจการบันทึกสัญญาดังกล่าวเป็น

สัญญาเช่า เพ่ือประเมินว่าลูกค้ามีแรงจูงใจในการใช้สิทธิหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง

ความสัมพันธ์ของราคาซ้ือคืนและราคาตลาดที่ คาดไว้ของสินทรัพย์ ณ วันที่ ซ้ือคืน และจ านวนเงินของ

จังหวะเวลาจนกระทั่งสทิธหิมดอายุ ตัวอย่างเช่น 

- ถ้าราคาซ้ือคืนคาดว่าจะเกนิกว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ อาจจะบ่งช้ีว่าลูกค้ามี

แรงจูงใจในการใช้สทิธขิายสนิทรัพย์ 

- หากลูกค้าไม่มีแรงจูงใจในการใช้สิทธ ิณ ราคาที่ ต า่กว่าราคาขายเดิมของสนิทรัพย์ → กิจการจะ

ถือเป็นการขายที่ ให้สทิธใินการคืนได้ (ดูหัวข้อ ‘การขายที่ ให้สทิธใินการคืน’) 

- หากราคาซ้ือคืนของสนิทรัพย์เทา่กบัหรือมากกว่าราคาขายเดิม  

- และมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาดที่ คาดไว้ (ลูกค้ามีแรงจูงใจในการใช้สิทธิ) → สัญญา

ดังกล่าวเป็นสญัญาจัดหาเงิน 

- แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับราคาตลาดที่ คาดไว้ และลูกค้าไม่มีแรงจูงใจที่ จะใช้สิทธิ → ถือ

เป็นการขายที่ ให้สทิธใินการคืน 

ในการเปรียบเทียบราคาซ้ือคืนกับราคาขาย ต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา ถ้าสิทธิใน

การเลือกไม่ได้รับการใช้และหมดอายุลง กจิการต้องตัดรายการหน้ีสนิออกไปและรับรู้เป็นรายได้ 

ตัวอย่าง กจิการท าสญัญาขายสนิทรัพย์มูลค่า 1 ล้านบาท เม่ือวันที่  1 ม.ค. x1 

กรณีที ่1: Call Option - พิจารณาวา่เป็นสญัญาการจดัหาเงิน 

สัญญาก าหนดสิทธิ Call option ให้กิจการมีสิทธิในการซ้ือสินทรัพย์คืนในราคา 1.1 ล้านบาท 

ก่อนหรือภายในวันที่  31 ธ.ค. x1 

การควบคุมสินทรัพย์ยังไม่ถูกโอนไปยังลูกค้า ณ วันที่  1 ม.ค. x1 เน่ืองจาก กิจการมีสิทธิในการ

ซ้ือสินทรัพย์คืน ลูกค้าจึงมีข้อจ ากัดในการก าหนดการใช้งานและการได้รับประโยชน์คงเหลือเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพย์ ดังน้ัน กิจการจึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็นสัญญาการจัดหาเงิน เ น่ืองจากราคาใช้สิทธิมี

มูลค่ามากกว่าราคาขายดั้งเดิมของสินทรัพย์ กิจการต้องไม่ตัดรายการสินทรัพย์ออกแต่บันทกึเงินที่ ได้รับ

เป็นหน้ีสินทางการเงิน กิจการยังต้องทยอยรับรู้ส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ (1.1 ล้านบาท) กับเงินที่

ได้รับ (1 ล้านบาท) เป็นดอกเบ้ียจ่าย (คู่กบัการเพ่ิมหน้ีสนิ) ตลอดอายุสญัญา 

ณ วันที่  31 ธ.ค. x1 สมมติว่าสิทธิดังกล่าวไม่ได้รับการใช้ ดังน้ัน กิจการต้องตัดรายการหน้ีสิน

ออกไปและรับรู้เป็นรายได้จ านวน 1.1 ล้านบาท 
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กรณีที ่2: Put option - พิจารณาวา่เป็นสญัญาเช่า 

 สมมติให้สัญญาก าหนดสิทธิ Put option แก่ลูกค้า ซ่ึงท าให้กิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืน

สินทรัพย์ตามค าขอของลูกค้า ในราคา 900,000 บาท ก่อนหรือภายในวันที่  31 ธ.ค. x1 ซ่ึงราคาตลาด 

ที่ คาดไว้ของสนิทรัพย์ ณ วันที่  31 ธ.ค. x1 อยู่ที่  750,000 บาท 

 กจิการต้องประเมิน ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ว่าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ มีนัยส าคัญที่ จะใช้สิทธ ิ

Put option หรือไม่ เพ่ือก าหนดการบันทกึบัญชีส าหรับการโอนสนิทรัพย์ 

 กจิการสรุปว่าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกจิที่ มีนัยส าคัญที่ จะใช้สทิธิ เน่ืองจากราคาซ้ือคืนมีมูลค่า

มากกว่าราคาตลาดที่ คาดไว้อย่างมีนัยส าคัญ กิจการพิจารณาแล้วว่าไม่มีปัจจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้องในการ

ประเมินว่าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกจิที่ มีนัยส าคัญที่ จะใช้สิทธิหรือไม่ 

 ดังน้ัน กิจการสรุปว่าการควบคุมสินทรัพย์ยังไม่ถูกโอนไปยังลูกค้า เพราะลูกค้ามีข้อจ ากัดในการ

ก าหนดการใช้งานและการได้รับประโยชน์คงเหลือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์  กิจการจึงบันทึกรายการ

ดังกล่าวในลักษณะของสญัญาเช่า 

6. การเปิดเผยขอ้มูล 

 วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล คือ การท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะ จ านวนเงิน จังหวะ

เวลาและความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่ เกดิขึ้นจากสญัญาที่ ท  ากบัลูกค้า 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของรายการดังต่อไปนี้  

1. รายการสญัญาที่ ท  ากบัลูกค้า 

  สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

- เปิดเผยรายได้ที่ รับรู้จากสญัญาที่ ท  ากบัลูกค้าแยกต่างหากจากรายได้จากแหล่งอื่ น 

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีหรือสินทรัพย์ตามสัญญา โดยเปิดเผยแยก

ต่างหากจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เกดิจากสญัญาประเภทอื่ น 

  การจ าแนกรายได ้

- จ าแนกข้อมูลรายได้ ตามประเภทต่าง ๆ เช่น จ าแนกตามประเภทของสินค้าหรือ

บริการ จ าแนกตามเขตทางภูมิศาสตร์ จ าแนกตามตลาดหรือประเภทของลูกค้า 

จ าแนกตามจังหวะเวลาการโอนสนิค้าหรือบริการ เป็นต้น 

ยอดคงเหลือของสญัญา 

- ยอดต้นงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดของลูกหน้ี สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ เกดิจากสญัญา 

- จ านวนรายได้ที่ รับรู้ในงวด ที่ เคยรวมอยู่ในหน้ีสนิที่ เกดิจากสญัญาต้นงวด 
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- จ านวนรายได้ที่ รับรู้ในงวด ที่ เกี่ ยวเน่ืองกับภาระที่ ปฏิบัติเสร็จแล้วในงวดก่อน เช่น 

การเปล่ียนแปลงราคา 

- อธิบายการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดที่ ส าคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์และ

หน้ีสนิที่ เกดิจากสญัญา 

ภาระทีต่อ้งปฏิบตั 

- กิจการถือว่าปฏิบัติภาระเสร็จสิ้ นเมื่ อใด เช่น เมื่ อส่งมอบ เมื่ อขนส่ง เมื่ อก าลัง

ให้บริการ หรือเมื่ อบริการเสรจ็สิ้น เป็นต้น 

- เง่ือนไขการจ่ายช าระที่ ส าคัญ เช่น เมื่ อใดที่ ถึงก าหนดช าระ สัญญามีองค์ประกอบของ

การจัดหาเงินหรือไม่ หรือจ านวนเงินของสิ่ งตอบแทนผันแปร 

- ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ สัญญาว่าจะโอน และเปิดเผยข้อมูลหากกิจการท า

หน้าที่ เป็นตัวแทน 

- ภาระผูกพันในการรับคืน การคืนเงิน และภาระผูกพันอื่ นที่ คล้ายกนั 

- ประเภทของการรับประกนั และภาระผูกพันที่ เกี่ ยวข้อง 

2. ดุลยพินิจส าคัญที่ ใช้ในการพิจารณารายการสญัญา รวมถึงดุลยพินิจที่ เปล่ียนแปลงไป 

- จังหวะเวลาของการเสรจ็สิ้นของภาระที่ ต้องปฏบัิติ 

- ราคาของรายการและจ านวนเงินที่ ได้ปันส่วนให้กบัแต่ละภาระ 

3. สนิทรัพย์ที่ รับรู้จากต้นทุนที่ ท  าให้ได้มาซ่ึงสญัญาหรือต้นทุนในการท าให้เสรจ็สิ้นตามสญัญา 

- อธิบายการใช้ดุลยพินิจในการก าหนดจ านวนเงินของต้นทุนที่ ท  าให้ได้มาซ่ึงสัญญา

หรือต้นทุนในการท าให้เสรจ็สิ้นตามสญัญา 

- อธบิายวิธกีารตัดจ าหน่าย 

- เปิดเผยจ านวนเงินที่ ตัดจ าหน่ายและผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ รับรู้ในงวด 


