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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
1. บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อง รายได้ จ ากสัญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้ า ก าหนด
หลัก การบั ญ ชีเกี่ ยวกับ การรั บ รู้รายได้ ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า (Revenue from Contracts with
Customers) ทั้งนี้ เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ มีผลบั งคับ ใช้ จะทาให้ ยกเลิกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวกับรายได้ ในหลายฉบับ ดังนี้
1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้
3) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ ยนเกี่ ยวกับบริการ
โฆษณา
4) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ า
5) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อง สัญ ญาสาหรั บ การก่อสร้ าง
อสังหาริมทรัพย์
6) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า

2. วัตถุประสงค์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ เป็ นความร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard
Board : IASB) และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Financial Accounting
Standards Board : FASB) เพื่ อเป้ าหมายที่ ว่าในอนาคตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของทุกประเทศ
ควรอยู่บนหลักการเดียวกัน โดยมีความพยายามที่ จะลดความไม่สอดคล้ องกันในหลักการหรือแนวปฏิบัติ
เกี่ ยวกั บ การรั บ รู้ ร ายได้ ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น เพื่ อให้ แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ การรั บ รู้ ร ายได้ ร ะหว่ า งกิจ การ
อุตสาหกรรม ตลาดทุ น และประเทศ มีความสอดคล้ องกัน และสามารถเปรี ยบเทียบกัน ได้ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการปรับปรุงข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ รับข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์
มากยิ่ งขึ้น
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3. ขอบเขต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถือปฏิบัติกับ สัญญาที่ ทากับลูกค้ าทุกฉบับ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ ทเี่ กิดจาก
1) สัญญาเช่า ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
2) สัญ ญาประกันภัย ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญ ญา
ประกันภัย
3) เครื่ องมื อ ทางการเงิน และสิท ธิห รื อ ภาระผู ก พั น ตามสัญ ญาอื่ นในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง
การร่วมการงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
4) การแลกเปลี่ ยนรายการที่ ไม่เป็ นตัวเงินระหว่างกิจการที่ อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน เพื่ อสนับสนุน
รายการขายให้ กั บ ลู ก ค้ า หรื อ ลู ก ค้ าในอนาคต ตั ว อย่ า งเช่ น สั ญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท น้า มั น
สองบริษัทที่ ตกลงแลกเปลี่ ยนนา้ มันกัน เพื่ อส่ งมอบนา้ มันให้ กับลูกค้ าตามความต้ องการให้
ทันเวลาในสถานที่ ทแี่ ตกต่างกันที่ ระบุไว้ เป็ นต้ น
หลักการสาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ได้ ให้ ค านิ ยามของค าว่ า “รายได้ ” ไว้ ว่า การเพิ่ มขึ้ น
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรูปของกระแสรับเข้ าของสินทรัพ ย์ หรือการเพิ่ มขึ้น
ของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่ งส่ งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่ มขึ้น โดยไม่รวมถึงส่วนทุนที่ ได้ รับ
จากผู้ มีส่วนร่ วมในส่วนของเจ้ าของ ทั้งนี้ กิจการต้ องรั บ รู้รายได้ เพื่ อให้ สะท้ อนถึงการโอนการควบคุ ม
สินค้ าหรือบริการที่ เกิดจากสัญญาให้ กับลูกค้ าในจานวนที่ สะท้ อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่า จะมีสิทธิ
ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนสินค้ าหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้
รวมข้ อ กาหนดเกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ ทาให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ครบสมบู รณ์ เกี่ ยวกับ ลั กษณะ
จานวน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่ เกิดจากสัญญาที่ ทากับลูกค้ าของ
กิจการให้ แก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน

4. ขั้นตอนในการพิจารณารับรูร้ ายได้
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กิ จ การต้ องรั บ รู้ รายได้ ตามขั้ น ตอนในการพิ จ ารณารั บ รู้ รายได้ จากสั ญ ญาที่ ท ากั บ ลู ก ค้ า
ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุสญ
ั ญาที่ ทากับลูกค้ า (Identify The Contract with A Customer)
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุภาระที่ ต้องปฏิบัติในสัญญา (Identify Separate Performance Obligations in
the Contract)
ขั้นตอนที่ 3 : กาหนดราคาของรายการ (Determine The Transaction Price)
ขั้นตอนที่ 4 : ปันส่วนราคาของรายการให้ กบั ภาระที่ ต้องปฏิบัติทรี่ วมอยู่ในสัญญา (Allocate The
Transaction Price to The Separate Performance Obligations in the Contract)
ขั้นตอนที่ 5 : รับรู้รายได้ เมื่ อ (หรือขณะที่ ) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
(Recognize Revenue When The Entity Satisfies Performance Obligation)

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุสญ
ั ญาทีท่ ากับลูกค้า
สัญญา (Contract) หมายถึง ข้ อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป ซึ่ งทาให้ เกิดสิทธิทใี่ ช้
บังคับได้ (Enforceable)และภาระผูกพัน ทั้งนี้ท้งั นั้นสัญญาจะไม่เกิดขึ้นหากคู่สัญญาสามารถยุติสัญญาได้
โดยไม่ต้องมีการจ่ายชดเชย กิจการต้ องบันทึกรายการสัญญาที่ ทากับลูกค้ าที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เฉพาะเมื่ อรายการเป็ นไปตามเงื่ อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1) คู่สัญญาได้ อนุมัติสัญญาแล้ ว และมีผลผูกพันให้ ท้งั สองฝ่ ายต้ องทาตามภาระผูกพันในสัญญา
โดยรูป แบบของสัญ ญาอาจอยู่ ในรูป แบบที่ เป็ นลายลั กษณ์ อักษร ด้ วยวาจา หรื อประเพณี
ปฏิบัติทางธุรกิจก็ได้ เช่น การโทรศัพท์ส่งั สินค้ า การสั่งสินค้ าออนไลน์ เป็ นต้ น
2) กิจ การสามารถระบุ สิท ธิของคู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ สิน ค้ าหรื อ บริ การที่ ต้ อ ง
ส่งมอบ
3) กิจการสามารถระบุเงื่ อนไขการชาระสิ่ งตอบแทนสาหรับสินค้ าหรือบริการที่ จะส่งมอบ

4) สัญญามีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ความเสี่ ยง จังหวะเวลา และจานวนเงินของกระแสเงินสด
ในอนาคตของกิจการที่ คาดว่ าจะเปลี่ ยนแปลงไปอัน เนื่ องมาจากผลของสัญ ญา แต่ ท้ังนี้ ไม่
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รวมถึ งสัญ ญาที่ ไม่มีเนื้ อหาเชิ งพาณิ ชย์ เช่ น สัญ ญาที่ มีการโอนสิน ค้ าไปมาในระหว่ างกลุ่ ม
กิจการแต่ไม่มีการจ่ายชาระสิ่ งตอบแทนกัน เป็ นต้ น
5) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่า กิจการจะเรียกเก็บสิ่ งตอบแทนที่ กิจการมีสิทธิทจะได้
ี่
รับเพื่ อ
เป็ นการแลกเปลี่ ยนกับสินค้ าหรือบริการที่ จะส่งมอบให้ กับลูกค้ า ทั้งนี้ กิจการต้ องพิ จารณา
เฉพาะความสามารถและความตั้งใจของลูกค้ าในการจ่ายสิ่ งตอบแทนเมื่ อครบกาหนดชาระ
ซึ่ งอาจน้ อ ยกว่ าราคาที่ ระบุ ในสัญ ญาได้ หากสิ่ งตอบแทนมีค วามผัน แปรเนื่ องจากกิจการ
อาจจะเสนอการลดราคาให้ กบั ลูกค้ า
การรวมสัญญา
กิจการต้ องรวมสัญญาตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไปที่ ทากับลูกค้ ารายเดียวกัน (หรือกับบุคคลหรือกิจการ
ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ลูกค้ า ) ในเวลาเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน และบั น ทึกรายการสัญ ญาเหล่ านั้น เสมือนเป็ น
สัญญาเดียวกัน หากเป็ นไปตามเงื่ อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้
1) สัญญาดังกล่าวได้ ถูกต่อรองร่วมกันด้ วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์เดียวกัน
2) จานวนสิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ ายในสัญ ญาฉบั บ หนึ่ งขึ้น อยู่ กับ ราคาหรื อผลการดาเนิ น งานของ
สัญญาอื่ น หรือ
3) สินค้ าหรือบริการที่ ตกลงว่าจะให้ ในสัญญาเหล่านั้นเป็ นภาระเดียวกันที่ ต้องปฏิบัติ
การเปลีย่ นแปลงสัญญา
การเปลี่ ยนแปลงสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่ อคู่สัญญาในสัญ ญาตกลงให้ มีการเปลี่ ยนแปลงที่ ก่อให้ เกิด
สิทธิและภาระผูกพันใหม่ทสี่ ามารถบังคับได้ หรือเปลี่ ยนแปลงสิทธิและภาระผูกพันที่ สามารถบังคับได้ ทมี่ ี
อยู่เดิม โดยที่ การเปลี่ ยนแปลงสัญญาจะถือเป็ นสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาเดิม (A Separate Contract)
ก็ต่อเมื่ อ
1) ขอบเขตของสัญญาเพิ่ มขึ้น เพราะมีสินค้ าหรือบริการที่ สัญญาว่าจะให้ ทแตกต่
ี่
างกันหรือแยก
จากกันได้ (Distinct) เพิ่ มขึ้น และ
2) ราคาตามสัญญาเพิ่ มขึ้นตามขอบเขตที่ เพิ่ มขึ้นซึ่ งสะท้ อนถึงราคาขายแบบเอกเทศ (Standalone
Selling Prices) ของสินค้ าหรือบริการที่ สญ
ั ญาว่าจะให้ ทเี่ พิ่ มขึ้นมา และการปรับราคาที่ เหมาะสมได้ สะท้อน
สถานการณ์ของสัญญานั้น
วิธีการทางบัญชีสาหรับประเภทของการเปลีย่ นแปลง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1) ประเภทสินค้าหรือบริการที่เหลืออยู่ แตกต่างจากสินค้าหรือบริ การที่เคยส่ งมอบไปแล้ว
วิธีการทางบัญชีสาหรับกรณีน้ ี คือ การปรับปรุงไปในอนาคต (Prospective) โดยการปันส่วนราคาที่ เหลือ
ไปยังแต่ละภาระที่ ต้องปฏิบัติทเี่ หลืออยู่
2) ประเภทสินค้าหรือบริการที่เหลืออยู่ เป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่งที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามสัญญาเดิมอยู่
แล้ว วิธีการทางบัญ ชีสาหรับกรณีน้ ี คือ ให้ ปรับปรุงผลกระทบสะสมกับยอดคงเหลือทันที (Cumulative
Catch up Adjustment) รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง การเปลี่ ยนแปลงราคา โดยปรั บ กั บ การรั บ รู้ รายได้ ใ นงวดที่
เปลี่ ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ (Performance Obligation) ในสัญญา
การระบุ ภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ในสัญ ญา ถือเป็ นขั้น ตอนที่ สาคัญ สาหรั บ การพิ จารณารั บ รู้ รายได้
เนื่ องจากกิจการจะสามารถรับรู้รายได้ กต็ ่อเมื่ อกิจการได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพั นในสัญ ญากับลูกค้ าแล้ ว
ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ คานิยามของคาว่ า “ภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ (Performance
Obligation)” หมายถึ ง ข้ อ ตกลงในสัญ ญาที่ ทากับ ลู ก ค้ าเพื่ อโอนรายการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งดั งต่ อไปนี้
ไปให้ กบั ลูกค้ า
1) สินค้ าหรือบริการ (หรือกลุ่มสินค้ าหรือบริการที่ ขายแบบรวมกันไป) ที่ แตกต่างกัน หรือ
2) ชุดของสินค้ าหรือบริการที่ แตกต่างกันแต่มีลักษณะเชิงเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ เหมือนกันและมี
รูปแบบการโอนไปยังลูกค้ าแบบเดียวกัน (Single Performance Obligation)
ทั้งนี้ท้งั นั้น ในแต่ละสัญญาอาจมีภาระที่ ต้ องปฏิบัติต้ังแต่หนึ่ งภาระขึ้นไป โดย ณ วันเริ่ มสัญญา
กิจการต้ องประเมินว่าภาระที่ ต้องปฏิบัติตามสัญญาประกอบด้ วยอะไรบ้ าง โดยพิจารณาจากข้ อตกลงที่ ระบุ
ในสัญญาหรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ โดยสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้าถือว่า แตกต่ าง
กัน (Distinct) หากเป็ นไปตามเงื่ อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1) ลูกค้ าได้ รั บ ประโยชน์ จากสิน ค้ าหรื อบริ การนั้ นๆโดยตรง หรื อได้ รับ ประโยชน์ เมื่ อน าไปใช้
ควบคู่กบั ทรัพยากรอื่ น (สินค้ าหรือบริการของกิจการหรือกิจการอื่ น) ที่ ลูกค้ ามีอยู่ และ
2) ข้ อตกลงของกิจการที่ จะส่งมอบสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ าสามารถระบุแยกจากข้ อตกลงอื่ นใน
สัญ ญานั้ น ได้ กล่ าวคือ ข้ อ ตกลงที่ จะส่งมอบสิน ค้ าหรื อบริ การนั้ น มีความแตกต่ างกัน ตาม
เนื้อหาของสัญญา หรือสามารถกล่าวได้ อกี นัยหนึ่ งว่า สินค้ าหรือบริการนั้นไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั หรือ
เกี่ ยวข้ องกันอย่างมากกับสินค้ าหรือบริการอื่ นในสัญญา
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปั จจัยที่เป็ นข้อบ่งชี้ ที่ แสดงว่า การส่งมอบสินค้ าและบริการให้ กับลูกค้ านั้น ไม่สามารถระบุแยก
ต่างหากได้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายการต่อไปนี้
1) กิจการให้ บริการที่ มีนัยสาคัญในการบูรณาการสินค้ าหรือบริการนั้น กับสินค้ าและบริการอื่ น
ที่ ตกลงในสัญญาเข้ าเป็ นกลุ่มสินค้ าหรือบริการที่ ขายแบบรวมกันไป โดยสรุปมีลักษณะที่ สินค้ าหรือบริการ
แต่ละรายการเป็ นปั จจัยการผลิต (Input) หรื อส่งมอบผลผลิต ร่ วม ตัวอย่างเช่น สัญ ญาก่อสร้ าง สัญ ญา
พัฒนาซอฟท์แวร์ และสัญญาแบบรวมบริการหลายๆอย่างมาบูรณาการเป็ นงานหนึ่ ง เป็ นต้ น
2) สินค้ าหรือบริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือมากกว่า มีการเปลี่ ยนแปลงหรือปรับแต่ง หรือถูก
เปลี่ ยนแปลงหรือปรับแต่งอย่างมีนัยสาคัญ โดยสินค้ าหรือบริการอื่ นรายการใดรายการหนึ่ งหรือมากกว่าที่
ตกลงในสัญ ญา ตัวอย่างเช่ น ขายซอฟท์แวร์ ที่กิจการมีอยู่แล้ ว แต่ ต้องไปให้ บ ริการติดตั้งและปรั บแต่ ง
เพื่ อให้ เข้ ากับระบบงานที่ ลูกค้ ามีอยู่แล้ ว เป็ นต้ น
3) สินค้ าหรือบริการมีการพึ่ งพากันหรือเกี่ ยวข้ องกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สัญญาจ้ างออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยที่ ลูกค้ าต้ องการผลิตภัณฑ์ใหม่จึงจาเป็ นต้ องใช้ บริการออกแบบและพัฒนา
ไปด้ วยกัน เป็ นต้ น
ทั้งนี้ หากสินค้ าหรือบริการตามที่ ตกลงไม่แตกต่างกัน กิจการต้ องรวมสินค้ าหรือบริการนั้นกับ
สินค้ าหรือบริการอื่ นจนกว่าจะสามารถระบุสนิ ค้ าหรือบริการที่ แตกต่างได้ แล้ วจึงจะระบุภาระที่ ต้องปฏิบัติ
ตั ว อ ย่ า ง สิ น ค้ าห รื อ บ ริ ก าร ที่ สั ญ ญ าว่ าจ ะ ให้ กั บ ลู ก ค้ าห รื อ ภ าร ะ ที่ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ
(แต่ไม่จากัดเพียงเท่านี้)
- การขายสินค้ าที่ กจิ การผลิต
- การขายต่อสาหรับสินค้ าที่ กจิ การซื้อมา
- การขายต่อสิทธิต่อสินค้ าหรือบริการที่ กจิ การซื้อมา ตัวอย่างเช่น บริษัททัวร์นาตั๋วเครื่ องบิน ไป
ขายต่อโดยบริษัททัวร์กระทาการเป็ นตัวการ เป็ นต้ น
- การปฏิบัติงานตามที่ ตกลงในสัญญาให้ กบั ลูกค้ า
- การให้ บริการในลักษณะการแสดงความพร้ อม (Stand-by) ในการส่งมอบสินค้ าหรือบริการ
ตัวอย่างเช่น การบริการปรับปรุงซอฟต์แวร์ทยัี่ งไม่ระบุเวลาและเมื่ อซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ รับ
การพัฒนาไป หรือผลิตสินค้ าหรือบริการให้ ลูกค้ าพร้ อมใช้ เมื่ อลูกค้ าตัดสินใจจะใช้ สินค้ าหรือ
บริการ เป็ นต้ น
- การให้ บริการโดยการจัดการ (Arrange) ให้ บุคคลอื่ นเป็ นผู้ส่งมอบสินค้ าหรือบริการแก่ลูกค้ า
ตัวอย่างเช่น การกระทาการเป็ นตัวแทนให้ บุคคลอื่ น เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การให้ สิทธิต่อสินค้ าหรื อบริ การที่ จะได้ จัดหาในอนาคต ซึ่ งลูกค้ าสามารถนาไปขายต่อหรื อ
มอบให้ ลูกค้ าของลูกค้ าได้ ตัวอย่างเช่น บริ ษัทที่ ขายสินค้ าให้ แก่ผ้ ู ค้าปลีกโดยตกลงที่ จะส่ง
มอบสินค้ าหรือบริการเพิ่ มเติมให้ แก่บุคคลที่ ซ้ ือสินค้ าจากผู้ค้าปลีกนั้น เป็ นต้ น
- การสร้ าง การผลิต หรือการพัฒนาสินทรัพย์ในนามของลูกค้ า
- การให้ ใบอนุญาต (License)
- การให้ สทิ ธิทจี่ ะซื้อสินค้ าหรือบริการเพิ่ มเติม (Option) เมื่ อสิทธิเหล่านั้นทาให้ ลูกค้ ามีสิทธิทมี่ ี
สาระสาคัญ ตัวอย่างเช่น บริษัทขายเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และให้ บัตรส่วนลด 1,000 บาท แก่ลูกค้ า
สาหรับการซื้อสินค้ าของบริษัทในครั้งถัดไป เป็ นต้ น
ตัวอย่าง บริษัททาสัญญากับลูกค้ า เพื่ อให้ สิทธิในการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี (Software)
รวมทั้งให้ บริการติดตั้ง และให้ บริการปรับปรุงโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีเวอร์ช่ันใหม่ (Upgrade) ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี นับจากนี้ ทั้งนี้ งานให้ บริการติดตั้งกาหนดให้ บริษัทต้ องดัดแปลงโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
บัญชีในบางประเด็นแต่ไม่ต้องดัดแปลงโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ งบริการเหล่านี้ไม่
ต้ อ งใช้ ความรู้พิ เศษเฉพาะด้ าน ดังนั้ น ผู้ ชานาญอื่ นที่ มีความรู้เกี่ ยวกับ โปรแกรมสาเร็จรูป ทางบั ญ ชี ที่
ซับซ้ อนก็สามารถทางานประเภทนี้ได้ นอกจากนี้ การให้ บริการปรับปรุงโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีเวอร์
ชั่นใหม่ (Upgrade) เองก็ไม่ได้ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อประโยชน์หรือคุณค่าของโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางบัญชีในมุมของลูกค้ า จากข้ อมูลข้ างต้ น มีภาระที่ ต้องปฏิบัติในสัญญากี่ ภาระ?
แนวทางการพิจารณา เนื่ องจากลูกค้ าสามารถได้ รับประโยชน์จากโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีได้
โดยไม่เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริการติดตั้งหรือการให้ บริการปรับปรุงโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีเวอร์ช่ันใหม่
(Upgrade) ในอนาคต ซึ่ งลู ก ค้ า สามารถได้ รั บ ประโยชน์ จ ากงานบริ ก ารติ ด ตั้ งเพิ่ มเติ ม และปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบั ญ ชีเวอร์ ช่ันใหม่ (Upgrade) ในอนาคต โดยลูกค้ าสามารถน ามาใช้ ร่วมกันกับ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีทได้
ี่ รับ มาก่อนหน้ านี้แล้ ว ด้ วยเหตุน้ ี จึงทาให้ ภาระที่ ต้ องปฏิบัติในสัญญามี
ทั้งสิ้น 3 ภาระ ดังนี้
1) ให้ สทิ ธิในการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี (Software License)
2) ให้ บริการติดตั้ง
3) ให้ บริการปรับปรุงโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีเวอร์ช่ันใหม่ (Upgrade)
ตัวอย่าง บริ ษัททาสัญ ญาขายเครื่ องมือทางการแพทย์ พร้ อมให้ บริการติดตั้งให้ กับโรงพยาบาล
นอกจากนี้สัญญานี้ยังรวมถึงการให้ บริการซ่อมบารุง เครื่ องมือทางการแพทย์เป็ น 3 ปี ด้ วย ทั้งนี้ สัญญานี้
ยังมีลักษณะสาคัญ ดังนี้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- เครื่ องมือ ทางการแพทย์ มีลัก ษณะเฉพาะเจาะจงที่ ต้ องน าส่วนประกอบหลายชิ้ นมาติ ดตั้ ง
รวมกัน เพื่ อให้ เป็ นไปตามแบบที่ กาหนด โดยเครื่ องมือทางการแพทย์น้ ีไม่สามารถใช้ งานได้
ถ้ ายังไม่ได้ รับการติดตั้ง
- บริษัทจะขายเครื่ องมือทางการแพทย์ พร้ อมติดตั้ง ซึ่ งลูกค้ าไม่สามารถให้ กิจการอื่ นมาติดตั้ง
ให้ ได้
- บริษัทให้ บริการซ่อมบารุงเครื่ องมือทางการแพทย์เป็ นเวลา 3 ปี ให้ แก่โรงพยาบาลที่ ต้องการ
ซื้อเฉพาะบริการซ่อมบารุง
จากข้ อมูลข้ างต้ น ภายใต้ สญ
ั ญานี้ มีภาระที่ ต้องปฏิบัติในสัญญากี่ ภาระ?
แนวทางการพิจารณา มี 2 ภาระ ดังนี้
ภาระที่ 1 : ขายเครื่ องมือทางการแพทย์พร้ อมให้ บริการติดตั้ง เนื่ องจากเครื่ องมือทางการแพทย์
เครื่ องนี้ มี ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่ งลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถให้ กิ จ การอื่ นมาติ ด ตั้ ง ให้ ได้ ดั งนั้ น เครื่ องมื อ
ทางการแพทย์และการให้ บริการติดตั้งเป็ นสิ่ งที่ ต้องพึ่ งพากัน
ภาระที่ 2 : ให้ บริการซ่อมบารุงเครื่ องมือทางการแพทย์ เป็ นเวลา 3 ปี เนื่ องจากการให้ บริการนี้
ถือเป็ นการให้ บริการหลังการขายเครื่ องมือทางการแพทย์ทเี่ ป็ นภาระที่ สามารถระบุแยกต่างหากได้
ตัวอย่าง บริษัททาสัญญารับเหมาก่อสร้ างบ้ านให้ ลูกค้ ารายหนึ่ ง โดยบริษัทรับผิดชอบตั้งแต่การ
ออกแบบบ้ าน การจัดหาวัสดุก่อสร้ าง การเตรียมสถานที่ ก่อสร้ า ง การก่อสร้ างบ้ าน การติดตั้งระบบไฟฟ้ า
และประปา ตลอดจนการตกแต่งภายใน ซึ่ งโดยปกติแล้ ว บริษัทจะขายสินค้ าและให้ บริการแก่ลูกค้ าทั่วไป
และจะทาสัญ ญาตามความต้ องการของลูกค้ า จากข้ อมู ลข้ างต้ น สัญ ญานี้ มีภาระที่ ต้ องปฏิบั ติในสัญ ญา
กี่ ภาระ?
แนวทางการพิจารณา มี 1 ภาระที่ ต้องปฏิบัติ เนื่ องจากหากมองในมุม ของลูกค้ าที่ ต้ องการบ้ านที่
สร้ างเสร็จ ดังนั้ น ตั้งแต่ข้ัน ตอนการออกแบบบ้ าน การจัดหาวัสดุก่อสร้ าง การเตรี ยมสถานที่ ก่อสร้ าง
การก่อสร้ างบ้ าน การติดตั้งระบบไฟฟ้ าและประปา ตลอดจนการตกแต่งภายใน จึงไม่สามารถระบุในแต่ละ
ขั้นตอนแยกต่างหากได้ เพราะเหตุว่าสินค้ าและบริการในแต่ละรายการต่างเป็ นเพียงส่วนประกอบที่ ต้องใช้
เพื่ อให้ มีบ้านที่ สร้ างเสร็จตามสัญญาว่าจ้ างรับเหมาก่อสร้ างบ้ าน
ขั้นตอนที่ 3 : กาหนดราคาของรายการ (Transaction Price)
การกาหนดราคาของรายการเป็ นการคานวณและประมาณการสิ่ งตอบแทนที่ กจิ การจะได้ รับหรือมี
สิทธิได้ รับ เพื่ อเป็ นการตอบแทนการโอนสิน ค้ าหรื อบริ การ ซึ่ งราคาของรายการ (Transaction Price)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หมายถึง จานวนเงินของสิ่ งตอบแทนซึ่ งกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้ รับเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนกับการโอน
สิน ค้ าหรื อบริ ก ารตามที่ ได้ ตกลงกัน ให้ แ ก่ลูกค้ า ทั้งนี้ ไม่ รวมถึงจานวนเงิน ที่ เรี ยกเก็บ แทนบุ คคลที่ สาม
ตัวอย่างเช่น ภาษีขาย เป็ นต้ น แม้ โดยทั่วไปแล้ วราคาของรายการอาจเท่ากับจานวนเงินที่ ระบุในสัญญาก็
ตาม แต่ในบางกรณี ราคาของรายการอาจไม่เท่ากับจานวนเงินที่ ระบุชัดแจ้ งในสัญญา เนื่ องจากในสัญญา
อาจระบุเงื่ อนไขอื่ นเพิ่ มเติม เช่น สิ่ งตอบแทนผันแปร (Variable Consideration) สิ่ งตอบแทนที่ ไม่ใช่เงิน
สด (Non-Cash Consideration) สิ่ งต อ บ แ ท น ที่ จะ จ่ าย ให้ กั บ ลู ก ค้ า (Consideration Payable to a
Customer) องค์ ป ระกอบเกี่ ยวกั บ จั ด หาเงิ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ในสั ญ ญา (The Existence of a Significant
Financing Component in The Contract) เป็ นต้ น
ทั้งนี้ กิจการจะรวมสิ่ งตอบแทนผันแปรเป็ นส่วนหนึ่ งของราคาของรายการได้ เท่ากับจานวนที่ มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการ
รูปแบบสิง่ ตอบแทนทีร่ วมเป็ นราคาของรายการ ได้ แก่
1) สิ่ งตอบแทนผันแปร (Variable Consideration)
2) การจากัดประมาณการสิ่ งตอบแทนผันแปร (Constraint)
3) การมีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงินที่ มีนัยสาคัญในสัญญา
(The Existence of a Significant Financing Component in The Contract)
4) สิ่ งตอบแทนที่ ไม่ใช่เงินสด (Non-Cash Consideration)
5) สิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ายให้ กบั ลูกค้ า (Consideration Payable to Customers)

สิง่ ตอบแทนผันแปร (Variable Consideration)
กิจการต้ องประมาณการจานวนสิ่ งตอบแทนผันแปรที่ กิจการคาดว่ามีสิทธิจะได้ รับเพื่ อแลกเปลี่ ยน
กับการโอนสินค้ าหรือบริการให้ กับลูกค้ าตามที่ ตกลงกัน เช่น การให้ ส่วนลดภายหลัง (Volume Rebates)
การลดราคา (Discounts) การให้ เงิน คื น (Refunds) เงิ น จู ง ใจ (Incentives) เงิน ตอบแทนพิ เศษจาก
ผลงาน (Performance Bonus) ค่าปรับ (Penalties) เป็ นต้ น
วิธีการประมาณการราคาของรายการที่มีสิ่งตอบแทนผันแปร (Variable Consideration) มี 2
วิธี ดังนี้
1) วิธีมูลค่าทีค่ าดหวัง (Expected Value) เป็ นวิธีทนี่ าจานวนสิ่ งตอบแทนที่ เป็ นไปได้ ท้งั หมดถ่วง
นา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น ซึ่ งวิธนี ้ ีเหมาะกับกรณีทกี่ จิ การมีสญ
ั ญาจานวนมากที่ มีคุณลักษณะเหมือนกัน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตั ว อย่ า ง บริ ษั ท ท าสั ญ ญ ากั บ ลู ก ค้ าเพื่ อก่ อ สร้ างอาคารส านั ก งานภายใน 2 ปี ในราคา
10,000,000 บาท โดยกิจการจะได้ รับ ค่ าตอบแทนพิ เศษเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท หากบริษัท
สามารถก่อสร้ างอาคารสานักงานเสร็จก่อนครบกาหนด 2 ปี ในทางตรงกันข้ าม หากบริษัทก่อสร้ างอาคาร
สานั กงานเสร็จล่าช้ ากว่ ากาหนด 2 ปี บริษัทจะต้ องจ่ ายค่าปรั บให้ กับลูกค้ าเป็ นจานวนเงิน 1,000,000
บาท โดยบริษัทประมาณการว่ า มีความเป็ นไปได้ 60% ที่ อาคารสานักงานจะแล้ วเสร็จก่อนครบกาหนด 2
ปี ที่ ตกลงไว้ นอกจากนี้ มีความเป็ นไปได้ 30% ที่ อาคารสานักงานจะแล้ วเสร็จภายในกาหนด 2 ปี ที่ ตกลง
ไว้ และมีความเป็ นไปได้ 10% ที่ อาคารสานักงานจะแล้ วเสร็จล่าช้ ากว่ากาหนด 2 ปี ที่ 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

=

10,500,000 บาท

ราคาของรายการ

ดั ง นั้ น ภายใต้ วิ ธี มู ล ค่ า ที่ คาดหวั ง (Expected Value) บริ ษั ท ควรก าหนดราคาของรายการ
โดยประมาณ 10,500,000 บาท
2) วิธีจานวนเงินทีม่ ีความเป็ นไปได้สงู สุด (The Most Likely Amount) เป็ นวิธที นี่ าจานวนเงินที่ มี
ความเป็ นไปได้ สูงสุดเพี ยงจานวนเดียวในช่วงของจานวนสิ่ งตอบแทนที่ เป็ นไปได้ มารับ รู้รายได้ ซึ่ งวิธีน้ ี
เหมาะกับกรณีที่กิจการมีสัญ ญาที่ มีผลลัพธ์เป็ นไปได้ เพี ยงสองกรณี ตัวอย่างเช่น กรณี ที่บริษัทจะได้ รับ
หรือไม่ได้ รับเงินตอบแทนพิเศษที่ กาหนดจากผลการปฏิบัติงาน เป็ นต้ น ทั้งนี้ กิจการจะรวมสิ่ งตอบแทน
ผัน แปรเป็ นส่วนหนึ่ งของราคาของรายการได้ เท่ากับ จานวนที่ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับ สูง
มากกว่าจะไม่มีการกลับรายการ
ตัวอย่าง บริษัททาสัญญากับลูกค้ าเพื่ อก่อสร้ างบ้ านเดี่ ยวให้ กับลูกค้ าในราคา 5,000,000 บาท
โดยที่ บริ ษั ท จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เศษเพิ่ มอี ก 200,000 บาท หากบริ ษั ท สามารถก่ อ สร้ างบ้ าน
หลั งดั งกล่ า วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 3 ปี ที่ ได้ ต กลงกัน ไว้ แต่ ห ากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถก่ อ สร้ า งบ้ าน
หลังดังกล่าวได้ ทนั กาหนด บริษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่ งจากประสบการณ์ทยี่ าวนานของบริษัท
ทาให้ ฝ่ายบริ หารเชื่ อว่ า มีความเป็ นไปได้ 80% ที่ บริษัทจะสามารถก่อสร้ างบ้ านเดี่ ยวแล้ วเสร็จสมบูรณ์
ภายในก าหนดเวลาที่ ได้ ตกลงกัน ไว้ จากกรณี ดังกล่ าว เนื่ องด้ วยบริ ษัทคาดว่ า มีความเป็ นไปได้ 80%
บริษัทจะได้ รับค่าตอบแทนพิ เศษเพิ่ มอีก 200,000 บาท ดังนั้น ภายใต้ วิธีจานวนเงินที่ มีความเป็ นไปได้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สูงสุด (Most Likely Amount) ราคาของรายการโดยประมาณจึ งเท่ า กับ 5,200,000 บาท ภายใต้ วิ ธี
จานวนเงินที่ มีความเป็ นไปได้ สงู สุด (Most Likely Amount)
ทั้งนี้ กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีการประมาณการเพี ยงวิธีเดียวอย่างสม่าเสมอตลอดอายุของสัญ ญา
โดยต้ องพิจารณาจากข้ อมูลทั้งหมดพร้ อมทั้งระบุจานวนสิ่ งตอบแทนที่ เป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล
การจากัดประมาณการสิง่ ตอบแทนผันแปร (Constraint)
กิจการต้ องรวมประมาณการจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนผันแปรบางส่วนหรือทั้งหมดเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของราคาของรายการเฉพาะในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับ สูงมากว่ า จะไม่ มีการกลั บ
รายการที่ มีนัยสาคัญของจานวนรายได้ ทรัี่ บรู้สะสม เมื่ อความไม่แน่ นอนเกี่ ยวกับสิ่ งตอบแทนผันแปรได้
หมดไปในภายหลัง ซึ่ งกรณีต่อไปนี้ (อาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้) เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้
เกิดโอกาสในการกลับรายการประมาณการสิ่ งตอบแทนผันแปร ทาให้ กิจการอาจไม่สามารถรับรู้ประมาณ
การดังกล่าวเป็ นรายได้
1) จานวนเงินของสิ่ งตอบแทนนั้น อ่อนไหวสูงกับปั จจัยที่ อยู่นอกเหนืออิทธิพลของกิจการ ได้ แก่
ความผันผวนของตลาด การใช้ ดุลยพินิจหรือการดาเนินการของบุคคลที่ สาม (เช่น สิ่ งตอบแทนจะผันแปร
ตามยอดขายของลูกค้ า) สภาพอากาศ และความเสี่ ยงสูงของความล้ าสมัยของสินค้ าหรือบริการที่ สัญญาว่า
จะให้
2) ความไม่ แ น่ น อนของจานวนเงิน ของสิ่ งตอบแทนอาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานกว่ าที่ ความไม่
แน่นอนนั้นจะหมดไป ตัวอย่างเช่น พนักงานขายจะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานยอดขายตลอดระยะ
5 ปี เป็ นต้ น
3) กิจการมีประสบการณ์ อย่างจากัดสาหรั บสัญญาที่ มีลักษณะคล้ ายกัน หรือจากประสบการณ์
ดังกล่าวหรือจากหลักฐานอื่ นยังไม่เพียงพอที่ จะใช้ ในการประมาณการมูลค่า
4) กิจ การมี ธรรมเนี ยมปฏิบั ติในการเสนอให้ ส่วนลดราคาที่ อยู่ ในช่ วงกว้ างหรื อเปลี่ ยนแปลง
เงื่ อนไขการชาระเงินสาหรับสัญญาที่ คล้ ายกันหรือในสถานการณ์ทคี่ ล้ ายกัน
5) สัญญามีจานวนมาก และจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ เป็ นไปได้ ทอี่ ยู่ในช่วงกว้ าง
ทั้งนี้ กิจการต้ องประเมินสิ่ งตอบแทนผันแปรใหม่ทุกสิ้นรอบรายงาน
การมีองค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ ีนยั สาคัญในสัญญา
(The Existence of a Significant Financing Component in The Contract)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการต้ องพิ จารณาข้ อเท็จจริงว่า สัญญามีองค์ประกอบการจัดหาเงิน (Financing Transaction)
หรือไม่ และองค์ประกอบนั้นมีนัยสาคัญ ต่อสัญญาหรือไม่ หากมีการให้ ประโยชน์ในรูปแบบของการจัดหา
เงิน เช่น ดอกเบี้ย กิจการต้ องแยกรับรู้เป็ นดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่ แท้ จริง ออกจากรายได้ จากการ
ขายสินค้ าหรือให้ บริการตามสัญญาจากลูกค้ า เช่ น ดอกเบี้ยจากการผ่อนชาระค่าสินค้ าหรือบริการ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดข้ อผ่อนปรนในทางปฏิบัติ หาก ณ วันเริ่ มต้ น
สัญญา กิจการคาดว่าระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ กิจการได้ โอนสินค้ าหรือบริการที่ ได้ ตกลงไว้ ให้ แก่ลูกค้ าและ
วันที่ ลูกค้ าจ่ายชาระเงินไม่เกิน 1 ปี กิจการไม่จาเป็ นต้ องปรับปรุงแยกองค์ประกอบของดอกเบี้ยและราคา
ขายเงินสดออกจากกัน
ตัวอย่าง บริษัทขายเครื่ องจักรเครื่ องหนึ่ งให้ กับลูกค้ า โดยจะโอนการควบคุมในเครื่ องจักรไปยัง
ลู ก ค้ า ในอี ก 2 ปี ข้ า งหน้ า โดยมี เงื่ อนไขว่ า หากลู ก ค้ า ช าระค่ า ซื้ อเครื่ องจั ก รทั น ที จะช าระเงิ น เพี ย ง
8,000,000 บาท แต่หากจะชาระเงิน ณ วันที่ ได้ รับการควบคุมในเครื่ องจักรในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า ลูกค้ า
จะต้ อ งช าระเงิ น ในจ านวนเงิ น ที่ สู ง กว่ า ซึ่ งลู ก ค้ ารายนี้ เลื อ กช าระเงิ น ทั น ที 8,000,000 บาท ทั้ ง นี้
กาหนดให้ อตั ราต้ นทุนทางการเงินส่วนเพิ่ มของบริษัทเท่ากับ 6%

แนวทางการพิ จารณา จากข้ อมูลข้ างต้ นนี้ พบว่ า ธุรกรรมนี้มีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน ที่ มี
นัยสาคัญในสัญญา ซึ่ งสามารถบันทึกบัญชีได้ ดังนี้
วันที่ รับเงินตามสัญญา
Dr. เงินสด

8,000,000

Cr. ภาระผูกพันตามสัญญา

8,000,000

บันทึกรายการรับเงินตามสัญญา
___________________________________________________

สิ้นปี ที่ 1
Dr. ต้ นทุนทางการเงิน

480,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Cr. ภาระผูกพันตามสัญญา

480,000

บันทึกรับรู้ต้นทุนทางการเงิน (8,000,000 x 6%)
___________________________________________________
สิ้นปี ที่ 2
Dr. ต้ นทุนทางการเงิน

508,800

Cr. ภาระผูกพันตามสัญญา

508,800

บันทึกรับรู้ต้นทุนทางการเงิน (8,480,000 x 6%)
___________________________________________________
บันทึกรายการการโอนการควบคุมในเครื่ องจักรให้ แก่ลูกค้ า
Dr. ภาระผูกพันตามสัญญา
Cr. รายได้ จากการขายสินค้ า

8,988,800
8,988,800

บันทึกรายการการโอนการควบคุมในเครื่ องจักรให้ แก่ลูกค้ า
___________________________________________________
สิง่ ตอบแทนทีไ่ ม่ใช่เงินสด (Non-Cash Consideration)
ในกรณีทลี่ ูกค้ าตกลงกับกิจการว่าจะจ่ายสิ่ งตอบแทนให้ กิจการในรูปแบบอื่ นที่ ไม่ใช่เงินสด กิจการ
ต้ องรั บ รู้รายได้ ด้วยมูลค่ ายุติธรรม (Fair Value) ของสิ่ งตอบแทนที่ ไม่ใช่ เงินสดที่ ลูกค้ าโอนให้ (หรือ ที่
สัญ ญาว่ าจะโอนให้ ) เช่ น หุ้ นสามัญ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถประมาณการมู ลค่ า
ยุติธรรมได้ อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้ อ งวัดมูลค่าสิ่ งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้ างอิงราคาขายแบบเอกเทศ
(Stand-alone Selling Price) ของกลุ่มสินค้ าหรือบริการประเภทเดียวกัน

สิง่ ตอบแทนทีจ่ ะจ่ ายให้กบั ลูกค้า (Consideration Payable to Customers)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ายให้ กับลูกค้ า (Consideration Payable to Customers) เช่น คูปองที่ จ่ายให้ กับ
ลูกค้ าเพื่ อเพิ่ มยอดขาย เป็ นต้ น ซึ่ งหากเป็ นกรณีทกี่ ิจการจ่ายสิ่ งตอบแทนที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับสินค้ าหรือ
บริการที่ กิจการโอนให้ แก่ลูกค้ า กิจการต้ องนาสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายให้ ลูกค้ าไปหักกับราคาของรายการและ
รายได้ ทรัี่ บรู้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า เว้ นแต่เป็ นกรณีทกิี่ จการจ่ายเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับสินค้ าหรือบริการที่
ลูกค้ าโอนมาให้ ต่างหากแก่กิจการ กิจการต้ องบัน ทึกรายการซื้อขายสิน ค้ าหรื อบริการด้ วยมูลค่าของสิ่ ง
ตอบแทนที่ กิจการต้ องจ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับการซื้อสินค้ าหรือบริการจากผู้ขายรายอื่ นแทนที่ จะนาไป
ลดราคาของรายการตามสัญญา

ขั้นตอนที่ 4 : ปันส่วนราคาของรายการให้กบั ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิทีร่ วมอยู่ในสัญญา
ในขั้น ตอนปั น ส่วนราคาของรายการให้ กับ ภาระที่ ต้ องปฏิบั ติ ที่รวมอยู่ ในสัญ ญานั้ น จะเกิดขึ้น
เฉพาะกรณี ที่มีภาระที่ ต้ องปฏิบัติตามสัญ ญามากกว่ า 1 ภาระเท่านั้ น โดยกิจการต้ องปั น ส่วนราคาของ
รายการให้ กับแต่ละภาระที่ ต้องปฏิบัติ นั่นก็คือ สินค้ าหรือบริการที่ แตกต่างกัน โดยอ้ างอิงราคาขายแบบ
เอกเทศ (Stand-alone Selling Price) ของสินค้ าหรือบริ การให้ กับลูกค้ านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้ าประเภท
เดียวกันนั้น ) ณ วันเริ่ มต้ นของสัญ ญา เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ ง ปั นส่วนลดและสิ่ งตอบแทนผัน แปร ทั้งนี้
ราคาขายแบบเอกเทศ หมายถึง ราคาของสินค้ าหรือบริการที่ กิจการขายแยกต่างหากจากกัน ให้ กับลูกค้ า
โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม กรณีทไม่
ี่ มีราคาขายแบบเอกเทศที่ สามารถสังเกตได้ โดยตรง กิจการจาเป็ นต้ อง
ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศขึ้นมา โดยใช้ วิธดี ังต่อไปนี้
1) วิธีปรับปรุงจากการสารวจตลาด (Adjusted Market Assessment Approach) วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่
ประเมินจากสภาพตลาดที่ กจิ การขายสินค้ าหรือบริการ ซึ่ งอาจรวมถึงการอ้ างอิงราคาขายของคู่แข่ง จากนั้น
ปรับปรุงราคาขายตามความจาเป็ น เพื่ อให้ สะท้อนต้ นทุนและอัตรากาไรของกิจการ
2) วิธีตน้ ทุนทีค่ าดไว้บวกด้วยอัตรากาไร (Expected Cost Plus A Margin Approach) สาหรับ
วิธีน้ ี กิจการควรประมาณต้ นทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการโอนสินค้ าหรือบริการไปยังลูกค้ าและบวกด้ วย
กาไรส่วนเพิ่ ม
3) วิธีส่วนของราคาที่เหลือ (Residual Approach) วิธีน้ ีเป็ นวิธีทใช้
ี่ ประมาณการราคาขายแบบ
เอกเทศของสิน ค้ าหรือบริการหนึ่ ง โดยหั กราคาขายแบบเอกเทศที่ สังเกตได้ ของสินค้ าหรือบริ การอื่ นที่
ตกลงตามสัญญา ทั้งนี้ กิจการจะสามารถใช้ วิธีน้ ีได้ กต็ ่อเมื่ อราคาขายมีความแตกต่างหรือผันแปรสูงมาก
หรือราคาขายยังไม่แน่นอน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อ สั งเกต กิจ การต้ อ งก าหนดราคาขายแบบเอกเทศ ณ วัน เริ่ มแรกของสัญ ญา และไม่ มี ก าร
ปันส่วนใหม่ แม้ มีการเปลี่ ยนแปลงราคาดังกล่าวหลังจากนั้นก็ตาม
ตัวอย่าง เมื่ อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทได้ ทาสัญญากับลูกค้ ารายหนึ่ ง โดยขายโทรศัพท์มือถือ
พร้ อ มให้ บ ริก ารรายเดือ นเป็ นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็ นเงิน 22,000 บาท (จากราคาปกติรวม 27,000
บาท) โดยลูกค้ าจะได้ รับโทรศัพท์มือถือ ณ วันทาสัญญา และลูกค้ าต้ องชาระเงิน เต็มจานวน 22,000 บาท
ในวัน ดังกล่ าวทัน ที ซึ่ งโดยปกติแล้ ว บริ ษัทแยกขายโทรศั พท์มือถือในราคา 15,000 บาท และบริ ษั ท
แยกขายบริการรายเดือนอย่างเดียวกันนี้เป็ นเวลา 1 ปี โดยคิดค่าบริการกับลูกค้ า 12,000 บาท (เดือนละ
1,000 บาท) ทั้งนี้กาหนดให้ โทรศัพท์มือถือและบริการรายเดือนถือเป็ นภาระที่ ต้องปฏิบัติตามสัญญาแยก
จากกัน
แนวทางการพิ จ ารณา ราคาของรายการ 22,000 บาท จะปั น ส่วนไปยังภาระที่ ต้ องปฏิบั ติตาม
สัญญา โดยใช้ ราคาขายแบบเอกเทศ ดังนี้
ภาระที่ ต้องปฏิบัติ

ราคาขาย

การปันส่วน

การคานวณ

ตามสัญญา

แบบเอกเทศ

โทรศัพท์มือถือ

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

การบันทึกบัญชี
1 ม.ค. x1
Dr. เงินสด

22,000

Cr. ขาย
รายได้ ค่าบริการรับล่วงหน้ า

12,222.22
9,777.78

บันทึกรายการขายสินค้ าและค่าบริการรายเดือนรับล่วงหน้ า
_________________________________________________________
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
31 ม.ค. x1
Dr. รายได้ ค่าบริการรับล่วงหน้ า

814.82

Cr. รายได้ ค่าบริการ

814.82

บันทึกรายได้ ค่าบริการรายเดือน (9,777.78/12)
_________________________________________________________
ขั้นตอนที่ 5 : รับรูร้ ายได้เมือ่ (หรือในขณะที)่ กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็จสิ้ น
กิจการต้ องรับ รู้รายได้ เมื่ อกิจการได้ ปฏิบัติ (หรือขณะปฏิบัติ ) ตามภาระที่ ต้ องปฏิบั ติ เสร็จสิ้น
โดยการโอนอ านาจควบคุ ม (Control) ในสิน ค้ าหรื อบริ การนั้น ไปยัง ลูกค้ า ซึ่ งอานาจควบคุ มสิน ทรั พ ย์
หมายถึ ง ความสามารถในการสั่งการการใช้ งานและการได้ รับ ประโยชน์ จากสิน ทรั พ ย์ น้ั น ทั้งนี้ อานาจ
ควบคุมสินทรัพย์ยังหมายความรวมถึ งความสามารถในการกีดกัน ไม่ให้ กิจการอื่ นสั่งการการใช้ งานและ
ได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน ซึ่ งประโยชน์ของสินทรัพย์ หมายถึง กระแสเงินสดรับหรือการประหยัด
กระแสเงินสดจ่ายที่ สามารถได้ รับทางตรงหรือทางอ้ อมในรูปแบบต่างๆ เช่น
- การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่ อผลิตหรือให้ บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ)
- การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่ อเพิ่ มมูลค่าของสินทรัพย์อนื่
- การใช้ สนิ ทรัพย์เพื่ อชาระหนี้สนิ หรือลดค่าใช้ จ่าย
- การขายหรือการแลกเปลี่ ยนสินทรัพย์
- การใช้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันเงินกู้
- การถือครองสินทรัพย์
ทั้งนี้ ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญา กิจการต้ องกาหนดภาระที่ ต้ องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้นว่ามีลักษณะใด ซึ่ ง
การเสร็จสิ้นของภาระที่ ต้องปฏิบัติแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 : ภาระที่ต อ้ งปฏิ บ ตั ิ เสร็จสิ้ นตลอดช่ ว งเวลาหนึ่ง (Over Time) กิจการจะรั บ รู้
รายได้ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ งได้ กต็ ่อเมื่ อเป็ นไปตามเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) คู่มืออธิบาย TFRS 15 หน้ า16

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ลู ก ค้ าได้ รั บ และใช้ ประโยชน์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านของกิ จ การทั น ที ที่ กิ จ การได้ ปฏิ บั ติ ง าน
ตัวอย่างเช่น การให้ บริการรักษาความปลอดภัย การให้ บริการทาความสะอาด การให้ บริการขนส่งสินค้ า
เป็ นต้ น
- การปฏิบัติงานของกิจการสร้ างหรื อทาให้ สิน ทรัพย์ของลูกค้ าเพิ่ มขึ้นที่ ลูกค้ ามีอานาจควบคุ ม
เมื่ อสินทรัพย์ทเี่ กิดขึ้นหรือเพิ่ มขึ้น ตัวอย่างเช่น การก่อสร้ างอาคารสานักงานบนที่ ดินของลูกค้ า การพัฒนา
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีตามแบบที่ ลูกค้ าต้ องการ เป็ นต้ น
- การปฏิ บั ติ ง านของกิ จ การไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด สิ น ทรั พ ย์ ที่ กิ จ การมี ท างเลื อ กอื่ นในการน าไปใช้
(Alternative Use) (ไม่ว่าจะโดยข้ อจากัดของสัญ ญาหรือลักษณะของสิน ทรัพย์เอง) และกิจการมีสิทธิที่
สามารถบังคับให้ จ่ายชาระสาหรับการปฏิบัติงานที่ เสร็จสิ้น แล้ วจนถึงปั จจุ บัน (หากมีการยกเลิกสัญญา)
เช่น สินค้ าที่ มีลักษณะเฉพาะสาหรับลูกค้ ารายใดรายหนึ่ ง โดยไม่สามารถเอาไปขายให้ กับลูกค้ ารายอื่ นได้
และกิจการมีสิทธิทสามารถบั
ี่
งคับให้ จ่ายชาระสาหรับการปฏิบัติงานที่ แล้ วเสร็จจนถึงปั จจุ บัน หากลูกค้ า
ยกเลิกสัญญา เป็ นต้ น
หากไม่เข้ าเงื่ อนไขใดข้ างต้ น กิจการต้ องรับรู้รายได้ แบบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
การวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานตามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิ้ นให้สมบูรณ์
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องรับรู้รายได้ ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง (Over Time)
สาหรับแต่ละภาระที่ ต้องปฏิบัติ โดยต้ องใช้ วิธเี ดียวกันอย่างสมา่ เสมอในการวัดระดับความก้ าวหน้ าของการ
ปฏิบัติงานสาหรับภาระที่ ต้องปฏิบัติซึ่งคล้ ายคลึงกันและในสถานการณ์ทคี่ ล้ ายคลึงกัน ทั้งนี้ต้องไม่รวมการ
วัดความก้ าวหน้ าจากสินค้ าหรือบริการใดก็ตามที่ กิจการยังไม่ได้ โอนอานาจควบคุมไปยังลูกค้ า ซึ่ งกิจการ
ต้ องปรั บ ปรุ ง การวั ด ค่ า ความก้ าวหน้ าให้ สะท้ อนการเปลี่ ยนแปลงสถานก ารณ์ โ ดยให้ รั บ รู้ เป็ น
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
นอกจากนี้ ในบางกรณี หากกิจการไม่สามารถวัดความก้ าวหน้ า ของการปฏิบัติตามภาระที่ ต้ อง
ปฏิบัติได้ อย่างสมเหตุสมผล แต่คาดว่าจะได้ รับคืนต้ นทุนที่ เกิดขึ้น กิจการต้ องรับรู้รายได้ เพี ยงต้ นทุนที่
เกิดขึ้นจนกว่ากิจการจะสามารถวัดความก้ าวหน้ าของภาระที่ ต้องปฏิบัติได้ อย่างสมเหตุสมผล
วิธีวดั ระดับความก้าวหน้า แบ่งเป็ น
1) วิธีผลผลิต (Output Method) วิธีวัดระดับความก้ าวหน้ าวิธีน้ ีอ้างอิงจากการวัดมูลค่าสินค้ า
หรือบริการที่ ได้ โอนอานาจการควบคุมให้ กับลูกค้ าแล้ วเทียบกับจานวนที่ ยังคงเหลืออยู่ภายใต้ สัญญาหรือ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จานวนทั้งหมด และยังรวมถึงการสารวจผลการปฏิบัติงานที่ เสร็จสิ้นแล้ วจนถึงปั จจุ บัน การประเมินผล
ความสาเร็จ จานวนหน่ วยของผลผลิ ต และจานวนหน่ วยของงานที่ ส่ งมอบ ซึ่ งข้ อ เสีย ของวิ ธีผ ลผลิ ต
คือ ผลผลิตที่ ใช้ ในการวัดความก้ าวหน้ าอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยตรง และอาจต้ องใช้ ต้นทุนที่ สูง
เกินสมควรในการรวบรวมข้ อมูลที่ ต้องการใช้
2) วิ ธี ปั จ จัย น าเข้า (Input Method) การรั บ รู้ ร ายได้ ภ ายใต้ วิ ธีปั จ จั ย น าเข้ า นี้ อ้ า งอิงถึ งความ
พยายามของกิจ การหรื อ ทรั พ ยากรที่ ใช้ ในการปฏิบั ติต ามภาระที่ ต้ องปฏิบั ติให้ เสร็จสิ้น (ตั วอย่ างเช่ น
จานวนชั่วโมงแรงงานที่ ใช้ จานวนชั่วโมงเครื่ องจักรที่ ใช้ ต้ น ทุ นที่ เกิดขึ้น เป็ นต้ น ) เมื่ อเปรียบเทียบกับ
ความพยายามทั้งหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่ คาดว่าจะต้ องใช้ เพื่ อปฏิบัติตามภาระงานให้ เสร็จสิ้น เช่น
ต้ น ทุ น ที่ เกิดขึ้น จริ งเมื่ อเปรี ยบเทียบกับ ต้ น ทุ น ประมาณการทั้งหมด ซึ่ งข้ อเสียของวิธีปั จจั ยน าเข้ า คือ
ปั จ จัยน าเข้ าที่ ใช้ ไปของกิจการอาจไม่ ได้ มีความสัมพั น ธ์โดยตรงกับ การโอนการควบคุมของสิน ค้ าและ
บริการไปยังลูกค้ า
ลักษณะที่ 2 : ภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ เสร็จสิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in Time) หากภาระที่
ต้ องปฏิบัติไม่เข้ าเงื่ อนไขของภาระที่ ต้ องปฏิบัติซึ่งเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง ภาระนั้นถือว่าเป็ นภาระที่
ต้ องปฏิบัติให้ เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งกิจการต้ องรับรู้รายได้ เมื่ อกิจการได้ ปฏิบัติ ตามภาระที่ ต้ อง
ปฏิบัติเสร็จสิ้น โดยการโอนอานาจควบคุมในสินค้ าหรือบริการไปยังลูกค้ า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
ทั้งนี้ ตัวอย่างข้ อบ่ งชี้ที่ระบุ ว่า มีการโอนอานาจควบคุ มไปยังลู กค้ าแล้ ว ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่ จากัด
เพียง) รายการต่อไปนี้
- กิจการมีสิทธิในปัจจุบันที่ จะได้ รับชาระเงินสาหรับสินทรัพย์
- ลู ก ค้ ามี กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสิน ทรั พ ย์ อย่ างไรก็ตาม หากกิจการยังคงมี กรรมสิทธิ์ทาง
กฎหมายเพียงเพื่ อป้ องกันการที่ ลูกค้ าไม่ชาระเงิน จะถือว่า ลูกค้ ามีอานาจควบคุมในสินทรัพย์น้ันแล้ ว
- กิ จ การได้ ส่ ง มอบการครอบครองทางกายภาพของสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า อย่ า งไรก็ต าม
การครอบครองนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นพร้ อมกันกับอานาจควบคุมสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น สัญญาการซื้อคืน
หรือสัญญาฝากขายบางสัญญา หรือสัญญาที่ มีการแจ้ งหนี้แล้ วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้ า เป็ นต้ น
- ลูกค้ ามีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสาคัญของความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์
- ลูกค้ าได้ ยอมรับสินทรัพย์แล้ ว
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การวัดมูลค่า
เมื่ อภาระที่ ต้องปฏิบัติแล้ วเสร็จ กิจการต้ องรับรู้รายได้ ตามจานวนเงินที่ เป็ นราคาของรายการตาม
ส่วนที่ ได้ ปันส่วนให้ กบั ภาระที่ ต้องปฏิบัติน้ัน

_________________________________________________________________________
5. เรือ่ งอืน่
5.1 การขายทีใ่ ห้สิทธิในการคืน (Right of return)
ในบางสัญญากิจการจะโอนการควบคุมสินค้ าไปให้ กับลูกค้ า และให้ สิทธิลูกค้ าในการคืนสินค้ าได้
ด้ วยเหตุผลต่าง ๆ (เช่น ความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์) และได้ รับสิทธิอื่น ๆ เช่น การคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วน การให้ ผลิตภัณฑ์อนื่ เป็ นการแลกเปลี่ ยน จานวนเงินที่ สามารถใช้ ลดหนี้ทคี่ ้ างชาระ เป็ นต้ น
การบันทึกรายการโอนผลิตภัณฑ์ทให้
ี่ สิทธิในการคืน (และสาหรับการให้ บริการที่ ได้ ให้ ไปแล้ วแต่
มีสทิ ธิให้ เงินคืน) กิจจะรับรู้รายการดังนี้
- รายได้ ในจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะได้ รับ (ดังนัน้ จะไม่รับรูร้ ายได้จากส่วนทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืน)
- หนี้สนิ เงินคืน
- สินทรัพย์ (และรายการปรับต้ นทุนขายที่ เกี่ ยวข้ อง) สาหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์ทได้
ี่ รับคืนจากลูกค้ า
เพื่ อชาระหนี้สนิ เงินคืน
ตัวอย่าง กิจการทาสัญญาขายสินค้ าจานวน 100 ชิ้น ราคาชิ้นละ 100 บาท กิจการได้ รับเงินสด
เมื่ อโอนการควบคุมสินค้ าให้ กับลูกค้ า โดยปกติกิจการอนุญาตให้ ลูกค้ าคืนสินค้ าได้ ภายใน 30 วัน และจะ
ได้ รับเงินคืนเต็มจานวน ต้ นทุนของสินค้ าแต่ละชิ้นคือ 60 บาท
เนื่ องจากสัญ ญาให้ สิท ธิแ ก่ ลูก ค้ าในการคืน สิน ค้ า กรณี น้ ี สิ่ งตอบแทนที่ จะได้ รับ จากลู กค้ าจึ งมี
ลั ก ษณะเป็ นสิ่ งตอบแทนผั น แปร (variable consideration) กิ จ การตั ด สิ น ใจใช้ วิ ธี มู ล ค่ า ที่ คาดหวั ง
(expected value) ในการประมาณการราคาของรายการ
กิจการคาดว่าสินค้ าจานวน 97 ชิ้น จะไม่ถูกส่งคืนจากลูกค้ า และประมาณการต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ อง
กับ สิน ค้ า ที่ รั บ คื น ว่ าไม่ มี ส าระส าคั ญ นอกจากนี้ สิน ค้ า ที่ รั บ คื น สามารถน ามาขายได้ ใหม่ แ บบมี ก าไร
ในอนาคต
เมื่ อกิจการโอนการควบคุมสินค้ าให้ กับลูกค้ า กิจการจะไม่รับรู้รายได้ สาหรับสินค้ าจานวน 3 ชิ้น
ที่ กจิ การคาดว่าลูกค้ าจะส่งคืน ดังนั้นกิจการจะรับรู้รายการดังนี้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Dr. เงินสด
Cr. รายได้
Cr. หนี้สนิ เงินคืน

10,000 (100 บาท * 100 ชิ้น)
9,700 (100 บาท * 97 ชิ้น)
300 (100 บาท * 3 ชิ้น)

สาหรับสินค้ าจานวน 100 ชิ้น ที่ โอนการควบคุมให้ กบั ลูกค้ า กิจการจะรับรู้รายการดังนี้
Dr. ต้ นทุนขาย
Dr. สิทธิในสินค้ าที่ จะได้ รับคืน
Cr. สินค้ าคงเหลือ

5,820 (60 บาท * 97 ชิ้น)
180 (60 บาท * 3 ชิ้น)
6,000 (60 บาท * 100 ชิ้น)

กิจการต้ องปรับปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สาหรับการ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการจานวนเงินที่ จะได้ รับการขอคืน โดยปรับปรุงรายการดังกล่าวกับรายได้ (หรือ
ส่วนที่ หักจากรายได้ ) ในส่วนของสิทธิในการได้ รับสินค้ าคืนจากลูกค้ าในการชาระหนี้สนิ เงินคืน จะวัดมูลค่า
เริ่ มแรกโดยอิงกับ มู ลค่ าตามบั ญ ชีเดิ มของสิน ค้ า หั กด้ วยต้ น ทุ น ที่ คาดว่ าจะเกิด ขึ้น ในการรั บ คืน สิน ค้ า
รวมถึงการลดลงที่ อาจจะเกิดขึ้นในมูลค่าของสินค้ าที่ รับคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.2 การรับประกัน (Warranties)
ตามปกติ กิจ การอาจจะมี ก ารรั บ ประกัน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ ขายไป (ไม่ ว่าจะเป็ นสิน ค้ าหรื อบริ การ)
ลั ก ษณะของการรั บ ประกั น อาจมี ค วามแตกต่ า งกั น ตามแต่ ล ะอุ ต สาหกรรมและสั ญ ญา ซึ่ งสามารถ
จัดประเภทของการรับประกันออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การรับประกันที่ เป็ นการสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับลูกค้ าว่าผลิตภัณฑ์น้ันจะสามารถใช้ งานได้
อย่างที่ ต้งั ใจตามคุณลักษณะที่ ตกลงกัน (Assurance-type warranties)
2. การรับประกันที่ ถือว่ามีการให้ บริการแก่ลูกค้ าเพิ่ มเติมนอกเหนือไปจากการสร้ างความเชื่ อมั่น
ให้ กบั ลูกค้ าว่าผลิตภัณฑ์จะใช้ งานได้ ตามคุณลักษณะที่ ตกลงกัน (Service-type warranties)
หากลูกค้ ามีสิทธิทจี่ ะซื้อการรับประกันแยกต่างหาก (เช่น มีการตั้งราคาการรับประกัน หรือมีการ
ต่อรองแยกจากกัน) การรับประกันนั้นถือเป็ นบริการที่ แยกจากกัน กิจการจะบันทึกการรับประกันนั้นเป็ น
อีกหนึ่ งภาระที่ ต้องปฏิบัติ และต้ องปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระนั้น หากลูกค้ าไม่มีสิทธิทจี่ ะเลือกซื้อ
การรับประกันแยกต่างหาก กิจการจะต้ องบันทึกการรับประกันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอาจเกิ
ี่
ดขึ้น เว้ นแต่การรับประกันนั้นหรือส่วนหนึ่ ง
ของการรับประกันนั้นเป็ น Service-type warranties
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในการประเมิ น ว่ า การรั บ ประกั น เป็ นการรั บ ประกั น ประเภทการให้ บริ ก าร (Service-type
warranties) หรื อ ไม่ กิจ การจะต้ อ งพิ จ ารณาปั จจัยต่ าง ๆ เช่ น ข้ อก าหนดของกฎหมาย ระยะเวลาการ
รั บ ประกัน ลั ก ษณะของงานที่ กิจ การให้ สัญ ญาว่ าจะด าเนิ น การ เป็ นต้ น ถ้ ากิจการมี สัญ ญารั บ ประกั น
ทั้งประเภทที่ ให้ ความเชื่ อมั่นและประเภทการให้ บริการ แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสมเหตุสมผล
ได้ ให้ กจิ การบันทึกการรับประกันทั้งสองแบบร่วมกันโดยถือว่าเป็ นภาระที่ ต้องปฏิบัติภาระเดียวกัน
ตัวอย่าง กิจการซึ่ งเป็ นผู้ผลิตสินค้ า ให้ การรับประกันกับลูกค้ าที่ ซื้อสินค้ าว่าสินค้ าจะจะสามารถ
ใช้ งานได้ ตามคุ ณ ลั กษณะที่ ตกลงกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ จากวันที่ ซื้อ นอกจากนี้ ยังให้ สิทธิลูกค้ า
สาหรับการเข้ ารับการอบรมวิธกี ารใช้ สนิ ค้ าเป็ นเวลาสูงสุดถึง 20 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติม
กิจการประเมินว่า สินค้ าที่ ขายและบริการฝึ กอบรม เป็ นสินค้ าและบริการที่ แตกต่างกัน เนื่ องจาก
ลูกค้ าสามารถใช้ ประโยชน์จากสินค้ าได้ อยู่แล้ ว โดยไม่ต้องมีการฝึ กอบรม และลูกค้ าสามารถใช้ ประโยชน์
จากการฝึ กอบรมกับสินค้ าอื่ นที่ บริษัทเคยขายให้ กับลูกค้ า นอกจากนี้ กิจการมักจะขายสินค้ าแยกต่างหาก
จากการให้ บริการฝึ กอบรม กิจการประเมินต่ออีกว่า บริการฝึ กอบรมไม่ได้ มีนัยสาคัญในการบูรณาการกับ
สินค้ า สินค้ าและการฝึ กอบรมไม่ได้ เปลี่ ยนแปลงหรือปรับแต่งซึ่ งกันและกันอย่างมีนัยสาคัญ และไม่ได้
พึ่ งพากันหรือเกี่ ยวข้ องกันอย่างมาก กิจการสามารถปฏิบัติตามภาระที่ ต้ องโอนสินค้ าโดยไม่ต้องให้ บริการ
ฝึ กอบรม และสามารถให้ บริการฝึ กอบรมให้ กับลูกค้ ารายใดก็ตามที่ เคยซื้อสินค้ าไปแล้ ว ดังนั้น กิจการจึง
สรุปว่าสัญญาที่ จะโอนสินค้ าและสัญญาที่ จะให้ บริการฝึ กอบรมสามารถระบุแยกจากกันได้ ทั้งสินค้ าและ
บริการจึงถือว่าแตกต่างกัน และถือเป็ น 2 ภาระที่ ต้องปฏิบัติ
ท้ ายที่ สุด กิจการประเมินว่าการรับประกันที่ ให้ กับลูกค้ าว่าสินค้ าจะสามารถใช้ งานได้ อย่างที่ ต้ังใจ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่ได้ เป็ นการรั บประกัน ที่ มีการให้ บริการแก่ลูกค้ าเพิ่ มเติมนอกเหนือไปจากการ
สร้ างความเชื่ อมั่น ดังนั้น บริ ษัทจึงไม่บั นทึกการรั บประกันดังกล่ าวเป็ นอีกหนึ่ งภาระที่ ต้ องปฏิบั ติ และ
ปั นส่วนราคาของรายการ ไปยัง 2 ภาระที่ ต้ องปฏิบัติตามสัญญา คือ การส่งมอบสินค้ าและการฝึ กอบรม
และรับรู้รายได้ เมื่ อกิจการปฏิบัติตามภาระต่าง ๆ เสร็จสิ้น
5.3 สิทธิทีม่ อบให้กบั ลูกค้าในการเลือกซื้ อสินค้าหรือบริการเพิม่ และสิทธิทีล่ ูกค้าไม่ได้ใช้
สิทธิที่มอบให้ กับลูกค้ าในการเลือกซื้อสินค้ าหรือบริ การเพิ่ มโดยให้ ฟรี หรือมีส่วนลดให้ มีหลาย
รูปแบบ เช่น เงินจูงใจในการซื้อสินค้ า คะแนนสะสม สิทธิในการเลือกต่อสัญญา หรือการให้ ส่วนลดสาหรับ
การซื้อสินค้ าหรือบริการในอนาคต หากสัญญาระบุว่ากิจการให้ สทิ ธิดังกล่าว สิทธิดั งกล่าวที่ ระบุไว้ จะทาให้
เกิดภาระที่ ต้องปฏิบัติกต็ ่อเมื่ อสิทธิน้ันทาให้ เกิดสิทธิทมี่ ีสาระสาคัญที่ จะทาให้ ลูกค้ าได้ รับสิทธิบางอย่างที่
ลูกค้ าจะไม่ได้ รับหากไม่ได้ เข้ าทาสัญญาดังกล่าว (เช่ น ส่วนลดเพิ่ มเติมมากไปกว่าส่วนลดที่ ปกติกิจการ
ให้ แก่ลูกค้ า สาหรับสินค้ าหรือบริการนั้น) ถ้ าสิทธิในการเลือกซื้อดังกล่ าวทาให้ เกิดสิทธิที่มีสาระสาคัญ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แก่ลูกค้ า จะถือว่าลูกค้ าได้ จ่ายเงินล่วงหน้ าสาหรับสินค้ าหรือบริการในอนาคต กิจการจึงต้ องรับรู้รายได้
เมื่ อโอนสินค้ าหรือบริการในอนาคตให้ กบั ลูกค้ า หรือเมื่ อสิทธิในการเลือกหมดอายุ
กิจการต้ องปันส่วนราคาของรายการให้ แก่สิทธิตามเกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ ถ้ าราคาขายแบบ
เอกเทศส าหรั บ สิท ธิในการเลื อ กซื้ อไม่ ส ามารถสังเกตได้ โดยตรง กิจ การต้ อ งประมาณราคาดั งกล่ า ว
โดยคานึงถึงส่วนลดที่ ให้ แก่ลูกค้ าเมื่ อลูกค้ าใช้ สิทธิในการเลือก และปรับปรุงด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี้
- ส่วนลดซึ่ งลูกค้ าสามารถได้ รับโดยปราศจากการใช้ สทิ ธิในการเลือก และ
- ความน่าจะเป็ นที่ ลูกค้ าจะใช้ สทิ ธิในการเลือก
ตัวอย่าง กิจการทาสัญญาขายสินค้ า A ในราคา 100 บาท และให้ คูปองส่วนลด 40% สาหรับการ
ซื้อสินค้ าในอนาคต จานวนไม่เกิน 100 บาท ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ ซ้ ือ
กิจการตั้งใจที่ จะให้ คูปองส่วนลด 10% สาหรับการขายทุกรายการในช่วง 30 วันหลังจากนี้ ซึ่ งเป็ น
ส่วนหนึ่ งของกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดู กาล ส่วนลด 10% ดังกล่ าวไม่ สามารถใช้ ร่วมกับ ส่วนลด
40% ข้ างต้ นได้
เนื่ องจากลูกค้ าโดยทั่วไปจะได้ รับส่วนลดแค่ 10% สาหรับการซื้อสินค้ าในช่วง 30 วันหลังจากนี้
ดังนั้ น ส่วนลดที่ ให้ แ ก่ ลูก ค้ าที่ ทาให้ เกิดสิทธิที่มีสาระสาคัญ คือ ส่วนลดเพิ่ มเติ มที่ เกิน กว่ า 10% ที่ ให้
ตามปกติ ซึ่ งก็คือส่วนลด 30% กิจการบั นทึกส่วนลดเพิ่ มเติมดังกล่ าวเป็ นภาระที่ ต้ องปฏิบั ติภาระหนึ่ ง
ภายใต้ สญ
ั ญาขายสินค้ า A
การประมาณการราคาขายแบบเอกเทศสาหรับสิทธิส่วนลด กิจการประมาณว่า 80% ของลูกค้ า
ที่ ได้ รับส่วนลด จะนาส่วนลดกลับมาใช้ และยอดการซื้อโดยเฉลี่ ยของลูกค้ าสาหรับการใช้ ส่วนลดโดยเฉลี่ ย
จะอยู่ที่ 50 บาท ดังนั้น กิจการจึงประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิส่วนลดดังกล่าวเป็ นเงิน 12
บาท (50 บาท * 30% * 80%) การปันส่วนราคาของรายการขาย แสดงได้ ดังนี้
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ราคาขายแบบเอกเทศ
สินค้ า A
100
คูปองส่วนลด
12
รวม
112

สินค้ า A
คูปองส่วนลด
รวม

ราคาทีป่ ันส่วน
89 [(100/112) * 100]
11 [(12/112) * 100]
100
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กิจการปั นส่วน 89 บาท ให้ กับสินค้ า A และรับรู้รายได้ สาหรับสินค้ า A เมื่ อโอนการควบคุมใน
สินค้ า และปั นส่วน 11 บาท ให้ กับคูปองส่วนลดที่ ให้ แก่ลูกค้ า (ส่วนลด 40%) และรับรู้รายได้ จากคูปอง
ส่วนลดดังกล่าว เมื่ อลูกค้ านาคูปองกลับมาใช้ ซ้ ือสินค้ า หรือคูปองหมดอายุ
กิจการต้ องรับรู้รายการเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเป็ นหนี้สินที่ เกิดจากสัญญาทั้งจานวนของเงินรับ
ล่วงหน้ าสาหรับภาระที่ ต้องปฏิบัติในการโอนสินค้ าหรือบริการในอนาคต และต้ องตัดรายการหนี้สินที่ เกิด
จากสัญญาดังกล่าวเมื่ อมีการโอนสินค้ าหรือบริการและถือว่าภาระที่ ต้องปฏิบัติ ดังกล่าวเสร็จสิ้นลง อย่างไร
ก็ตาม ลูกค้ าอาจไม่ใช้ สิทธิตามสัญญาทั้งหมด สิทธิตามสัญญาส่วนที่ ลูกค้ าไม่ได้ ใช้ มักจะเรียกว่าเป็ นการ
สละสิทธิ (Breakage)
- หากกิจ การคาดได้ ว่าจะมีสิทธิรับ จานวนเงิน ที่ สละสิทธิที่แสดงเป็ นหนี้ สิน ที่ เกิดจากสัญ ญา
กิจการต้ องรับรู้จานวนเงินที่ คาดได้ ว่าจะมีการสละสิทธิเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนของสิทธิทถี่ ูกใช้
โดยลูกค้ า
- หากกิจการไม่คาดว่าจะมีสิทธิรับจานวนเงินที่ สละสิทธิ กิจการต้ องรับรู้จานวนเงินที่ คาดได้ ว่า
จะมีการสละสิทธิเป็ นรายได้ เมื่ อมีความเป็ นไปได้ ยากยิ่ งที่ ลูกค้ าจะใช้ สทิ ธิทเี่ หลือ
5.4 การพิจารณาว่าเป็ นตัวการหรือตัวแทน
เมื่ อบุคคลอื่ นมีส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัดหาสินค้ าหรือบริการให้ กับลูกค้ า กิจการจะต้ องกาหนดว่า
ตามลักษณะของสัญญา สัญญานั้นเป็ นภาระที่ กิจการต้ องปฏิบัติในการจัดหาสินค้ าหรือบริการที่ ระบุด้วย
ตัวเอง (กิจการเป็ นตัวการ) หรือเพื่ อจัดการให้ สินค้ าหรือบริการเหล่านั้นได้ รับการจัดหาโดยบุคคลอื่ น
(กิจการเป็ นตัวแทน) หากสัญญาที่ ทากับลูกค้ าประกอบด้ วยสินค้ าหรือบริการที่ แตกต่างกันมากกว่าหนึ่ ง
รายการ กิจการสามารถเป็ นตัวการสาหรับสินค้ าหรือบริ การที่ ระบุบางรายการ และเป็ นตั วแทนสาหรั บ
รายการอื่ น ๆ
กิจการเป็ นตัวการ ถ้ ากิจการควบคุมสินค้ าหรือบริการที่ ระบุก่อนที่ สินค้ าหรือบริการจะโอนไปให้
ลูกค้ า ข้ อบ่งชี้ว่ากิจการควบคุมสินค้ าหรือบริการที่ ระบุก่อนโอนไปยังลูกค้ า รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายการ
ดังต่อไปนี้
- กิจการเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติตามข้ อตกลง ซึ่ งรวมถึงความรั บ ผิดชอบต่ อการ
ยอมรับสินค้ าหรือบริการที่ ระบุ
- กิจ การมีค วามเสี่ ยงจากสิน ค้ าคงเหลื อก่อนที่ สิน ค้ าหรื อบริ การที่ ระบุ จะโอนให้ ลูกค้ า หรื อ
หลังจากการโอนการควบคุมให้ ลูกค้ า
- กิจการเป็ นผู้มีสทิ ธิในการกาหนดราคาสินค้ าหรือบริการที่ ระบุ
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ตัวอย่าง กิจการเจรจาต่อรองกับสายการบินขนาดใหญ่ เพื่ อซื้อตั๋วเครื่ องบินในราคาที่ ถูกลงเมื่ อ
เทียบกับราคาที่ สายการบินขายตั๋วเครื่ องบินโดยตรงให้ กับลูกค้ าโดยทั่วไป กิจการระบุจานวนตั๋วเครื่ องบิน
ที่ จะซื้อและต้ องจ่ายชาระค่าตั๋วเครื่ องบินเหล่านั้นไม่ว่าจะนาไปขายต่อได้ หรือไม่ กต็ าม ค่าตั๋วเครื่ องบินที่
ถูกลงสาหรับการซื้อแต่ละครั้งจะถูกเจรจาต่อรองและตกลงกันล่วงหน้ าระหว่างกิจการกับสายการบิน
กิจการเป็ นผู้กาหนดราคาตั๋วเครื่ องบินที่ จะขายแก่ลูกค้ า โดยกิจการเป็ นผู้ขายตั๋วเครื่ องบินและ
เรี ยกเก็บ เงิน จากลู กค้ าเมื่ อลูก ค้ าซื้อ ตั๋วเครื่ องบิ น นอกจากนี้ กิจการยังให้ ความช่ วยเหลือลูกค้ าในการ
แก้ ปั ญ หาตามคาร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ บริ การที่ ได้ รับ จากสายการบิ น อย่างไรก็ตาม แต่ละสายการบิน เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ เกี่ ยวข้ องกับตั๋วเครื่ องบิน รวมไปถึงการเยียวยาในกรณีทลี่ ูกค้ า
ไม่พอใจในการให้ บริการของสายการบิน
ในการระบุว่ากิจเป็ นตัวการหรือตัวแทน กิจการต้ องระบุสินค้ าหรือบริการที่ จะให้ แก่ลูกค้ า และ
ประเมินว่ากิจการควบคุมสินค้ าหรือบริการเหล่านั้นก่อนโอนไปยังลูกค้ าหรือไม่
กิจการสรุปว่า ตนเองมีอานาจควบคุมสิทธิการบินในแต่ละเที่ ยวบิน (ในรูปของตั๋วเครื่ องบิน) ที่
กิจการซื้อจากสายการบินและโอนไปยังลูกค้ า ดังนั้น กิจการลงความเห็นว่าสินค้ าหรือบริการที่ ระบุได้ ทจี่ ะ
โอนให้ กับลูกค้ า คือสิทธิบ นที่ นั่ งในแต่ละเที่ ยวบิ นที่ กิจการเป็ นผู้ควบคุม และไม่มีสินค้ าหรื อบริ การอื่ น
ที่ กจิ การสัญญาว่าจะให้ แก่ลูกค้ า
กิจ การเป็ นผู้ ค วบคุ ม สิ ท ธิในแต่ ล ะเที่ ยวบิ น ก่ อ นที่ จะโอนสิท ธิเหล่ า นั้ น ไปยั งลู ก ค้ า แต่ ล ะราย
เนื่ องจากกิจการมีความสามารถในการสั่งการการใช้ สิทธิดังกล่ าวโดยการตัดสิน ใจว่าจะใช้ ตั๋วเครื่ องบิ น
สาหรับการทาให้ แล้ วเสร็จตามสัญญาที่ ทากับลูกค้ าหรือไม่และใช้ กับสัญญาใด กิจการยังมีความสามารถที่
จะรับประโยชน์จากตั๋วเครื่ องบินที่ เหลือไม่ว่าจะเป็ นการขายตั๋วเครื่ องบินและรับผลตอบแทนทั้งหมด หรือ
ใช้ ตั๋วเครื่ องบินด้ วยตนเอง
ข้ อ บ่ ง ชี้ เกี่ ยวกั บ การควบคุ ม สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ระบุ ก่ อ นโอนไปยั ง ลู ก ค้ า ยั ง แสดงให้ เห็ น
ถึงหลักฐานที่ ว่า กิจการควบคุมสิทธิทเี่ ฉพาะเจาะจงแต่ละสิทธิ (ตั๋วเครื่ องบินแต่ละใบ) ก่อนที่ จะโอนไปยัง
ลูกค้ า และกิจการมีความเสี่ ยงในสินค้ าคงเหลือเกี่ ยวกับตั๋วเครื่ องบินเหล่านั้ นเพราะกิจการซื้อตั๋วเครื่ องบิน
จากสายการบินก่อนที่ จะทาสัญญาขายตั๋วเครื่ องบินให้ กับลูกค้ า กิจการต้ องชาระค่าตั๋วเครื่ องบินเหล่านั้น
ให้ กับสายการบินไม่ว่ากิจการจะสามารถขายตั๋วเครื่ องบินต่อให้ กับลูกค้ าได้ หรือไม่ หรื อไม่ว่ากิจการจะ
สามารถขายต่ อ ได้ ในราคาที่ ต้ อ งการหรื อ ไม่ นอกจากนี้ กิ จ การยั ง เป็ นผู้ มี สิ ท ธิ ในการก าหนดราคา
ตั๋วเครื่ องบินที่ ลูกค้ าต้ องจ่ายสาหรับตั๋วเครื่ องบินแต่ละใบ
ดังนั้น กิจการจึงสรุปว่ากิจการเป็ นตัวการสาหรับรายการที่ ทากับลูกค้ า กิจการจึงรับรู้รายได้ ด้วย
จานวนสิ่ งตอบแทนที่ กจิ การได้ รับเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนกับตั๋วเครื่ องบินที่ โอนให้ กบั ลูกค้ า
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5.5 การให้สิทธิ (Licensing)
การให้ สทิ ธิทาให้ ลูกค้ ามีสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการ การให้ สทิ ธิในทรัพย์สินทางปัญญา
อาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ สทิ ธิในรายการดังต่อไปนี้
- ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
- ภาพยนตร์ เพลงและสื่ อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ
- แฟรนไชส์ และ
- สิทธิบัตร เครื่ องการค้ าและลิขสิทธิ์
กิจการอาจตกลงที่ จะส่งมอบสินค้ าหรือบริการอื่ นให้ แก่ลูกค้ านอกเหนือจากข้ อตกลงในการให้ สทิ ธิ
แก่ลูกค้ า ข้ อตกลงดังกล่าวอาจระบุไว้ ชัดเจนในสัญญา หรืออาจะเป็ นข้ อตกลงโดยนัยที่ เป็ นไปตามประเพณี
ปฏิบัติทางธุรกิจของกิจการ ถ้ าข้ อตกลงในการให้ สิทธิไม่แตกต่างจากข้ อตกลงในการโอนสินค้ าหรือบริการ
อื่ นตามสัญญา กิจการต้ องบันทึกข้ อตกลงเหล่านั้นเป็ นภาระที่ ต้ องปฏิบัติเดียวกัน ตัวอย่างการให้ สิทธิที่
ไม่สามารถแยกออกจากข้ อตกลงในการโอนสินค้ าหรือบริการอื่ นตามสัญญามีดังนี้
- การให้ สทิ ธิน้ันถือว่าเป็ นส่วนประกอบหนึ่ งของสินค้ าที่ มีตัวตน และถือว่า เป็ นส่วนหนึ่ งใน
การทาให้ สนิ ค้ าใช้ งานได้ และ
- การให้ สทิ ธิทที่ าให้ ลูกค้ าได้ รับประโยชน์กต็ ่อเมื่ อใช้ สทิ ธิดังกล่าวพร้ อมกับบริการที่
เกี่ ยวข้ องเท่านั้น (เช่น บริการออนไลน์ทกี่ จิ การจัดให้ ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมูลโดยการทาการให้
สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล)
ถ้ าข้ อตกลงตามการให้ สิทธิแตกต่างจากข้ อตกลงอื่ นตามสัญญา ข้ อตกลงในการให้ สิทธิเป็ นภาระที่
ต้ องปฏิบัติทแยกต่
ี่
างหาก กิจการต้ องกาหนดว่าการให้ สิทธิดังกล่าวแก่ลูกค้ าเป็ นการโอน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ ง หรือตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง โดยในการกาหนดจังหวะเวลานี้ กิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อตกลงมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
- สิทธิในการเข้ าถึง (Right to access) ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการที่ มีอยู่ตลอดอายุของ
การให้ สทิ ธิ
- สิทธิในการใช้ (Right to use) ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกิจการที่ มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
ในการให้ สทิ ธิ
ตัวอย่าง กิจการเข้ าทาสัญญากับลูกค้ าและตกลงที่ จะให้ ใบอนุ ญาตแฟรนไชส์แก่ลูกค้ า ในการใช้
ชื่ อทางการค้ าและขายสินค้ าของกิจการเป็ นระยะเวลา 10 ปี นอกเหนือจากการให้ ใบอนุ ญาต กิจการยัง
ตกลงที่ จะขายอุปกรณ์ทจี่ าเป็ นในการสาหรับการดาเนินงานร้ านแฟรนไชส์ กิจการได้ รับค่าสิทธิจานวน 5%
ของยอดขายรายเดือนของลูกค้ า เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนกับการให้ ใบอนุ ญ าต และสิ่ งตอบแทนสาหรั บ
ค่าอุปกรณ์เป็ นจานวน 150,000 บาท ซึ่ งจะมีสทิ ธิได้ รับเมื่ อส่งมอบอุปกรณ์
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กิจการได้ ป ระเมิน สิน ค้ าและบริ ก ารที่ จะโอนให้ แ ก่ลูกค้ าว่ ามี ความแตกต่ างกัน หรื อไม่ กิจการ
ในฐานะผู้ให้ แฟรนไชส์ได้ พัฒนาแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจเพื่ อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
การเปลี่ ยนแปลงในความชื่ นชอบของผู้บริโภคและการนาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธ์การตั้งราคา
การจัดแคมเปญทางการตลาด และการดาเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ เพื่ อสนับสนุ นชื่ อแฟรนไชส์ อย่างไร
ก็ตาม กิจการสรุป ว่ ากิจกรรมเหล่ านี้ ไม่ ได้ เป็ นการโอนสิน ค้ าหรื อบริ การโดยตรงให้ กับ ลู กค้ าเนื่ องจาก
เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของข้ อตกลงในการให้ ใบอนุญาต
กิจการระบุว่ากิจการมีข้อตกลงสองรายการในการโอนสินค้ าและบริการ ซึ่ งได้ แก่ ข้ อตกลงในการ
ให้ ใบอนุญาต และข้ อตกลงในการโอนอุปกรณ์ นอกจากนี้กิจการยังสรุปว่าข้ อตกลงทั้งสองรายการมีความ
แตกต่างกัน เนื่ องจากลูกค้ าได้ รับประโยชน์จากสินค้ าและบริการแต่ละอย่างโดยตรง หรือได้ รับประโยชน์
เมื่ อนาไปใช้ ควบคู่กบั ทรัพยากรอื่ นที่ ลูกค้ ามีอยู่ ลูกค้ าสามารถใช้ ประโยชน์จากใบอนุญาตควบคู่กับอุปกรณ์
ที่ ได้ ส่งมอบก่อนที่ จะเปิ ดร้ านแฟรนไชส์ และอุปกรณ์สามารถใช้ ในร้ านแฟรนไชส์หรือ ขายได้ ในจานวนเงิน
ที่ มากกว่ ามูลค่าซาก กิจการยังระบุด้วยว่าข้ อตกลงทั้งสองรายการสามารถระบุแยกได้ กิจการจึงสรุปว่ า
ใบอนุ ญาตและอุปกรณ์ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตที่ ใช้ ร่วมกัน ในการได้ ข้อสรุปดังกล่าว กิจการพิจารณาแล้ วว่า
กิจการไม่ได้ ให้ บ ริการที่ มีนั ยสาคัญ ในการบู รณาการใบอนุ ญ าตและอุปกรณ์ เข้ าด้ วยกัน (สินทรั พย์ทาง
ปั ญ ญาในใบอนุ ญ าตไม่ ได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของอุ ป กรณ์ และไม่ ได้ เป็ นการปรั บ แต่ ง อย่ างมี นั ยส าคั ญ ต่ อ
อุปกรณ์) นอกจากนี้ ใบอนุญาตและอุปกรณ์ไม่ได้ มีการพึ่ งพากันหรือมีความเกี่ ยวข้ องกันอย่างมาก เพราะ
กิจการสามารถปฏิบัติตามข้ อตกลงแต่ละข้ อตกลงแยกต่างหากจากกัน กิจการจึงสรุปว่ากิจการมีภาระที่ ต้อง
ปฏิบัติ 2 ภาระ คือ การให้ ใบอนุญาตแฟรนไชส์ และการโอนอุปกรณ์
กิจการระบุ ว่าราคาของรายการ คือ สิ่ งตอบแทนคงที่ จานวน 150,000 บาท และสิ่ งตอบแทน
ผันแปร (5% ของยอดขายของลูกค้ า) ซึ่ งราคาขายแบบเอกเทศของอุปกรณ์มีมูลค่าเท่ากับ 150,000 บาท
และกิจการมักให้ สิทธิใบอนุญาตแฟรนไชส์แลกเปลี่ ยนกับจานวนเงิน 5% ของยอดขายของลูกค้ า กิจการ
ยังระบุ อีก ว่ าจ านวนสิ่ งตอบแทนผั น แปรทั้งจ านวนควรถู ก ปั น ส่ วนให้ กับ ภาระที่ ต้ อ งปฏิบั ติ ในการให้
ใบอนุ ญาต กิจการสรุปว่าสิ่ งตอบแทนผันแปร (ค่าสิทธิทกี่ าหนดจากยอดขาย) ควรปั นส่วนให้ กับการให้
ใบอนุ ญาตแฟรนไชส์เนื่ องจากสิ่ งตอบแทนผันแปรทั้งหมดเกี่ ยวข้ องกับการให้ ใบอนุ ญาตแฟรนไชส์ ของ
กิจการ นอกจากนี้ การปั น ส่วนสิ่ งตอบแทน 150,000 บาท ให้ กับ อุป กรณ์ และค่ าสิท ธิที่กาหนดจาก
ยอดขายให้ กับการให้ ใบอนุญาตแฟรนไชส์ ยังสอดคล้ องกับการปันส่วนราคาตามราคาขายแบบเอกเทศที่
ใช้ ในสัญญาลักษณะเดียวกัน
แนวปฏิ บตั ิการให้สิท ธิ - กิจการประเมินถึงลักษณะของข้ อตกลงของกิจการในการให้ สิทธิใน
ใบอนุ ญ าตแฟรนไชส์ และสรุปว่าข้ อตกลงดังกล่ าวมีลักษณะเป็ นการให้ สิทธิในการเข้ าถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญาของกิจการตลอดระยะเวลาในการให้ สทิ ธิ เนื่ องจาก
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ลูกค้ ามีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะต้ องดาเนินกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ ต่อทรัพย์สินทางปั ญ ญาที่ ลูกค้ ามีสิทธิ และลูกค้ าสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่ ได้ รับสิทธิจากกิจกรรมเหล่านั้น โดยเป็ นประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจที่ กิจการจะดาเนินกิ จกรรมเหล่านี้ เช่น
การวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงในความชื่ นชอบของผู้ บ ริ โภคและการน าไปปรั บ ปรุงผลิตภัณ ฑ์ การวาง
กลยุทธ์การตั้งราคา การจัดแคมเปญทางการตลาด และการดาเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ส่วน
หนึ่ งของสิ่ งตอบแทนยังขึ้น อยู่ กับ ความสาเร็จ ของผู้ ใช้ แ ฟรนไชส์ (เห็น ได้ จากค่ าตอบแทนใบอนุ ญ าต
แฟรนไชส์ทกี่ าหนดจากยอดขาย) กิจการและลูกค้ าเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันซึ่ งบ่งชี้ว่าลูกค้ า
จะคาดหวังว่ากิจกรรมจะดาเนินกิจกรรมเหล่านั้นเพื่ อก่อให้ เกิดกาไรสูงสุด
- ใบอนุ ญ าตแฟรนไชส์ก าหนดให้ ลู กค้ าต้ องปฏิบั ติ ตามการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ ที่ เป็ นผลจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ลูกค้ าจึงมีฐานะเปิ ดโดยตรงต่อผลกระทบทั้งแง่บวกหรือแง่ลบที่ เกิดจากกิจกรรมเหล่านั้น
- ถึงแม้ ว่าลูกค้ าจะได้ รับประโยชน์จากกิจกรรมเหล่ านั้ นผ่านการได้ รับสิทธิตามใบอนุ ญ าต แต่
ลูกค้ าไม่ได้ รับสินค้ าหรือบริการใด ๆ ในขณะที่ กจิ กรรมเหล่านั้นกาลังดาเนินไป
จากลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น กิจการได้ ข้อสรุปว่า ข้ อตกลงในการโอนสิทธิตามใบอนุญาตเป็ นภาระ
ที่ ต้องปฏิบัติให้ แล้ วเสร็จตลอดอายุการให้ สิทธิ และยังสรุปว่า เนื่ องจากค่าตอบแทนอยู่ในรูปของค่าสิทธิที่
กาหนดจากยอดขายมีความเกี่ ยวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจงกับการให้ ใบอนุญาตแฟรนไชส์ หลังจากที่ ได้ โอน
ใบอนุ ญาตแฟรนไชส์ให้ แก่ลูกค้ าแล้ ว กิจการจะรับรู้รายได้ ตามยอดขายที่ เกิดขึ้นของลูกค้ า เพราะกิจการ
สามารถวัดความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติตามภาระที่ ต้องปฏิบัติได้ อย่างสมเหตุสมผล

5.6 ต้นทุนส่วนเพิม่ ในการได้มาซึ่งสัญญา (Incremental costs of obtaining a contract)
กิจการต้ องบัน ทึกต้ นทุน ส่วนเพิ่ มในการได้ มาซึ่ งสัญ ญาที่ ทากับ ลูกค้ าเป็ นสิน ทรั พย์หากคาดว่ า
กิจการสามารถได้ รับคืนต้ นทุนดังกล่าว
ต้ นทุนส่วนเพิ่ มในการได้ มาซึ่ งสัญญา เป็ นต้ นทุนของกิจการเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสัญญากับลูกค้ า โดย
จะไม่เกิดขึ้นหากกิจการไม่ได้ ทาสัญญากับลูกค้ า (เช่น ค่านายหน้ าในการขาย) ต้ นทุนที่ เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการ
จะได้ ทาสัญญากับลูกค้ าหรือไม่ ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดรายการ เว้ นแต่กรณีทสี่ ามารถเรียกเก็บจาก
ลูกค้ าได้ ไม่ว่ากิจการจะทาสัญญากับลูกค้ าหรือไม่
กิจการอาจรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่ มในการได้ มาซึ่ งสัญญาเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดขึ้น หากระยะเวลาใน
การตัดจาหน่ายสินทรัพย์มีระยะเวลาหนึ่ งปี หรือสั้นกว่า
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่าง กิจการซึ่ งเป็ นผู้ให้ บริการให้ คาปรึกษาได้ ชนะการประกวดราคาการให้ บริการที่ ปรึกษาแก่
ลูกค้ ารายใหม่ ต้ นทุนในการได้ มาซึ่ งสัญญา ประกอบด้ วย
- ค่าที่ ปรึกษากฎหมายสาหรับการทา Due diligence จานวน 15,000 บาท
- ค่าเดินทางในการส่งเอกสารเสนอราคา จานวน 25,000 บาท
- ค่า commission ให้ กบั พนักงานขาย จานวน 10,000 บาท
กิจการรับรู้สินทรัพย์สาหรับต้ นทุนส่วนเพิ่ มในการได้ มาซึ่ งสัญญาจานวน 10,000บาท ซึ่ งเกิดจาก
การจ่ ายค่า commission ให้ กับพนักงานขาย เนื่ องจากกิจการคาดหวังว่าจะได้ รับคืนต้ นทุนดังกล่ าวผ่าน
การคิดค่าบริการให้ คาปรึกษา กิจการยังจ่ายเงินโบนัสประจาปี ให้ กับหัวหน้ าทีมขายโดยอิงจากเป้ ายอดขาย
ประจาปี กาไรประจาปี และการประเมินผลรายบุคคล อย่างไรก็ตาม กิจการไม่ได้ รับรู้สินทรัพย์สาหรับการ
จ่ายเงินโบนัสเนื่ องจากไม่ใช่ต้น ทุนส่วนเพิ่ มในการได้ มาซึ่ งสัญ ญา และยังขึ้นอยู่กับ ดุลยพิ นิจและปั จจั ย
อื่ น ๆ เงินโบนัสจึงไม่ได้ เกิดขึ้นโดยตรงจากสัญญาที่ ระบุได้
กิจการเห็นว่า ค่าที่ ปรึกษากฎหมายและค่าเดินทางนั้นเกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ ทาสัญญากับลูกค้ า
หรือไม่ ดังนั้น ต้ นทุนเหล่านี้จึงรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดรายการ ยกเว้ นในกรณี ทค่ี่ าใช้ จ่ายเหล่านั้นอยู่
ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่ น ซึ่ งกรณีดังกล่าวต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานฉบับนั้น
5.7 ต้นทุนการทาให้เสร็จสิ้ นตามสัญญา (Costs to fulfill a contract)
ถ้ าต้ นทุนที่ เกิดขึ้นเพื่ อให้ กิจการปฏิบัติตามสัญญาที่ ทากับลูกค้ าไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
ฉบับอื่ น กิจการจะบันทึกต้ นทุนดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ได้ กต็ ่อเมื่ อเข้ าเงื่ อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
1. ต้ น ทุ นมีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับ สัญ ญาที่ เกิดขึ้น แล้ วหรื อสัญ ญาที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้น โดย
กิจการสามารถระบุต้นทุนว่ามีความเกี่ ยวข้ องกับสัญญาได้ อย่างเฉพาะเจาะจง
2. ต้ นทุนที่ ใช้ เพื่ อสร้ างทรัพยากรหรือใช้ ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่ อนาไปใช้ ในการ
ปฏิบัติตามภาระที่ ต้องปฏิบัติให้ สาเร็จในอนาคต
3. กิจการคาดว่าจะได้ รับคืนต้ นทุนดังกล่าว
ต้ น ทุ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงกับ สัญ ญาที่ เกิดขึ้น แล้ ว (หรื อสัญ ญาที่ คาดได้ ว่าจะเกิดขึ้น ) รวมถึ ง
ต้ นทุนต่าง ๆ เหล่านี้
- ค่าแรงงานทางตรง
- วัตถุดิบทางตรง
- ต้ นทุนปันส่วนซึ่ งมีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับสัญญาหรือกิจกรรมในสัญญา
- ต้ นทุนที่ มีการระบุในสัญญาอย่างชัดแจ้ งว่าสามารถเรี ยกคืนจากลูกค้ าได้ และ
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- ต้ นทุนอื่ นที่ เกิดขึ้นเพียงเพราะกิจการได้ ทาสัญญาที่ ทากับลูกค้ า (เช่น ต้ นทุนที่ จ่ายให้ กับ
ผู้รับเหมาช่วงต่อ)
ตัวอย่ า ง กิจ การเข้ าท าสัญ ญาให้ บ ริ ก ารจั ด การศู น ย์ข้อ มู ลสารสนเทศของลู ก ค้ า รายหนึ่ ง เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี สัญญาสามารถต่ออายุคราวละ 1 ปี โดยเฉลี่ ยของอายุสญ
ั ญาจะอยู่ทปี่ ระมาณ 7 ปี
ก่อนที่ จะเริ่ มให้ บริการ กิจการได้ ออกแบบและสร้ าง Platform สาหรับใช้ งานภายในกิจการซึ่ งมี
การเชื่ อมต่อกับระบบงานของลูกค้ า ซึ่ ง Platform นี้จะไม่ถูกโอนให้ กับลูกค้ าแต่จะใช้ สาหรับการให้ บริการ
ลูกค้ ารายนี้
ต้ นทุนเริ่ มแรกในการสร้ าง Platform ดังกล่าว มีดังนี้
- ค่าออกแบบ จานวน 40,000 บาท
- ค่า Hardware จานวน 120,000 บาท
- ค่า Software จานวน 90,000 บาท
- ค่าโอนย้ ายข้ อมูลและทดสอบศูนย์ข้อมูล จานวน 100,000 บาท
รวมต้นทุนทัง้ สิ้น 350,000 บาท
ต้ นทุนเริ่ มแรกดังกล่ าว เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรมที่ ต้ องทาให้ เสร็จสิ้นตามสัญ ญา และไม่ได้
เกิดการโอนสินค้ าหรือบริการให้ กบั ลูกค้ า กิจการจึงบันทึกบัญชีสาหรับต้ นทุนเริ่ มแรกต่าง ๆ ดังนี้
- ค่า Hardware: บันทึกตามข้ อกาหนดใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
- ค่ า Software: บั น ทึก ตามข้ อ ก าหนดใน มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 เรื่ อง สิน ทรั พ ย์ไม่ มี
ตัวตน
- ต้ น ทุ น ในการออกแบบ การโอนย้ ายข้ อมู ล และทดสอบศู น ย์ข้อ มู ล : กิจการต้ องประเมิ น ว่ า
กิจการสามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์สาหรับต้ นทุนการทาให้ เสร็จสิ้นตามสัญญาเหล่านี้ได้ หรือไม่ และพิจารณา
ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายอย่างมีระบบตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ ให้ บริการ
นอกเหนือจาก ต้ นทุนเริ่ มแรกในการสร้ าง Platform ดังกล่าวแล้ ว กิจการได้ กาหนดให้ พนักงาน
จานวน 2 คน เป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการให้ บริการแก่ลูกค้ า ถึงแม้ ว่าต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับพนักงาน 2
คนนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการให้ บ ริ ก ารแก่ลู ก ค้ า แต่ กิจการสรุ ป ว่ า ต้ น ทุ น เหล่ า นี้ ไม่ ได้ ก่ อ ให้ เกิด หรื อ
ปรั บ ปรุงทรั พ ยากรของกิจการ ดังนั้น ต้ น ทุ นเหล่ านี้ จะไม่ สามารถรั บรู้เป็ นสิน ทรัพย์ ได้ กิจการต้ องรั บ รู้
ค่าใช้ จ่ายพนักงานสาหรับพนักงาน 2 คนนี้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดรายการ
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5.8 สัญญาการซื้ อคืน (Repurchase agreements)
สัญ ญาการซื้ อคื น คื อ สั ญ ญาซึ่ งกิ จ การที่ ได้ ข ายสิน ทรั พ ย์ และมี ก ารตกลงหรื อ สั ญ ญาได้ ใ ห้
ทางเลือก (ในสัญญาเดียวกันหรือเป็ นสัญญาอื่ นแยกกัน) แก่กจิ การในการซื้อคืนสินทรัพย์
การซื้อคืนสินทรัพย์อาจเป็ นสินทรัพย์ด้ังเดิมที่ ขายให้ แก่ลูกค้ า หรือสินทรัพย์น้ันมีความคล้ ายคลึง
มากกับสินทรัพย์ด้งั เดิม หรือสินทรัพย์อนื่ ที่ สนิ ทรัพย์เดิมที่ ขายไปเป็ นส่วนประกอบของสินทรัพย์น้ัน
สัญญาการซื้อคืนโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ
1. กิจการมีภาระผูกพันที่ ต้องซื้อคืนสินทรัพย์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Forward)
2. กิจการมีสทิ ธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ (สัญญาทีใ่ ห้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผถู ้ ือในการ
ซื้อสินทรัพย์ - Call option)
3. กิจการมีภาระผูกพันในการซื้อคืนสินทรัพย์ตามที่ ลูกค้ าร้ องขอ (สัญญาทีใ่ ห้สิทธิในการเลือก
แบบไม่ผกู มัดแก่ผถู ้ ือในการขายสินทรัพย์ - Put option)
สัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้าหรื อ สัญ ญาที่ใ ห้สิ ท ธิ ในการเลื อ กแบบไม่ ผู ก มัด แก่ ผู ถ้ ือ ในการซื้ อ
สินทรัพย์ (Forward or Call option)
สัญ ญาลั ก ษณะนี้ จะถื อ ว่ า ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ได้ เพราะมี ข้ อ จ ากั ด ในการ
กาหนดการใช้ งานและการได้ รับประโยชน์คงเหลือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน แม้ ว่าจะถือครองทาง
กายภาพของสินทรัพย์กต็ าม ดังนั้น กิจการต้ องบันทึกรายการตามสัญญาตามข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
- บันทึกเป็ นสัญญาเช่า ถ้ ากิจการสามารถซื้อคืนสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ ตา่ กว่าราคาขายดั้งเดิมของ
สินทรัพย์
- บันทึกเป็ นสัญญาการจัดหาเงิน (Financing) ถ้ ากิจการสามารถหรือต้ องซื้อคืนสินทรัพย์ด้วย
มูลค่าที่ มากกว่าหรือเท่ากับราคาขายดั้งเดิมของสินทรัพย์
ในการเปรียบเทียบราคาซื้อคืนกับราคาขาย ต้ องพิจารณาเรื่ องมูลค่าของเงินตามเวลา ถ้ าสัญญา
การซื้อคืนเป็ นสัญญาการจัดหาเงิน กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์เดิมนั้นต่อไป และต้ องรับรู้จานวนเงินของสิ่ ง
ตอบแทนที่ ได้ รับจากลูกค้ าเป็ นหนี้สินทางการเงิน ส่วนต่างระหว่างจานวนสิ่ งตอบแทนที่ ได้ รับจากลูกค้ า
และจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ จะจ่ายไปให้ ลูกค้ าจะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยและค่าใช้ จ่ายอื่ นที่ เป็ นไปได้
ถ้ าสิทธิในการเลือกไม่ได้ รับการใช้ และหมดอายุลง กิจการต้ องตัดรายการหนี้สินออกไปและรับรู้
เป็ นรายได้
สัญญาทีใ่ ห้สิทธิในการเลือกแบบไม่ผูกมัดแก่ผถู ้ อื ในการขายสินทรัพย์ (Put option)
หากกิจการมีภาระผูกพันในการซื้อคืนสินทรัพย์ตามคาขอจากลูกค้ า ในราคาที่ ตา่ กว่าราคาขายเดิม
ของสินทรัพย์ กิจการต้ องพิจารณา ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาว่าลูกค้ ามีแรงจูงใจในการใช้ สทิ ธิดังกล่าวหรือไม่
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การใช้ สิทธิของลูกค้ าส่งผลให้ จานวนเงินที่ ลูกค้ าจ่ายชาระมาเป็ นการจ่ ายสิ่ งตอบแทนให้ กบั กิจการ
สาหรับสิทธิในการใช้ สินทรัพย์ดังกล่าวสาหรับระยะเวลาหนึ่ ง ดังนั้น ให้ กิจการบันทึกสัญญาดังกล่าวเป็ น
สัญญาเช่า เพื่ อประเมินว่าลูกค้ ามีแรงจู งใจในการใช้ สิทธิหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง
ความสัมพั น ธ์ของราคาซื้อ คืนและราคาตลาดที่ คาดไว้ ของสินทรัพย์ ณ วัน ที่ ซื้อคืน และจานวนเงิน ของ
จังหวะเวลาจนกระทั่งสิทธิหมดอายุ ตัวอย่างเช่น
- ถ้ าราคาซื้อคืนคาดว่าจะเกินกว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ อาจจะบ่งชี้ว่าลูกค้ ามี
แรงจูงใจในการใช้ สทิ ธิขายสินทรัพย์
- หากลูกค้ าไม่มีแรงจูงใจในการใช้ สิทธิ ณ ราคาที่ ตา่ กว่าราคาขายเดิมของสินทรัพย์ → กิจการจะ
ถือเป็ นการขายที่ ให้ สทิ ธิในการคืนได้ (ดูหัวข้ อ ‘การขายที่ ให้ สทิ ธิในการคืน’)
- หากราคาซื้อคืนของสินทรัพย์เท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม
- และมีมูลค่ามากกว่ าราคาตลาดที่ คาดไว้ (ลูกค้ ามีแรงจู งใจในการใช้ สิทธิ) → สัญ ญา
ดังกล่าวเป็ นสัญญาจัดหาเงิน
- แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับราคาตลาดที่ คาดไว้ และลูกค้ าไม่มีแรงจู งใจที่ จะใช้ สิทธิ → ถือ
เป็ นการขายที่ ให้ สทิ ธิในการคืน
ในการเปรียบเทียบราคาซื้อคืนกับราคาขาย ต้ องพิจารณาเรื่ องมูลค่าของเงินตามเวลา ถ้ าสิทธิใน
การเลือกไม่ได้ รับการใช้ และหมดอายุลง กิจการต้ องตัดรายการหนี้สนิ ออกไปและรับรู้เป็ นรายได้
ตัวอย่าง กิจการทาสัญญาขายสินทรัพย์มูลค่า 1 ล้ านบาท เมื่ อวันที่ 1 ม.ค. x1
กรณีที่ 1: Call Option - พิจารณาว่าเป็ นสัญญาการจัดหาเงิน
สัญ ญาก าหนดสิทธิ Call option ให้ กิจการมีสิทธิในการซื้ อสิน ทรั พ ย์คืน ในราคา 1.1 ล้ านบาท
ก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธ.ค. x1
การควบคุมสินทรัพย์ยังไม่ถูกโอนไปยังลูกค้ า ณ วันที่ 1 ม.ค. x1 เนื่ องจาก กิจการมีสิทธิในการ
ซื้อสินทรัพย์คืน ลูกค้ าจึงมีข้อจากัดในการกาหนดการใช้ งานและการได้ รับประโยชน์คงเหลือเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพ ย์ ดังนั้น กิจการจึงบันทึกรายการดังกล่ าวเป็ นสัญ ญาการจัดหาเงิน เนื่ องจากราคาใช้ สิทธิมี
มูลค่ามากกว่าราคาขายดั้งเดิมของสินทรัพย์ กิจการต้ องไม่ตัดรายการสินทรัพย์ออกแต่บันทึกเงินที่ ได้ รับ
เป็ นหนี้สินทางการเงิน กิจการยังต้ องทยอยรั บรู้ส่วนต่างระหว่างราคาใช้ สิทธิ (1.1 ล้ านบาท) กับเงิน ที่
ได้ รับ (1 ล้ านบาท) เป็ นดอกเบี้ยจ่าย (คู่กบั การเพิ่ มหนี้สนิ ) ตลอดอายุสญ
ั ญา
ณ วันที่ 31 ธ.ค. x1 สมมติว่าสิทธิดังกล่ าวไม่ได้ รับการใช้ ดังนั้น กิจการต้ องตัดรายการหนี้สิน
ออกไปและรับรู้เป็ นรายได้ จานวน 1.1 ล้ านบาท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กรณีที่ 2: Put option - พิจารณาว่าเป็ นสัญญาเช่า
สมมติให้ สัญ ญาก าหนดสิท ธิ Put option แก่ลูก ค้ า ซึ่ งท าให้ กิจการมีภ าระผู กพั น ในการซื้ อคื น
สินทรัพย์ตามคาขอของลูกค้ า ในราคา 900,000 บาท ก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธ.ค. x1 ซึ่ งราคาตลาด
ที่ คาดไว้ ของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. x1 อยู่ที่ 750,000 บาท
กิจการต้ องประเมิน ณ วันเริ่ มต้ นสัญญา ว่าลูกค้ ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ มีนัยสาคัญที่ จะใช้ สิทธิ
Put option หรือไม่ เพื่ อกาหนดการบันทึกบัญชีสาหรับการโอนสินทรัพย์
กิจการสรุปว่าลูกค้ ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ มีนัยสาคัญที่ จะใช้ สทิ ธิ เนื่ องจากราคาซื้อคืนมีมูลค่า
มากกว่ าราคาตลาดที่ คาดไว้ อ ย่ า งมี นั ยส าคั ญ กิจการพิ จารณาแล้ วว่ า ไม่ มี ปั จ จั ยอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อ งในการ
ประเมินว่าลูกค้ ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ มีนัยสาคัญที่ จะใช้ สิทธิหรือไม่
ดังนั้น กิจการสรุปว่าการควบคุมสินทรัพย์ ยังไม่ถูกโอนไปยังลูกค้ า เพราะลูกค้ ามีข้อจากัดในการ
กาหนดการใช้ งานและการได้ รับประโยชน์คงเหลือเกือบทั้งหมดของสินทรั พย์ กิจการจึงบันทึกรายการ
ดังกล่าวในลักษณะของสัญญาเช่า

6. การเปิ ดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูล คือ การทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจลักษณะ จานวนเงิน จังหวะ
เวลาและความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสดที่ เกิดขึ้นจากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของรายการดังต่อไปนี้
1. รายการสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
สัญญาทีท่ ากับลูกค้า
- เปิ ดเผยรายได้ ทรี่ ับรู้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ าแยกต่างหากจากรายได้ จากแหล่งอื่ น
- ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของลู ก หนี้ หรื อ สิน ทรั พ ย์ต ามสัญ ญา โดยเปิ ดเผยแยก
ต่างหากจากผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ เกิดจากสัญญาประเภทอื่ น
การจาแนกรายได้
- จาแนกข้ อมู ลรายได้ ตามประเภทต่ าง ๆ เช่ น จาแนกตามประเภทของสิน ค้ าหรื อ
บริ ก าร จาแนกตามเขตทางภูมิ ศ าสตร์ จาแนกตามตลาดหรื อประเภทของลู ก ค้ า
จาแนกตามจังหวะเวลาการโอนสินค้ าหรือบริการ เป็ นต้ น
ยอดคงเหลือของสัญญา
- ยอดต้ นงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดของลูกหนี้ สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ เกิดจากสัญญา
- จานวนรายได้ ทรี่ ับรู้ในงวด ที่ เคยรวมอยู่ในหนี้สนิ ที่ เกิดจากสัญญาต้ นงวด
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- จานวนรายได้ ที่รับรู้ในงวด ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับภาระที่ ปฏิบัติเสร็จแล้ วในงวดก่อน เช่ น
การเปลี่ ยนแปลงราคา
- อธิบายการเปลี่ ยนแปลงในระหว่างงวดที่ สาคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ที่ เกิดจากสัญญา
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั
- กิ จ การถื อ ว่ า ปฏิ บั ติ ภ าระเสร็จ สิ้ นเมื่ อใด เช่ น เมื่ อส่ ง มอบ เมื่ อขนส่ ง เมื่ อก าลั ง
ให้ บริการ หรือเมื่ อบริการเสร็จสิ้น เป็ นต้ น
- เงื่ อนไขการจ่ายชาระที่ สาคัญ เช่น เมื่ อใดที่ ถึงกาหนดชาระ สัญญามีองค์ประกอบของ
การจัดหาเงินหรือไม่ หรือจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนผันแปร
- ลักษณะของสิน ค้ าหรื อบริ การที่ สัญ ญาว่ าจะโอน และเปิ ดเผยข้ อมู ลหากกิ จการทา
หน้ าที่ เป็ นตัวแทน
- ภาระผูกพันในการรับคืน การคืนเงิน และภาระผูกพันอื่ นที่ คล้ ายกัน
- ประเภทของการรับประกัน และภาระผูกพันที่ เกี่ ยวข้ อง
2. ดุลยพินิจสาคัญที่ ใช้ ในการพิจารณารายการสัญญา รวมถึงดุลยพินิจที่ เปลี่ ยนแปลงไป
- จังหวะเวลาของการเสร็จสิ้นของภาระที่ ต้องปฏิบัติ
- ราคาของรายการและจานวนเงินที่ ได้ ปันส่วนให้ กบั แต่ละภาระ
3. สินทรัพย์ทรี่ ับรู้จากต้ นทุนที่ ทาให้ ได้ มาซึ่ งสัญญาหรือต้ นทุนในการทาให้ เสร็จสิ้นตามสัญญา
- อธิบายการใช้ ดุลยพิ นิจในการกาหนดจานวนเงิน ของต้ นทุน ที่ ทาให้ ได้ มาซึ่ งสัญ ญา
หรือต้ นทุนในการทาให้ เสร็จสิ้นตามสัญญา
- อธิบายวิธกี ารตัดจาหน่าย
- เปิ ดเผยจานวนเงินที่ ตัดจาหน่ายและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ รับรู้ในงวด
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