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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 น้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 129 และภาคผนวก ก ถึง 

ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่อยู่ในรูปของตัวหนากล่าวถึงหลักการสาํคัญ คาํนิยามศัพทท์ี่

กาํหนดไว้ในภาคผนวก ก ในรูปแบบของตัวเอียง ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน คาํจาํกัดความอื่นๆของคาํนิยามศัพทอ์ยู่ในภาคคาํศัพทอ์ธิบายของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน (the Glossary for International Financial Reporting Standards )  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีควรอ่านควบคู่ไปกับ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ข้อสรุปทั่วไป (Basis of conclusions ซ่ึง

ไม่ได้แปล) และคาํนาํของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน the Preface to International Financial 

Reporting Standards และ กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน ( the Conceptual 

Framework for Financial Reporting)    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กาํหนดแนวทางการเลือก

และการปฏบัิตินโยบายการบัญชีที่ไม่ปรากฏชัดเจนในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

บทนาํ 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า กาํหนด

หลักการสาํหรับการรายงานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เกี่ยวกับ ลักษณะ จาํนวนเงิน 

จังหวะเวลา และ ความไม่แน่นอนของรายได้ และ กระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาของกิจการที่

ทาํกับลูกค้า 

 

บทนาํ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าให้ถือปฏบิัติ

กับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ีอนุญาตให้ปฏบัิติก่อนวันถือปฏบัิติได้ 

 

บทนาํ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ใช้แทน 

(ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

(ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองรายได้ 

(ค) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองโปรแกรม

สทิธพิิเศษแก่ลูกค้า 

(ง) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสญัญา

สาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการโอน

สนิทรัพย์จากลูกค้า 

(ฉ) การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองรายการแลกเปล่ียน

เกี่ยวกบับริการโฆษณา 
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บทนาํ 4 รายได้เป็นตัวเลขที่สาํคัญสาํหรับผู้ใช้งบการเงินในการประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงิน

และฐานะทางการเงินของกิจการ อย่างไรกต็าม ข้อกาํหนดการรับรู้รายได้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศแตกต่างจากข้อกาํหนดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองชุดควรต้องได้รับการ

ปรับปรุง โดยข้อกาํหนดการรับรู้รายได้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิมให้

แนวทางปฏบัิติไว้อย่างจาํกัด ซ่ึงทาํให้เป็นการยากในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลัก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ได้แก่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 11 กับรายการที่ซับซ้อน นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 ได้ให้

แนวทางปฏบิัติไว้อย่างจาํกัดเกี่ยวกับเร่ืองสาํคัญของรายได้หลายเร่ือง เช่น การบัญชีสาํหรับ

ข้อตกลงที่มีส่วนประกอบหลายๆ อย่าง ในทางตรงกันข้ามกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยแนวคิดการรับรู้รายได้กว้าง ๆ พร้อมทั้งข้อ

กาํหนดการรับรู้รายได้ต่างเฉพาะอุตสาหกรรมหรือรายการ ซ่ึงบางคร้ังจะส่งผลให้รายการ

บัญชีแตกต่างกันแม้จะเป็นรายการที่มีความคล้ายกันในเชิงเศรษฐกิจ 

บทนาํ 5 ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IASB) และคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB) จึงได้ริเร่ิมโครงการเพ่ือที่จะสะสาง

หลักการสาํหรับการรับรู้รายได้ และ พัฒนามาตรฐานการรับรู้รายได้ให้เป็นแบบแผนเดียวกัน

สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ก) ลดความไม่สอดคล้องและข้อด้อยของข้อกาํหนดเดิมของการรับรู้รายได้ 

ข) กาํหนดกรอบสาํหรับการพิจาณาประเดน็ที่เกี่ยวกบัรายได้ให้ดีย่ิงขึ้น 

ค) ปรับปรุงความสามารถเปรียบเทยีบได้ของแนวปฏบัิติเกี่ยวกบัการรับรู้รายได้ ระหว่าง

กจิการ อุตสาหกรรม ประเทศ  และ ตลาดทุน 

ง) ปรับปรุงข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์มากข้ึน 

จ) ลดจาํนวนข้อกาํหนดที่กจิการต้องอ้างองิเพ่ือทาํให้การจัดทาํงบการเงินง่ายย่ิงขึ้น 

บทนาํ 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 พร้อมทั้ง Topic 606  ที่บรรจุอยู่ในประมวล

มาตรฐานการบัญชี โดย Accounting Standards Update 2014-09 Revenue from 

Contracts with Customers (Topic 606)  เป็นความสาํเรจ็จากการร่วมมือของ IASB และ 

FASB ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และปรับปรุงการรายงานทางการเงิน  โดยการกาํหนด

มาตรฐานการรับรู้รายได้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและและ

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  7 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

Main features 

บทนาํ 7    หลักการสาํคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาที่ทาํ

กับลูกค้า คือ กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินค้าและบริการที่สัญญาให้ลูกค้า ใน

จาํนวนที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่ากิจการจะมีสิทธิจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือ

บริการน้ันๆ กิจการจะรับรู้รายได้ตามหลักการสาํคัญตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

ก) ขั้นตอนแรก-ระบุสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ สัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่ 2 

ฝ่ายที่ทาํให้เกิดสิทธิที่สามารถบังคับได้และภาระผูกพันข้ึน ข้อกาํหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ใช้กับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้าสาํหรับสัญญาซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในมาตรฐาน ในบางกรณี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ที่ 15 กาํหนดให้กิจการรวมสัญญาต่าง ๆ และบันทึกเป็นสัญญาเดียว มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ยังให้ข้อกําหนดสําหรับวิธีการบัญชีสําหรับการ

เปล่ียนแปลงสญัญา (contract modifications ) 

ข) ขั้นทีส่อง-ระบุภาระที่ตอ้งปฏิบติัในสญัญา สัญญาประกอบด้วยคาํสัญญาในการส่งมอบ

สินค้าหรือบริการให้ลูกค้า หากสินค้าหรือบริการน้ันมีความแตกต่างกัน คาํสัญญาต่างๆ 

น้ันถือเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติที่ต้องบันทกึบัญชีแยกกัน สินค้าหรือบริการแตกต่างกันหาก

ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการน้ัน หรือต้องใช้ควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่ลูกค้า

มีพร้อม และคาํสัญญาของกิจการในการส่งมอบสินค้าและบริการน้ันสามารถระบุแยกได้

จากข้อตกลงอื่นๆในสญัญา   

ค) ขั้นที่สาม-ก าหนดราคาของรายการ ราคาของรายการคือจาํนวนของสิ่งตอบแทนใน

สญัญาที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับการส่งมอบสินค้าหรือบริการ

ตามคาํสัญญาให้ลูกค้า  ราคาของรายการอาจเป็นจาํนวนที่แน่นอนของสิ่งตอบแทนที่ได้

จากลูกค้า แต่บางคร้ังราคาของรายการหมายรวมถึงสิ่งตอบแทนที่ผันแปร หรือ สิ่งตอบ

แทนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสด ราคาของรายการต้องรวมการปรับปรุงผลกระทบของ

ค่าของเงินตามเวลาหากสัญญามีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญ และสิ่งตอบ

แทนที่ต้องจ่ายให้ลูกค้า ในกรณีที่สิ่งตอบแทนผันแปรได้ กิจการต้องประมาณจาํนวนสิ่ง

ตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิที่จะได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าและบริการตามคํา

สญัญา ประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาของรายการ 

เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่สูงว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสาํคัญ

ของจาํนวนรายได้ที่รับรู้สะสม เม่ือความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัสิ่งตอบแทนผันแปรได้หมดไป

ในภายหลัง 

ง)  ขั้นที่สี่-ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระที่ตอ้งปฏิบติัที่รวมอยู่ในสญัญา ปกติ 

กิจการปันส่วนราคาของรายการไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของราคา



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  8 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามคาํสัญญาในสัญญา ถ้าราคาขาย

แบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได้ กิจการสามารถประมาณราคาน้ันได้ บางคร้ัง ราคาของ

รายการได้รวม ส่วนลด หรือ จาํนวนที่ผันแปรได้ของสิ่งตอบแทนโดยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ

ส่วนหน่ึงของสญัญา  นอกจากน้ี มีข้อกาํหนดที่ระบุให้กิจการปันส่วนส่วนลด หรือสิ่งตอบ

แทนผันแปรไปยังภาระที่ต้องปฏิบัติ (หรือสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน) ต้ังแต่ 1 

รายการตามคาํสญัญาในสญัญาแต่ไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติทุกรายการ 

จ) ขั้นทีห่า้-รบัรูร้ายไดเ้มือ่กิจการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ กิจการรับรู้รายได้

เมื่อกจิการได้ปฏบัิติหรือขณะปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติตามสญัญาโดยการส่งมอบสินค้า

และบริการที่สญัญาให้ลูกค้า (ซ่ึงเป็นเวลาที่ลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสนิค้าหรือบริการน้ัน) 

จํานวนรายได้ที่รับรู้คือจํานวนที่ปันส่วนให้ภาระที่ต้องปฏิบัติที่แล้วเสร็จน้ัน ภาระที่ต้อง

ปฏิบัติซ่ึงแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (สาํหรับกรณีการส่งมอบสินค้าทั่วๆ ไป) หรือ

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  ( Over time) (สาํหรับกรณีการส่งมอบบริการทั่วๆ ไป) สาํหรับกรณี

ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงกิจการรับรู้รายได้ในช่วงเวลา

ดังกล่าวโดยการเลือกวิธีที่เหมาะสมสาํหรับการวัดความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏิบัติที่

แล้วเสรจ็ 

บทนาํ 8    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ได้รวมข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ทาํ

ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลที่ครบสมบูรณ์เกี่ยวกับลักษณะ จํานวน จังหวะเวลา และความไม่

แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าของกิจการให้แก่ผู้ใช้งบ

การเงิน กล่าวคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กาํหนดให้กิจการให้ข้อมูล

เกี่ยวกบั : 

(ก) รายได้ที่ รับรู้จากสัญญาที่ท ํากับลูกค้า รวมถึงการจําแนกรายได้ตามประเภทอย่าง

เหมาะสม 

(ข) ยอดคงเหลือของสัญญา รวมถึงยอดต้นงวด และปลายงวดของ ลูกหน้ี สินทรัพย์ตาม

สญัญาและ หน้ีสนิตามสญัญา  

(ค) ภาระที่ต้องปฏบัิติ รวมถึงโดยปกติเม่ือใดที่กิจการถือว่าได้ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติ

แล้วเสรจ็ และราคาของรายการที่ปันส่วนไปยังภาระที่ต้องปฏบัิติที่คงเหลืออยู่ตามสญัญา 

(ง) ดุลยพินิจที่สาํคัญ และการเปล่ียนแปลงดุลยพินิจที่ใช้ในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานกบัสญัญา และ 

(จ) สนิทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนที่ทาํให้ได้มาซ่ึงสัญญาหรือต้นทุนการปฏบัิติตามสัญญาที่ทาํกับ

ลูกค้า 

บทนาํ 9      IASB และ FASB บรรลุเป้าหมายในการมีข้อสรุปตรงกันสาํหรับข้อกาํหนดทั้งหมดของการ

บัญชีสาํหรับรายการรายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  9 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ดังน้ัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 15 และ Topic 606 ของ

มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกนั แต่มีข้อแตกต่างเลก็น้อยบางประการซ่ึง

ได้สรุปไว้ในภาคผนวกของ Basis for Conclusions ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศฉบับที่ 15 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  10 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15   

เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

 

วตัถุประสงค ์

1 วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ คือ การก าหนดหลกัการที่กิจการ

ตอ้งปฏิบติัเพื่อรายงานข้อมูลที่มีประโยชนใ์ห้ผูใ้ช้งบการเงิน เกี่ยวกับลกัษณะ จ านวน 

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายไดแ้ละกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจากสญัญาที่ท ากบั

ลูกคา้ 

การบรรลุวตัถุประสงค ์

2 เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 หลักการสาํคัญของมาตรฐานนี้คือกจิการควรจะรับรู้

รายได้เพ่ือแสดงให้เหน็การส่งมอบสนิค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า ในจาํนวนที่สะท้อนถึงจาํนวน

ค่าตอบแทนที่กจิการคาดได้ว่าจะได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัสนิค้าหรือบริการน้ันๆ 

3 กิจการต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขของสัญญาและข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเม่ือนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปปฏิบัติ กิจการต้องปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีรวมถึงการใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปลนที่เหมาะสมในทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอกับ

สญัญาที่มีลักษณะคล้ายกนัและในสถานการณ์ที่คล้ายกนั 

4 มาตรฐานน้ีกาํหนดวิธีการบัญชีสาํหรับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้า อย่างไรกต็าม กิจการ

อาจนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปใช้กับกลุ่มของสัญญา (หรือกลุ่มภาระที่ต้อง

ปฏบัิติ) ซ่ึงมีลักษณะที่คล้ายกนัหากกจิการคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ผลกระทบต่องบการเงิน

ของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับน้ีกับกลุ่มสัญญาไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคัญ

จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีกับสัญญาแต่ละสัญญาที่ทาํกับลูกค้า (หรือแต่ละ

ภาระที่ต้องปฏบัิติ)  ในกลุ่มสัญญาน้ัน   เมื่อกิจการบันทกึรายการตามกลุ่มสัญญา  กิจการต้อง

ใช้การประมาณการและข้อสมมติที่สะท้อนถึงขนาดและส่วนประกอบของกลุ่มสญัญาน้ี  

 

ขอบเขต 

5 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญาที่ทาํกบัลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้น 

(ก) สญัญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 255X) เร่ือง 

สญัญาเช่า 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  11 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ข) สญัญาประกนัภัยที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 

(ปรับปรุง 255X) เร่ือง สญัญาประกันภัย 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินและสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 255X) เร่ือง  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 255X) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 255X) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่28 (ปรับปรุง 255X) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม

ค้า และ 

(ง) การแลกเปล่ียนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินระหว่างกิจการที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกันเพ่ือ

สนับสนุนรายการขายให้กบัลูกค้าหรือลูกค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีจะไม่ใช้กับสัญญาระหว่างบริษัทนํา้มันสองบริษัทที่ตกลงแลกเปล่ียน

นํา้มันกนั เพ่ือส่งมอบให้กบัลูกค้าตามความต้องการให้ทนัเวลาในสถานที่ที่ระบุไว้ 

6   กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญา (นอกเหนือจากสัญญาที่

กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 5) เฉพาะที่คู่สัญญาในสัญญาเป็นลูกค้าเท่าน้ัน ลูกค้าคือบุคคลหรือกิจการ

ที่ได้ทาํสัญญากับกิจการในการได้รับสินค้าหรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิตจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการโดยแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทน คู่สัญญาในสัญญาจะไม่ถือเป็นลูกค้าถ้าคู่สัญญาได้ทาํ

สัญญากับกิจการที่จะร่วมในกิจกรรมหรือกระบวนการซ่ึงคู่สัญญาร่วมรับความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ที่เกดิจากกจิกรรมหรือกระบวนการน้ันๆ (เช่น การพัฒนาสินทรัพย์ในข้อตกลงการ

ร่วมการจัดการ) แทนการได้รับผลผลิตจากกจิกรรมตามปกติของกจิการ  

7 สัญญาที่ทาํกับลูกค้าอาจมีบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

และบางส่วนที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 

(ก) ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นระบุวิธีแยก และ/หรือวิธีวัดมูลค่าเร่ิมแรก

ของส่วนต่างๆในสัญญาไว้ กิจการจึงจะใช้ข้อกาํหนดการแยกหรือการวัดมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ันก่อนได้ กิจการต้องแยกส่วนของสัญญาที่วัด

มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นตั้งแต่เร่ิมแรกออกจากราคาของ

รายการและใช้ย่อหน้าที่ 73 ถึง 86 ในการปันส่วนราคาของรายการที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) 

ให้แก่ภาระที่ต้องปฏบัิติแต่ละภาระที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีและให้แก่ส่วนอื่นของสญัญาที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 (ข) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  12 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ข) ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่ระบุวิธีแยก และ/หรือวัดมูลค่าเร่ิมแรก

ของส่วนต่างๆในสัญญาไว้ กิจการจึงจะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในการ

แยก และ/หรือวัดมูลค่าเร่ิมแรกของส่วนต่างๆในสญัญา 

8   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุวิธีการบัญชีสาํหรับต้นทุนส่วนเพ่ิมของการได้มาซ่ึง

สญัญาที่ทาํกบัลูกค้า และต้นทุนที่เกดิข้ึนเพ่ือทาํตามสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า ถ้าต้นทุนเหล่าน้ันไม่อยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ดูย่อหน้าที่ 91 ถึง 104) กิจการต้อง

ใช้ย่อหน้าเหล่าน้ันกับต้นทุนที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทาํกับลูกค้า (หรือส่วนของสัญญา

น้ัน) เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การรบัรูร้ายการ 

การระบุสญัญา 

9  กิจการตอ้งบนัทีกรายการสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี้ เฉพาะเมือ่รายการเป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้ ทุกขอ้ 

(ก) คู่สญัญาในสญัญาอนุมติัสญัญา (เป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจาหรือประเพณีปฏิบติั

อื่นทางธุรกิจ) และมีผลผูกพนัใหท้ั้งสองฝ่ายตอ้งท าตามภาระผูกพนัในสญัญา 

(ข) กิจการสามารถระบุสิทธิของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการที่

ตอ้งส่งมอบ 

(ค) กิจการสามารถระบุเงือ่นไขการช าระค่าตอบแทนส าหรบัสินคา้หรือบริการที่จะส่งมอบ 

(ง) สญัญามีเนื้ อหาเชิงพาณิชย ์( เช่น ความเสี่ยง จังหวะเวลา และ จ านวนของกระแส

เงินสดในอนาคตของกิจการทีค่าดว่าจะเปลีย่นแปลงเนือ่งจากผลของสญัญา) และ 

(จ) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะไดร้บัสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิที่จะไดร้บั

เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นกบัสินคา้หรือบริการที่จะส่งมอบใหลู้กคา้  ในการประเมินว่า

กิจการมีความสามารถในการไดร้ับสิ่งตอบแทนว่ามีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่

หรือไม่ กิจการตอ้งพจิารณาเฉพาะความสามารถและความตั้งใจของลูกคา้ในการจ่าย

สิง่ตอบแทนเมือ่ครบก าหนดช าระ  จ านวนของสิ่งทดแทนที่กิจการมีสิทธิจะไดร้บัอาจ

นอ้ยกว่าราคาที่ระบุในสญัญาได ้หากสิ่งตอบแทนมีความผนัแปรไดเ้พราะกิจการ

อาจจะเสนอการลดราคาใหก้บัลูกคา้  (ดูย่อหนา้ที ่52) 

10  สัญญาคือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาต้ังแต่สองฝ่ายข้ึนไปที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้

บังคับได้  ความสามารถในการใช้บังคับได้ของสิทธิและภาระผูกพันเป็นประเดน็เชิงกฎหมาย 

สัญญาอาจเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา หรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ วิธีฏิบัติและกระบวนการ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  13 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

สาํหรับการทาํสญัญาที่ทาํกบัลูกค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ละอุตสาหกรรม หรือ

ในแต่ละกิจการ หรือ อาจแตกต่างกันแม้ภายในกิจการเดียวกัน ( ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะ

ข้ึนอยู่กับประเภทของลูกค้า หรือ ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ได้ตกลงกัน) กิจการต้อง

พิจารณาวิธีปฏบัิติและกระบวนการต่าง ๆ ในการทาํสัญญากับลูกค้า เพ่ือกาํหนดว่าข้อตกลงกับ

ลูกค้าจะก่อให้เกดิสทิธแิละภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้หรือไม่และเมื่อใด 

11   สญัญาที่ทาํกบัลูกค้าบางสญัญาอาจไม่มีกาํหนดระยะเวลาที่แน่นอน และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

สามารถยุติหรือแก้ไขสัญญาได้ตลอดเวลา บางสัญญาอาจจะต่อสัญญารอบใหม่ออกไปได้โดย

อัตโนมัติตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีเฉพาะกับรอบเวลาของสัญญาที่คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ ณ 

ปัจจุบัน 

12 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สญัญาจะไม่เกดิขึ้น

ถ้าคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสทิธิที่บังคับได้ฝ่ายเดียวในการยุติสญัญาที่ยังไม่ได้ดาํเนินการใดๆได้โดย

ไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้กบัคู่สญัญาอกีฝ่าย สญัญาที่ยังไม่ได้ดาํเนินการใดๆ ต้องมีลักษณะ

ตามเง่ือนไขทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้  

(ก) กจิการยังไม่ส่งมอบสนิค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้ลูกค้า และ 

(ข) กิจการยังไม่ได้รับ และไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับ

สนิค้าหรือบริการที่ตกลงกนั 

13   หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าเป็นไปตามเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 9 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา 

กิจการต้องไม่ประเมินเกณฑ์เหล่าน้ันซํา้หากไม่มีข้อบ่งช้ีของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญของ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หากความสามารถของลูกค้าในการจ่ายชาํระสิ่ง

ตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสาํคัญ กจิการต้องประเมินอีกคร้ังถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการ

ได้รับสิ่งตอบแทนที่กจิการมีสทิธเิพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการส่วนที่เหลือที่จะส่ง

มอบให้ลูกค้า 

14  หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 กิจการต้องประเมินสัญญาอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือกาํหนดว่าสญัญาดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 ในภายหลังหรือไม่ 

15 หากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าไม่เป็นตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 และ กิจการได้รับสิ่งตอบแทนจาก

ลูกค้า กิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเป็นรายได้ กต่็อเม่ือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ต่อไปนี้ เกดิขึ้น 

(ก) กจิการไม่มีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องส่งมอบสนิค้าและบริการให้ลูกค้า และกิจการได้รับ

สิ่งตอบแทนที่ลูกค้าสัญญาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกคืนสิ่งตอบ

แทนดังกล่าวได้ หรือ  

(ข) สญัญาได้ยุติลงและลูกค้าไม่สามารถเรียกคืนสิ่งตอบแทนได้ที่กจิการได้รับมาแล้วได้ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  14 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

16   กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเป็นหน้ีสนิจนกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงในย่อ

หน้าที่ 15 เกดิขึ้น หรือจนกว่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 9 ในภายหลัง (ดูย่อหน้าที่ 14)  

หน้ีสนิที่รับรู้แสดงภาระผูกพันของกจิการในการส่งสินค้าหรือบริการในอนาคต หรือภาระในการ

คืนสิ่งตอบแทนที่เคยได้รับมา ซ่ึงข้ึนอยู่กับข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา แต่ไม่

ว่ากรณีใดกต็าม หน้ีสนิต้องวัดมูลค่าด้วยจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้า 

การรวมสญัญา 

17 กจิการต้องรวมสญัญาต่างๆ ที่ทาํกบัลูกค้ารายเดียวกนั (หรือกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

ลูกค้า) ในเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน และบันทกึรายการสัญญาเหล่าน้ันราวกับว่าเป็นสัญญา

เดียวกนัหากเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้  

(ก) สญัญาดังกล่าวได้ถูกต่อรองร่วมกนัด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์เดียวกัน 

(ข) จาํนวนสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในสญัญาฉบับหน่ึงข้ึนอยู่กบัราคาและผลการดาํเนินงานของ

สญัญาอื่น หรือ 

(ค) สนิค้าหรือบริการที่ตกลงในสญัญาเหล่านั้น (หรือ สนิค้าหรือบริการบางรายการที่ตกลงใน

สญัญาแต่ละฉบับ) เป็นภาระผูกพันผลการดาํเนินงานเดียวกนัตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญา 

18  การเปล่ียนแปลงสัญญา คือการเปล่ียนแปลงขอบเขต หรือ ราคา ( หรือทั้งขอบเขตและราคา) 

ของสญัญาที่คู่สญัญาตกลงกนั ในบางอุตสาหกรรมหรือบางประเทศ การเปล่ียนแปลงสัญญาอาจ

ถูกเรียกว่า คาํสั่งให้มีการเปล่ียนแปลง การแก้ไข หรือ การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงสัญญา

เกิดขึ้ นเมื่อคู่สัญญาในสัญญาตกลงให้มีการเปล่ียนแปลงที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันใหม่ที่

สามารถบังคับได้ หรือเปล่ียนแปลงสทิธแิละภาระผูกพันที่สามารถบังคับได้ที่มีอยู่เดิม การตกลง

ยินยอมเพ่ือเปล่ียนแปลงสัญญาอาจจะจัดทาํเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจาหรือโดยนัยด้วย

ประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจ หากคู่สัญญาไม่ได้มีการตกลงที่จะเปล่ียนแปลงสัญญา กิจการยังต้อง

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าการเปล่ียนแปลง

สญัญาได้รับการยินยอม 

19 การเปล่ียนแปลงสัญญาอาจเกิดข้ึนแล้วแม้ว่าคู่สัญญายังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

ขอบเขตหรือราคาของสัญญา (หรือทั้งขอบเขตและราคา) หรือคู่สัญญาได้ตกลงเปล่ียนแปลง

ขอบเขตของสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีการกาํหนดราคาที่จะเปล่ียนแปลงไป ในการพิจารณาว่าสิทธิ

และภาระผูกพันใดที่เกิดข้ึนใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงไปน้ันสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ 

กจิการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ทั้งหมด รวมถึงเง่ือนไขของสญัญา และหลักฐานอื่น 

หากคู่สัญญาได้ตกลงเปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญา แต่ยังไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  15 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

เปล่ียนแปลงราคาที่เกี่ยวข้อง กิจการต้องประมาณการเปล่ียนแปลงราคาของรายการที่เกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงสญัญาของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร ตามย่อหน้าที่ 50 ถึง 54 และ

การจาํกดัการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรที่ยังไม่ให้รับรู้ตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58  

20 กจิการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสญัญาเป็นสญัญาที่แยกต่างหากจากสญัญาเดิม หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

(ก) ขอบเขตของสัญญาเพ่ิมขึ้นเพราะมีสินค้าและบริการที่แตกต่างกันเพ่ิมขึ้น (ตามย่อหน้าที่ 

26 ถึง 30) และ 

(ข) ราคาของสัญญาเพ่ิมข้ึนตามจํานวนสิ่งตอบแทนที่สะท้อนถึง ราคาขายแบบเอกเทศ 

(stand-alone selling prices) ของสินค้าและบริการที่เพ่ิมข้ึนมา และการปรับราคาที่

เหมาะสมได้สะท้อนสถานการณ์ของสญัญานั้น ตัวอย่างเช่น กจิการอาจปรับราคาขายแบบ

เอกเทศของสินค้าหรือบริการที่เพ่ิมขึ้นน้ันเพ่ือเป็นการให้ส่วนลดกับลูกค้า เพราะกิจการ

ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจการขายสินค้าหรือบริการที่

คล้ายกนัให้กบัลูกค้ารายใหม่ 

21 ถ้าการเปล่ียนแปลงสัญญาไม่ต้องรับรู้เป็นสัญญาที่แยกต่างหากตามย่อหน้าที่ 20 กิจการต้อง

รับรู้สินค้าและบริการที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันเปล่ียนแปลงสัญญา (เรียกว่า สินค้าหรือบริการที่

เหลืออยู่) ตามวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ีที่สามารถนาํมาใช้ได้ 

(ก) กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเสมือนว่ามีการยุติสัญญาปัจจุบัน และมีสัญญา

ใหม่เกิดขึ้ น หากสินค้าหรือบริการที่เหลืออยู่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ

ก่อนหรือในวันเปล่ียนแปลงสญัญา จาํนวนสิ่งตอบแทนที่ปันส่วนไปยังภาระที่ต้องปฏบัิติที่

เหลืออยู่ (หรือไปยังสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่เหลืออยู่ในภาระที่ต้องปฏิบัติ

เดียวกนัตามย่อหน้าที่ 22 (ข)  คือผลรวมของ  

(1) สิ่งตอบแทนที่ลูกค้าตกลงไว้ (รวมไปถึงจํานวนที่ได้รับจากลูกค้าแล้ว) ที่รวมใน

ประมาณการราคาของรายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ และ  

(2) สิ่งตอบแทนที่ตกลงตามที่มีการเปล่ียนแปลงสญัญา 

(ข) กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญา เสมือนเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเป็นส่วนหน่ึง

ของสญัญาปัจจุบันหากสนิค้าหรือบริการที่เหลืออยู่ไม่แตกต่างกัน โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของภาระที่ต้องปฏิบัติเดียวกันที่แล้วเสร็จเพียงบางส่วน ณ วันเปล่ียนแปลงสัญญาน้ัน 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสัญญาต่อราคาของรายการและการวัดความก้าวหน้าของ

ความสาํเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติให้รับรู้เป็นรายการการปรับปรุงรายได้ (การเพ่ิมขึ้ น

หรือการลดลงของรายได้ ) ณ วันเปล่ียนแปลงสัญญา (ตัวอย่างเช่น การปรับรายได้ด้วย

วิธผีลสะสมรวบรวมถึงปัจจุบัน) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  16 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ค) หากสนิค้าหรือบริการที่เหลืออยู่ เป็นผลรวมของรายการในย่อหน้า (ก) และ (ข)  กิจการ

ต้องรับรู้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่อภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่แล้วเสร็จ (รวมถึง

ภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังไม่แล้วเสรจ็เป็นบางส่วน) ในสัญญาที่เปล่ียนแปลงไปในลักษณะที่

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของย่อหน้านี้  

 

การระบุภาระที่ตอ้งปฏิบติั 

22 ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา กิจการตอ้งประเมินสินคา้หรือบริการทีต่กลงไวใ้นสญัญาทีท่ ากบั

ลูกคา้และตอ้งระบุเป็นภาระทีต่อ้งปฏิบติัตามแต่ละขอ้ตามขอ้ตกลงทีจ่ะส่งมอบใหลู้กคา้

ดว้ยลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี้  

(ก)  สินคา้หรือบริการ (หรือสินคา้หรือบริการทีข่ายแบบรวมกนัไป) ทีแ่ตกต่างกนั หรือ 

(ข) ชุดของสินคา้หรือบริการทีแ่ตกต่างกนัแต่มีลกัษณะเชิงเนื้ อหาโดยส่วนใหญ่เหมือนกนั 

และมีรูปแบบการส่งมอบใหลู้กคา้เหมือนกนั (ดูย่อหนา้ที ่23) 

23  ชุดของสนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัแต่มีรูปแบบการส่งมอบให้ลูกค้าเหมือนกนัเมื่อเป็นไป

ตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

(ก) สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันในชุดของสินค้าและบริการที่กิจการตกลงจะส่งมอบให้

ลูกค้าเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 35 ที่ถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้วเสร็จใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และ 

(ข) วิธีที่ใช้วัดความก้าวหน้าของความสาํเร็จของภาระที่ต้องปฏบัิติของกิจการในการส่งมอบ

สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่ละรายการตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 40 ในชุดของสินค้า

หรือบริการที่แตกต่างกนัน้ันเป็นวิธกีารเดียวกนั 

 

ขอ้ตกลงในสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

24 สัญญาที่ทาํกับลูกค้าโดยทั่วไปจะระบุชัดเจนถึงสินค้าหรือบริการที่กิจการตกลงจะส่งมอบให้แก่

ลูกค้า อย่างไรกต็าม ภาระที่ต้องปฏบัิติที่ระบุในสญัญาที่ทาํกับลูกค้าอาจไม่จาํกัดเพียงสินค้าหรือ

บริการที่ระบุชัดเจนไว้ตามสัญญา ทั้งน้ี เพราะสัญญาที่ทาํกับลูกค้าอาจรวมถึงข้อตกลงโดยนัยที่

เป็นไปตามประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายหรือคาํแถลงที่เผยแพร่ หาก ณ เวลาที่

ทาํสัญญา ข้อตกลงเหล่าน้ันสร้างความคาดหวังที่ผูกพันได้แก่ลูกค้าว่ากิจการจะส่งมอบสินค้า

หรือบริการน้ันให้แก่ลูกค้า  

25      ภาระที่ต้องปฏิบัติไม่รวมกิจกรรมที่กิจการต้องปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาหากกิจกรรม

เหล่าน้ันไม่ใช่การส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอาจจําเป็นต้อง

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเพ่ือการจัดทาํสัญญา การปฏิบัติงานเหล่าน้ันไม่ใช่การส่งมอบ

บริการให้ลูกค้าเมื่อกจิการทาํงานเหล่าน้ัน ดังน้ัน กจิกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติ  

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  17 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

สินคา้หรือบริการที่แตกต่างกนั 

26 สนิค้าหรือบริการที่ตกลงข้ึนอยู่กบัสญัญาอาจรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) รายการต่างๆ ต่อไปนี้   

(ก) การขายสนิค้าที่กจิการผลิต (เช่น สนิค้าของผู้ผลิต) 

(ข) การขายต่อสนิค้าที่กจิการซ้ือมา (เช่น สนิค้าของผู้ค้าปลีก) 

(ค) การขายต่อสทิธต่ิอสนิค้าหรือบริการที่กจิการซ้ือมา (เช่น การนาํตั๋วไปขายต่อโดยกิจการที่

กระทาํการเป็นตัวการ ตามที่อธบิายในภาคผนวก ข ย่อหน้า ข34 ถึง ข38) 

(ง) การปฏบัิติงานตามที่ตกลงในสญัญาให้กบัลูกค้า 

(จ) การให้บริการในลักษณะการแสดงความพร้อมในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(ตัวอย่างเช่น การบริการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ที่ยังไม่ระบุเวลาและเมื่อซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ได้รับการพัฒนาไป)   หรือผลิตสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าพร้อมใช้เมื่อลูกค้าตัดสินใจจะ

ใช้สนิค้าและบริการ  

(ฉ) การให้บริการโดยการจัดการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า (เช่น 

การกระทาํการเป็นตัวแทนให้กบับุคคลอื่น ตามที่อธิบายในภาคผนวก ข ย่อหน้า ข34 ถึง 

ข38) 

(ช) การให้สิทธิต่อสินค้าหรือบริการที่จะได้รับในอนาคต ซ่ึงลูกค้าสามารถนาํไปขายต่อหรือ

มอบให้ลูกค้าของลูกค้าได้ (เช่น กิจการที่ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ค้าปลีกโดยตกลงที่จะส่ง

มอบสนิค้าหรือบริการเพ่ิมเติมให้แก่บุคคลที่ซ้ือสนิค้าจากผู้ค้าปลีกน้ัน) 

(ซ) การสร้าง การผลิต หรือ การพัฒนาสนิทรัพย์ ในนามของลูกค้า 

(ฌ) การให้ใบอนุญาต (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้า ข52 ถึง ข63) และ 

(ญ) การให้สิทธิที่จะซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม (เม่ือสิทธิเหล่าน้ันทาํให้ลูกค้ามีสิทธิที่มี

สาระสาํคัญตามที่อธบิายในภาคผนวก ข ย่อหน้า ข39 ถึง ข43) 

27 สนิค้าหรือบริการที่ตกลงกบัลูกค้าถือว่าแตกต่างกนัหากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

(ก) ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการด้วยสินค้าหรือบริการน้ันๆ หรือได้ประโยชน์

โดยใช้ควบคู่ไปกับทรัพยากรอื่นที่ลูกค้ามีพร้อม (กล่าวคือ สินค้าหรือบริการน้ันมีความ

แตกต่างกนั) และ 

(ข) ข้อตกลงของกจิการที่จะส่งมอบสนิค้าหรือบริการให้ลูกค้าสามารถระบุได้แยกจากข้อตกลง

อื่นในสญัญา (กล่าวคือ สนิค้าหรือบริการน้ันมีความแตกต่างกนัตามเน้ือหาของสญัญา) 

28  ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 27 (ก) หากสินค้าหรือบริการ

น้ันสามารถนาํไปใช้ บริโภค ขายในจาํนวนที่มากกว่ามูลค่าซาก หรือถือไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจอื่นสินค้าหรือบริการบางอย่างลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ

รายการน้ันได้  ในขณะที่สินค้าหรือบริการบางอย่างลูกค้าอาจจะได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือ

บริการน้ันได้กต่็อเมื่อต้องใช้ควบคู่กบัทรัพยากรอื่นที่ลูกค้ามีพร้อม ทรัพยากรอื่นที่ลูกค้ามีพร้อม



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  18 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

คือสนิค้าหรือบริการที่ถูกขายแยก (โดยกิจการหรือกิจการอื่น) หรือทรัพยากรที่ลูกค้าได้รับจาก

กิจการแล้ว (รวมถึงสินค้าหรือบริการอื่นที่กิจการจะได้ส่งมอบให้ลูกค้าในอนาคตตามสัญญา) 

หรือได้รับจากรายการหรือเหตุการณ์อื่น ปัจจัยต่างๆอาจแสดงถึงหลักฐานที่ลูกค้าสามารถได้รับ

ประโยชน์จากสนิค้าหรือบริการไม่ว่าจากสนิค้าหรือบริการน้ันหรือควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่ลูกค้า

มีพร้อม ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงที่ว่า กิจการขายสินค้าหรือบริการแยกเป็นปกติเป็นข้อบ่งช้ีว่า

ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการรายการน้ันหรือควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่มี

พร้อม  

29 ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าข้อตกลงที่กจิการจะส่งมอบสนิค้าหรือบริการให้ลูกค้าน้ันสามารถระบุแยกได้ 

(ตามย่อหน้าที่ 27.2) รวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) รายการดังต่อไปนี้  

(ก) กิจการไม่ได้ให้บริการที่มีนัยสาํคัญในการบูรณาการสินค้าหรือบริการน้ันกับสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ตกลงในสญัญาเข้าเป็นกลุ่มสนิค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปตามที่ลูกค้า

ทาํสญัญาไว้ กล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการไม่ได้ใช้สินค้าหรือบริการน้ันเป็นปัจจัยการผลิตหรือ

ส่งมอบผลผลิตร่วมตามที่ลูกค้าระบุ 

(ข) สินค้าหรือบริการไม่ได้เปล่ียนแปลงหรือปรับแต่งสินค้าหรือบริการรายการอื่นที่ตกลงใน

สญัญา 

(ค) สนิค้าหรือบริการไม่ได้ข้ึนอยู่กบัหรือเกี่ยวข้องกนัอย่างมากกบัสนิค้าหรือบริการอื่นที่ตกลง

ในสญัญา ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจที่จะไม่ซ้ือสินค้าหรือบริการน้ัน

โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญกับสินค้าหรือบริการอื่นที่ตกลงในสัญญาอาจแสดงว่า

สนิค้าหรือบริการไม่ได้ข้ึนอยู่กบัหรือเกี่ยวข้องกนัอย่างมากกบัสนิค้าหรือบริการอื่นที่ตกลง

ในสญัญา  

30  หากสนิค้าหรือบริการตามที่ตกลงไม่แตกต่าง กิจการต้องรวมสินค้าหรือบริการน้ันกับสินค้าหรือ

บริการอื่นที่ตกลงจนกว่ากิจการจะระบุกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปที่แตกต่างได้  

ในบางกรณี กจิการรับรู้สนิค้าหรือบริการทั้งหมดที่ตกลงในสญัญาเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติภาระเดียว 

การแลว้เสร็จของภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

31 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดเ้มื่อกิจการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ โดยการส่งมอบ

สินคา้และบริการทีต่กลง (เช่น สินทรพัย)์ ใหลู้กคา้ จะถือว่ามีการส่งมอบสินทรพัยก์็ต่อเมือ่

ลูกคา้มีอ านาจควบคุมสินทรพัยน์ ั้น 

32  สาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ระบุตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 แต่ละรายการ กิจการต้องกาํหนด ณ 

วันเร่ิมสัญญาว่าภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติที่แล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึง (ตามย่อหน้าที่ 35 ถึง 37) หรือ เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

(ตามย่อหน้าที่ 38) โดยหากภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสร็จแบบใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ภาระที่ต้องปฏบัิติน้ันจะเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  19 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

33  สินค้าและบริการคือสินทรัพย์แม้ในขณะช่วงเวลาหน่ึงเมื่อสินค้าและบริการน้ันได้รับและใช้ 

(เช่นเดียวกบัในกรณีของบริการต่างๆ) อาํนาจควบคุมสินทรัพย์ หมายถึง ความสามารถในการ

สั่งการการใช้งาน และการได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่จากสินทรัพย์ อํานาจควบคุมรวมถึง

ความสามารถในการกีดกันกิจการอื่นจากการสั่งการการใช้งานและการได้รับประโยชน์จาก

สนิทรัพย์น้ัน ประโยชน์ของสนิทรัพย์คือกระแสเงินสด (กระแสรับหรือ การประหยัดกระแสจ่าย) 

ที่สามารถได้รับทางตรงหรือ ทางอ้อมในลักษณะต่าง ๆ เช่น 

(ก) การใช้สนิทรัพย์เพ่ือผลิตสนิค้าหรือให้บริการ (รวมถึงบริการสาธารณะ) 

(ข) การใช้สนิทรัพย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสนิทรัพย์อื่น 

(ค) การใช้สนิทรัพย์เพ่ือชาํระหน้ีสนิ หรือลดค่าใช้จ่าย 

(ง) การขายหรือการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ 

(จ) การใช้สนิทรัพย์เป็นหลักประกนัเงินกู้ และ 

(ฉ) การถือครองสนิทรัพย์ 

34 ในการประเมินว่าลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสนิทรัพย์หรือไม่ กจิการต้องพิจารณาข้อตกลงใดๆ 

ที่จะซ้ือคืนสนิทรัพย์ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้า ข64 ถึง ข76) 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติัซ่ึงแลว้เสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่   

35  กจิการส่งมอบอาํนาจการควบคุมสนิค้าหรือบริการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และถือว่าภาระที่ต้อง

ปฏบัิติแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

(ก)  ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการปฏบัิติงานของกิจการทนัททีี่กิจการได้ปฏบัิติงาน (ดู

ภาคผนวก ข ย่อหน้า ข3 ถึง ข4) 

(ข) การปฏิบัติงานของกิจการสร้างหรือทาํให้สินทรัพย์ของลูกค้าเพ่ิมขึ้ น (ตัวอย่างเช่น งาน

ระหว่างทาํ) ที่ลูกค้ามีอาํนาจควบคุมเม่ือสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนหรือ เพ่ิมข้ึน (ดูภาคผนวก ข 

ย่อหน้า ข 5) 

(ค) การปฏบัิติงานของกจิการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการมีทางเลือกอื่นในการนาํไปใช้ (ดู

ย่อหน้าที่ 36) และกิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชําระสาํหรับการปฏิบัติงานที่

แล้วสรจ็ถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้าที่ 37) 

36 สนิทรัพย์ที่เกดิข้ึนจากผลการดาํเนินงานของกิจการไม่มีทางเลือกการใช้ประโยชน์แก่กิจการหาก

กิจการน้ันได้ถูกจํากัดการสั่งการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาจากการใช้สินทรัพย์เพ่ือประโยชน์อื่น 

ระหว่างการสร้างหรือการเพ่ิมข้ึนของสนิทรัพย์น้ัน หรือจาํกดัในทางปฏบัิติจากการสั่งการลักษณะ

การใช้อื่นของสนิทรัพย์ที่เสรจ็ การประเมินว่ากจิการมีทางเลือกอื่นในการใช้สินทรัพย์ทาํ การเร่ิม

สัญญา  หลังจากการเร่ิมสัญญา กิจการต้องไม่ปรับปรุงการประเมินทางเลืกอื่นในการใช้

สินทรัพย์หากคู่สัญญาในสัญญาไม่ยินยอมการเปล่ียนแปลงสัญญาที่เปล่ียนแปลงภาระที่ต้อง



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  20 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ปฏิบัติไปอย่างมาก ภาคผนวก ข ย่อหน้า ข6-ข8 ให้ แนวทางสาํหรับการประเมินว่ากิจการมี

ทางเลือกอื่นในการใช้สนิทรัพย์น้ันหรือไม่ 

37   กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้กับสัญญาน้ันในการประเมินว่า

กิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชําระสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้วสร็จถึงปัจจุบันตามย่อ

หน้าที่ 35 (ค) หรือไม่ สิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชาํระการปฏบัิติงานที่แล้วสร็จถึงปัจจุบันไม่

จาํเป็นต้องเป็นจาํนวนเงินที่กาํหนดแน่นอน อย่างไรกต็าม ตลอดระยะเวลาของสัญญากิจการ

ต้องมีสิทธิต่อจาํนวนเงินที่อย่างน้อยที่สุดจะชดเชยให้กิจการสาํหรับการปฏบัิติงานที่แล้วสรจ็ถึง

ปัจจุบันหากลูกค้าหรืคู่สัญญายุติสัญญาด้วยเหตุผลอื่นนอกจากการที่กิจการไม่ปฏบัิติงานตามที่

ตกลง  แนวทางที่กล่าวในภาคผนวก ข ย่อหน้า ข9 ถึง ข13 เป็นแนวทางสาํหรับการประเมิน

ความมีอยู่และความสามารถบังคับใช้ของสิทธิที่ให้จ่ายชาํระ และสิทธิดังกล่าวจะทาํให้กิจการ

ได้รับการชาํระเงินสาํหรับการปฏบัิติงานที่แล้วสรจ็ถึงปัจจุบันหรือไม่ 

 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติัซ่ึงแลว้เสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 

38  หากภาระที่ต้องปฏบัิติไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงตามย่อหน้าที่ 

35 ถึง 37 ภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ใน

การระบุว่า ณ เวลาใดลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ที่ตกลงกัน และภาระที่ต้องปฏิบัติได้

เสร็จสิ้นลง กิจการต้องพิจารณาข้อกาํหนดสาํหรับอาํนาจการควบคุมใน ย่อหน้าที่ 31 ถึง 34 

นอกจากน้ี กจิการต้องพิจารณาข้อบ่งช้ีของการโอนอาํนาจควบคุมซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) 

รายการต่อไปนี้  

(ก) กิจการมีสิทธิในปัจจุบันที่จะได้รับการชาํระเงินสาํหรับสินทรัพย์ หากลูกค้ามีภาระผูกพัน

ในปัจจุบันในการจ่ายชาํระเงินสาํหรับสินทรัพย์ ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจแสงว่า ลูกค้าได้รับ

ความสามารถสั่งการการใช้ และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่ของสินทรัพย์

เป็นการแลกเปล่ียน 

(ข) ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์ กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายอาจบ่งช้ีว่าคู่สัญญา

ฝ่ายใดสามารถสั่งการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ 

หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์เหล่าน้ัน ดังน้ัน การโอนกรรมสิทธิ์ทาง

กฎหมายในสินทรัพย์อาจจะแสดงว่าลูกค้าได้รับอาํนาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน หากกิจการ

ยังคงไว้ซ่ึงกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์เพียงเพ่ือป้องกันความล้มเหลวที่ลูกค้าจะ

ไม่จ่ายเงิน สทิธเิหล่านั้นของกจิการไม่สามารถทาํให้ลูกค้าไม่มีอาํนาจควบคุมสนิทรัพย์ 

(ค) กิจการได้ส่งมอบการครอบครองทางกายภาพของสินทรัพย์ การที่ลูกค้าครอบครอง

สินทรัพย์ทางกายภาพ อาจแสดงว่า ลูกค้าสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่

เหลืออยู่เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์เหล่าน้ัน 

อย่างไรกต็าม การครอบครองสินทรัพย์ทางกายภาพอาจจะไม่เกิดขึ้ นพร้อมกับอาํนาจ

ควบคุมสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ในสัญญาการซ้ือคืน หรือสัญญาการฝากขายบางสัญญา 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  21 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ลูกค้าหรือผู้รับฝากขายอาจครอบครองสินทรัพย์ทางกายภาพโดยที่กิจการมีอํานาจ

ควบคุมสินทรัพย์น้ัน ในทางตรงกันข้าม ในสัญญาที่มีการส่งใบแจ้งหน้ีแต่ยังไม่ส่งมอบ

สินทรัพย์ กิจการอาจครอบครองสินทรัพย์ทางกายภาพในขณะที่ลูกค้ามีอาํนาจควบคุม

สินทรัพย์น้ัน ภาคผนวก ข ย่อหน้า ข64 ถึง ข76  ข77 และ ข78 ข79 ถึง ข 82 ให้

แนวทางการบัญชีสาํหรับสญัญาซ้ือคืน สญัญาฝากขายและสัญญามีการส่งใบแจ้งหน้ีแต่ยัง

ไม่ส่งมอบสนิทรัพย์ โดยลาํดับ 

(ง) ลูกค้ามีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์  การ

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้ลูกค้า

อาจแสดงว่าลูกค้าสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่

จากสินทรัพย์ หรือกีดกันกิจการอื่นในการเข้าถึงประโยชน์เหล่าน้ัน อย่างไรกต็าม ในการ

ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่ตก

ลง กจิการต้องไม่รวมความเสี่ยงใดกต็ามที่เกิดข้ึนกับภาระที่ต้องปฏบัิติที่แยกจาก ภาระที่

ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้โอนอาํนาจควบคุมของ

สินทรัพย์ไปยังลูกค้า แต่ยังไม่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการการ

บาํรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่ส่งมอบ 

(จ) ลูกค้าได้ยอมรับสินทรัพย์แล้ว กรณีลูกค้ายอมรับสินทรัพย์อาจแสดงว่าลูกค้าสามารถสั่ง

การการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ ในการประเมินว่า

ลูกค้าได้ยอมรับสนิทรัพย์ตามสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าเมื่อใดอาํนาจควบคุมสินทรัพย์ได้ถูก

โอนไป กจิกาต้องพิจารณาแนวทางใน ภาคผนวก ข ย่อหน้า ข83 ถึง ข86 

 

การวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ 
 

39   กจิการต้องรับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงแต่ละรายการ 

ตลอดช่วงเวลาน้ันตามย่อหน้าที่ 35-37 โดยต้องมีการวัดระดับความก้าวหน้าการปฏิบัติตาม

ภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ วัตถุประสงค์ของการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏบัิติตาม

ภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จคือการแสดงภาพผลการปฏิบัติงานของกิจการในการส่งมอบ

อาํนาจควบคุมสนิค้าหรือบริการตามที่ตกลงให้ลูกค้า (ภาระที่ต้องปฏบัิติของกจิการแล้วเสรจ็) 

40  กจิการต้องใช้วิธเีดียวในการระดับความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึงแต่ละรายการ และกิจการต้องใช้วิธีน้ันอย่างสมํ่าเสมอกับภาระที่ต้องปฏบัิติที่คล้ายกัน

และในสถานการณ์ที่คล้ายกัน ณ สิ้นรอบระยะเวลาการรายงานแต่ละรอบ กิจการต้องวัดระดับ

ความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 

วิธีวัดระดับความกา้วหนา้ 

41 วิธทีี่เหมาะสมของการวัดระดับความก้าวหน้ามีวิธีที่วัดผลลัพธ์และปัจจัยนาํเข้า ภาคผนวก ข ย่อ

หน้า ข14 ถึง ข19 ให้แนวทางสาํหรับการใช้วิธีผลลัพธ์และวิธีปัจจัยนาํเข้าเพ่ือวัดความสาํเร็จ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  22 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ในการกาํหนดวิธีที่เหมาะสมในการวัดความก้าวหน้า 

กจิการต้องพิจารณาลักษณะของสนิค้าหรือบริการที่กจิการสญัญาจะส่งมอบให้ลูกค้า 

42 ในการใช้วิธใีดวิธหีน่ึงในการวัดความก้าวหน้า กิจการต้องไม่รวมการวัดความก้าวหน้าจากสินค้า

หรือบริการใดกต็ามที่กิจการไม่ได้โอนอาํนาจควบคุมให้ลูกค้า ในทางตรงกันข้าม กิจการต้อง

รวมสินค้าหรือบริการใดกต็ามที่กิจการส่งมอบการควบคุมเมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติใน

ในการวัดความก้าวหน้าของภาระที่ต้องปฏบัิติ 

43  เน่ืองจากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา กิจการต้องปรับปรุงผลการวัดค่า

ความก้าวหน้าให้สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงของผลลัพธข์องภาระที่ต้องปฏบัิติ การเปล่ียนแปลง

ค่าความก้าวหน้าให้รับรู้เป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 8 (ปรับปรุง 255x) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด 

 

ค่าวัดความกา้วหนา้ทีส่มเหตุสมผล 

44  กิจการต้องรับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เฉพาะเมื่อ

กิจการสามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล 

กจิการจะไม่สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติได้อย่างสมเหตุสมผล

หากกจิการไม่มีข้อมูลที่เช่ือถือได้ที่จะจาํเป็นต้องใช้กบัวิธทีี่เหมาะสมของการวัดความก้าวหน้า 

45 ในบางสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ในช่วงเร่ิมต้นสัญญา) กิจการอาจไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของ

ภาระที่ต้องปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติ

ตามภาระที่ต้องปฏบัิติ ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการต้องรับรู้รายได้เพียงต้นทุนที่เกดิข้ึนจนกว่า

กจิการจะสามารถวัดผลลัพธข์องภาระที่ต้องปฏบัิติได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

การวดัมูลค่า 

46 เมื่อภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามจ านวนที่เป็นราคาของรายการ 

(ซ่ึงไม่รวมประมาณการสิ่งตอบแทนผนัแปรที่ยงัตอ้งไม่รบัรูต้ามย่อหนา้ที่ 56-58) ตาม

ส่วนทีไ่ดปั้นใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติันั้น 

การก าหนดราคาของรายการ 

47 กิจการตอ้งค านงึถงึขอ้ก าหนดในสญัญาและธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจในการก าหนดราคา

ของรายการ โดยราคาของรายการคือจ านวนของสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ

ไดร้บัเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามที่ไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ แต่

ไม่รวมจ านวนที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม (ตวัอย่างเช่น ภาษีขาย) สิ่งตอบแทนที่ระบุใน

สญัญาทีท่ ากบัลูกคา้รวมอาจเป็นจ านวนคงที ่จ านวนผนัแปร หรือทั้งสองแบบ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  23 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

48 ลักษณะ ระยะเวลา และจาํนวนของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าสัญญาว่าจะจ่ายมีผลต่อการประมาณการ

ราคาของรายการ โดยในการกาํหนดราคาของรายการกจิการต้องคาํนึงถึงผลของทุกข้อดังต่อไปนี้  

(ก) สิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้าที่ 50-55 และ 59) 

(ข) ข้อจาํกดัของประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปร (ดูย่อหน้าที่ 56-58) 

(ค) การมีองค์ประกอบเกี่ยวกบัการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญในสญัญา (ดูย่อหน้าที่ 60-65) 

(ง) สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด (ดูย่อหน้าที่ 66-69) และ 

(จ) สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กบัลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 70-72) 

49 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกาํหนดราคาของรายการ กิจการต้องมีสมมติฐานว่าจะมีการโอนสินค้า

หรือบริการเป็นไปตามสัญญาที่มีตกลงกับลูกค้า และสัญญาดังกล่าวจะไม่ถูกยกเลิก จัดทาํใหม่ 

หรือมีการเปล่ียนแปลงสญัญา 

 

สิง่ตอบแทนผนัแปร 

50 หากสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้รวมถึงสิ่งตอบแทนที่มีจาํนวนผันแปร กิจการต้อง

ประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปล่ียนกับการโอนสินค้า

หรือบริการให้กบัลูกค้าตามที่ได้ตกลงกนั 

51 สิ่งตอบแทนอาจผันแปรเน่ืองจาก การให้ส่วนลด การให้ส่วนลดภายหลัง  เงินคืน การหักหน้ี  

การลดราคา เงินจูงใจ เงินตอบแทนพิเศษที่กาํหนดจากผลการปฏบัิติงาน ค่าปรับ หรือรายการ

อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี สิ่งตอบแทนผันแปรอาจเกิดข้ึนในกรณีที่กิจการมีสิทธิที่

จะได้รับสิ่งตอบแทนโดยจาํนวนข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ที่กาํหนดไว้เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น จาํนวนสิ่งตอบแทนจะผันแปรไปใน กรณีที่มีการขายสินค้าไปแต่ลูกค้ามีสิทธิที่จะ

คืนสนิค้า หรือในกรณีที่มีการตกลงที่จะจ่ายสิ่งตอบแทนที่กาํหนดเป็นจาํนวนตายตัวเพ่ือเป็นเงิน

ตอบแทนพิเศษสาํหรับการปฏบัิติงานได้ตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

52 การผันแปรของสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าสญัญาจะจ่ายอาจไม่ได้ระบุในสญัญาไว้อย่างชัดแจ้ง ถึงแม้จะ

ไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา กรณีต่างๆ เหล่านี้ อาจทาํให้สิ่งตอบแทนมีส่วนที่ผันแปรได้   

(ก) ลูกค้ามีมูลเหตุให้คาดได้ว่ากิจการจะยอมรับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าราคาที่ระบุในสัญญา 

จากการที่กิจการมีธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจเช่นน้ัน หรือนโยบายหรือแถลงการณ์ที่

ประกาศออกไปเช่นน้ันว่ากิจการจะลดราคา ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับข้อบังคับด้านกฎหมาย แนว

ปฏิบัติในอุตสาหกรรม หรือลูกค้าในการที่จะเรียกสิ่งเหล่าน้ีว่า ส่วนลด การให้ส่วนลด

ภายหลัง เงินคืน หรือ การหักหน้ี  

(ข) ปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นที่บ่งช้ีว่ากิจการมีความต้ังใจในตอนที่ทาํสัญญาว่าจะมีการเสนอ

การลดราคาให้กบัลูกค้า 

53 กจิการต้องประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ผันแปรโดยใช้วิธีการดังต่อไปน้ี โดยข้ึนอยู่กับว่าวิธี

ใดที่กิจการคาดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าในการประมาณการจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการจะมี



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  24 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

สทิธไิด้รับ 

(ก) มูลค่าที่คาดได้ – มูลค่าที่คาดได้คือผลรวมของจาํนวนสิ่งตอบแทนในช่วงของจาํนวนสิ่ง

ตอบแทนที่เป็นไปได้ถ่วงนํ้าหนักด้วยความน่าจะเป็น มูลค่าที่คาดได้อาจเป็นจํานวน

ประมาณการที่เหมาะสมของจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปร หากกิจการมีสัญญาจาํนวนมากที่

มีคุณลักษณะเหมือนกนั  

(ข) มูลค่าที่มีความเป็นไปได้สูงสุด – มูลค่าที่มีความเป็นไปได้สูงสุดคือจํานวนที่มีความ

เป็นไปได้สูงสุดเพียงจํานวนเดียวในช่วงของจํานวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ (กล่าวคือ 

จาํนวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้มากที่สุดจํานวนเดียวภายใต้สัญญาน้ัน) มูลค่าที่มีความ

เป็นไปได้สูงสุดอาจเป็นจาํนวนประมาณการที่เหมาะสมของจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปร 

หากสัญญาดังกล่าวมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เพียงสองกรณี (ตัวอย่างเช่น กรณีที่กิจการจะ

ได้รับหรือไม่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษที่กาํหนดจากผลการปฏบัิติงาน) 

54 กจิการต้องเลือกใช้วิธกีารประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ผันแปรที่กิจการจะมีสิทธิได้รับเพียง

วิธเีดียวอย่างสมํ่าเสมอตลอดอายุของสัญญา นอกจากน้ี กิจการต้องพิจารณาข้อมูลที่กิจการมีอยู่

ทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผล (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต) 

และต้องระบุจาํนวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้ข้ึนมาอย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลดังกล่าวที่กิจการใช้

ในการประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรความเหมือนกับข้อมูลที่ฝ่ายบริหารของกิจการใช้

ในช่วงการนาํเสนอราคาต่อลูกค้า และข้อมูลที่ใช้ในในการคาํนวณราคาของสินค้าหรือบริการได้

ตกลงที่จะส่งมอบกนั 

 

 

หน้ีสินทีเ่กิดจากการจะจา่ยช าระคืน 

55 กิจการต้องรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากการจะต้องจ่ายชาํระคืนค่าตอบแทน หากกิจการได้รับสิ่งตอบ

แทนจากลูกค้าและคาดได้ว่ากิจการจะต้องจ่ายชําระคืนสิ่งตอบแทนน้ันบางส่วนหรือทั้งหมด

ให้แก่ลูกค้า โดยหน้ีสนิดังกล่าวจะวัดมูลค่าจากจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ได้รับแล้ว (หรือถึงกาํหนดที่

จะได้รับ) ที่กิจการคาดได้ว่าจะไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของสิ่งตอบแทนน้ัน (กล่าวคือ จาํนวนที่ไม่ได้

รวมอยู่ในราคาของรายการ) ในกรณีที่สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กิจการต้องปรับปรุงหน้ีสินที่เกิดจากการจะจ่ายชาํระคืน (รวมถึงการเปล่ียนแปลงในราคาของ

รายการ และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา ในการบันทกึรายการหน้ีสินที่เกิดจากการจะจ่ายชาํระคืนที่

เกี่ยวข้องกบัรายการขายที่ลูกค้ามีสิทธิคืนสินค้าหรือบริการ กิจการต้องปฏบัิติตามแนวปฏบัิติใน

ย่อหน้า ข 20 – ข 27  

 

การจ ากดัประมาณการส่ิงตอบแทนผนัแปร 

56 กจิการรวมจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 53 เป็นส่วน

หน่ึงของราคาของรายการได้เทา่กบัจาํนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  25 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

มีการกลับรายการการรับรู้รายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรเม่ือเหตุการณ์

ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนน้ันได้เกดิข้ึนแล้ว 

57 ในการประเมินว่ามีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่ที่จะไม่มีการกลับรายการ

การรับรู้รายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจํานวนสิ่งตอบแทนผันแปรอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อนาคตที่มีความไม่แน่นอนน้ันได้เกิดข้ึนแล้ว กิจการต้องพิจารณาทั้งโอกาสและจาํนวนที่จะต้อง

กลับรายการ  ปัจจัยที่จะทาํให้โอกาสในการเกดิการกลับรายการและจาํนวนที่จะต้องกลับรายการ

สงูขึ้น อาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้  ซ่ึงไม่รวมกรณีอื่นๆที่อาจเกดิข้ึนได้  

(ก) จาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของกิจการ ปัจจัย

เหล่าน้ันอาจรวมปัจจัยที่ ข้ึนอยู่กับสภาวะการณ์ของตลาด การใช้ดุลยพินิจหรือการ

ตัดสินใจของบุคคลที่สาม สภาพอากาศ และสภาวะการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงว่าสินค้าหรือ

บริการจะได้รับความเสยีหาย  

(ข) ความไม่แน่นอนของจาํนวนสิ่งตอบแทนอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าความไม่แน่นอนน้ัน

จะหมดไป  

(ค) กิจการมีประสบการณ์(หรือหลักฐานอื่น)อย่างจาํกัดสาํหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกัน 

หรือจากประสบการณ์ดังกล่าว(หรือหลักฐานอื่น) ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในการประมาณ

การมูลค่า  

(ง) กจิการมีธรรมเนียมปฏบัิติในการเสนอให้ส่วนลดราคาหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระ

เงินสาํหรับสญัญาที่คล้ายกนัหรือในสถานการณ์ที่คล้ายกนัที่หลากหลาย 

(จ) สญัญามีจาํนวนมาก และจาํนวนสิ่งตอบแทนที่เป็นไปได้มีความหลากหลายสงู 

58 กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้า ข63 ในการรับรู้รายการจาํนวนสิ่งตอบแทนที่อยู่ในรูปเงินค่าสิทธิ

ที่คิดจากยอดขาย หรือคิดจากการใช้งาน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการให้ใบอนุญาต หรือการ

โอนทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

การน าส่ิงตอบแทนผนัแปรมาประเมินใหม่ 

59 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการต้องทาํการประมาณการราคาของรายการใหม่ (รวมทั้ง 

การประมาณการจาํนวนสิ่งตอบแทนผันแปรที่ติดข้อจาํกดัและไม่ควรรับรู้) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ณ วันที่สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ในระหว่างงวด ในการบันทึกรายการการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการกิจการ

ต้องปฎิบัติตามย่อหน้าที่ 87 – 90 

 การมีองคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงินทีม่ีนยัส าคญัในสญัญา 

60 ในการกําหนดราคาของรายการ กิจการต้องปรับปรุงจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันด้วย

ผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลาหากระยะเวลาในการจ่ายชาํระที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา 

(โดยชัดแจ้งหรือไม่ชัดแจ้ง) ทาํให้เกดิประโยชน์ที่สาํคัญในรูปแบบของการจัดหาเงินให้กับลูกค้า

ในการโอนสินค้าหรือบริการ  หากเป็นเช่นว่าแล้ว สัญญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของการจัดหา



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  26 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

เงินรวมอยู่ด้วย โดยการจัดหาเงินดังกล่าวอาจจะไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญา หรือต้อง

ตีความตามนัยจากข้อกาํหนดการจ่ายชาํระที่ตกลงกนัของคู่สญัญา 

61 วัตถุประสงค์ในการที่กิจการต้องปรับปรุงจํานวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันด้วยผลกระทบของ

องค์ประกอบการจัดหาเงิน คือเพ่ือต้องการให้กิจการรับรู้รายได้แต่เพียงเฉพาะส่วนที่เทยีบเท่า

ในกรณีหากลูกค้าจะต้องจ่ายชาํระค่าสนิค้าหรือบริการเป็นเงินสด (ราคาเงินสด) เพ่ือพิจารณาว่า

สญัญาดังกล่าวมีองค์ประกอบของการจัดหาเงิน และองค์ประกอบดังกล่าวมีระดับสาระสาํคัญต่อ

สญัญา  กจิการต้องคาํนึงถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

(ก) มีความแตกต่างกันหรือไม่ ระหว่างจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันและราคาเงินสดของ

สนิค้าหรือบริการที่ตกลงกนั และ 

(ข) ผลกะทบรวมจากสองปัจจัยน้ี 

 (1) ประมาณการระยะเวลานับต้ังแต่เม่ือโอนสินค้าหรือบริการที่ตกลงกันและวันที่ลูกค้า

จ่ายชาํระสาํหรับสนิค้าและบริการน้ัน และ  

  (2)  อตัราดอกเบ้ียในตลาดที่เกี่ยวข้อง 

62 อย่างไรกต็าม ในการประเมินว่าสัญญามีองค์ประกอบการจัดหาเงินตามย่อหน้าที่ 61 สัญญาจะ

ไม่มีองค์ประกอบการจัดหาเงินที่เป็นสาระสาํคัญเม่ือรายการมีลักษณะดังน้ี 

(ก) ลูกค้าได้จ่ายชาํระค่าสนิค้าและบริการล่วงหน้าแล้ว และระยะเวลาในการโอนสินค้าหรือรับ

บริการดังกล่าวขึ้นอยู่กบัการตัดสนิใจของลูกค้า 

(ข) จํานวนสิ่งตอบแทนที่มีสาระสาํคัญที่ลูกค้าสัญญาว่าจะจ่ายเป็นจํานวนที่ผันแปร โดยที่

จาํนวนหรือระยะเวลาในการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนดังกล่าวขึ้ นอยู่กับการเกิดขึ้ นหรือไม่

เกิดข้ึนของเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตที่นอกเหนือการควบคุมของลูกค้าหรือของ

กจิการ (ตัวอย่างเช่น สิ่งตอบแทนน้ันอยู่ในรูปของเงินค่าสทิธทิี่แปรผันตามยอดขาย)  

(ค)  ความแตกต่าง ระหว่างจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันและราคาขายเงินสดของสินค้าหรือ

บริการ (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 61) เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การจัดหาเงินให้กับลูกค้า

หรือกิจการ และความแตกต่างดังกล่าวเป็นสัดส่วนตามสาเหตุที่ทาํให้เกิดความแตกต่าง

น้ัน ตัวอย่างเช่น จาํนวนสิ่งตอบแทนที่เปล่ียนแปลงไปเพ่ือเป็นการชดเชยในการกรณีที่

ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาได้  

63 เพ่ือเป็นการผ่อนผันในทางปฏบัิติ กิจการไม่ต้องปรับปรุงจาํนวนสิ่งตอบแทนสาํหรับผลกระทบ

ของการมีองค์ประกอบของการจัดหาเงินรวมอยู่ด้วย หาก ณ วันที่ทาํสัญญากิจการคาดได้ว่า

ระยะนับต้ังแต่วันที่กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการที่ได้ตกลงไว้ให้แก่ลูกค้าจนถึงวันที่ลูกค้าจะ

จ่ายชาํระราคาคือหน่ึงปีหรือภายในหน่ึงปี 

64 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 61 ในการปรับปรุงจาํนวนสิ่งตอบแทนสาํหรับ

ส่วนขององค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีสาระสาํคัญ กิจการต้องใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนรายการ

การกู้ยืมเงินระหว่างกิจการและลูกค้าเป็นรายการอิสระ ณ วันที่ทาํสัญญา อัตราคิดลดดังกล่าว

ต้องสะท้อนลักษณะความเสี่ยงด้านสินเช่ือของฝ่ายที่ได้รับการจัดหาเงินให้ รวมทั้งหลักประกัน



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  27 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

หรือหลักทรัพย์ที่ใช้คํา้ประกนัโดยลูกค้าหรือกิจการ รวมทั้งทรัพย์สินที่โอนภายใต้สัญญา กิจการ

อาจสามารถระบุอตัราคิดลดโดยใช้อตัราที่ใช้คิดลดจาํนวนสิ่งตอบแทนตามที่ระบุในสัญญาให้ได้

เท่ากับราคาเงินสดในกรณีที่ลูกค้าจ่ายชาํระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดเม่ือมีการโอนสินค้า

หรือบริการ ภายหลังจากวันที่ทาํสัญญาแล้ว กิจการต้องไม่ปรับปรุงอัตราคิดลดเพราะมีการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด หรือเหตุการณ์ภายหลังวันที่ทาํสัญญา (เช่น การ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านสนิเช่ือของลูกค้าเน่ืองจากการประเมินใหม่)  

65 กิจการต้องนาํเสนอผลกระทบของการจัดหาเงิน (ดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย) แยกต่างหาก

จากรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ีย

จ่ายดังกล่าวให้รับรู้ได้เท่ากับจาํนวนที่อนุญาตให้บันทกึเป็นสินทรัพย์จากสัญญา (หรือลูกหน้ี) 

หรือหน้ีสนิจากสญัญา  

 สิง่ตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงิน 

66 ในการกาํหนดราคาของรายการสาํหรับสัญญาที่ลูกค้าตกลงจะจ่ายชาํระเป็นสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่

เงินสด กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนให้ (หรือที่สัญญาว่าจะโอนให้) 

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม  

67 หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินได้อย่างสมเหตุสมผล 

กิจการต้องวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือ

บริการให้กบัลูกค้านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้าประเภทเดียวกนันั้น)   

68 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดอาจมีความผันแปร เพราะรูปแบบและลักษณะของ

สิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ราคาของหุ้นที่กิจการมีสิทธิจะได้รับจากลูกค้ามีมูลค่าที่

เปล่ียนแปลงไป)  ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดมีการผันแปรที่เกิดจาก

ปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เพราะรูปแบบและลักษณะของสิ่งตอบแทนดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น มูลค่า

ยุติธรรมผันแปรเพราะผลการปฏบัิติงานของกิจการ) กิจการต้องปฏบัิติตามวิธีการที่กาํหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 56 ถึง 58  

69 หากลูกค้านาํสนิค้าหรือบริการ (เช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือ แรงงาน) มาใช้หรือให้ใช้เพ่ือสนับสนุน

ให้กจิการปฏบัิติงานตามสญัญา กจิการต้องประเมินว่ากจิการได้ควบคุมสนิค้าหรือบริการที่ลูกค้า

นาํมาหรือไม่ หากกจิการเป็นผู้ควบคุมสินค้าและบริการน้ัน กิจการต้องบันทกึรายการสินค้าและ

บริการที่ลูกค้านาํมาเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด 

 สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้ 

70 สิ่งตอบแทนที่กิจการจ่ายให้กับลูกค้ารวมถึงจํานวนเงินที่กิจการจ่ายหรือคาดว่าต้องจ่ายให้แก่

ลูกค้า (หรือจ่ายให้กับกิจการอื่นที่สามที่ซ้ือสินค้าหรือบริการน้ันจากลูกค้าของกิจการ) สิ่งตอบ

แทนที่จ่ายให้ลูกค้ารวมถึงจาํนวนเครดิตหรือสิทธิอื่น (ตัวอย่างเช่น คูปองหรือเอกสารส่วนลด) 

ที่ลูกค้าสามารถนาํมาใช้หักกับจาํนวนที่ลูกค้าค้างชาํระให้กับกิจการ (หรือกิจการอื่นที่ซ้ือสินค้า

หรือบริการน้ันจากลูกค้าของกิจการ)  กิจการควรบันทึกสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าหักจาก



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  28 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ราคาของรายการ และรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ยกเว้นว่า การจ่ายชาํระให้กับลูกค้า

ดังกล่าวน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้โอนให้ต่างหากให้แก่

กิจการ (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 26 ถึง 30)  หากสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้ามีลักษณะผัน

แปร กจิการต้องประมาณการราคาของรายการ (รวมทั้งประเมินด้วยว่ามีข้อจาํกัดที่ยังไม่อนุญาต

ให้รับรู้หรือไม่) ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 50 ถึง 58 

71 ถ้าสิ่งตอบแทนที่กจิการจ่ายให้กับลูกค้าเป็นการจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้า

ได้โอนให้ต่างหากให้แก่กิจการ กิจการต้องบันทึกการซ้ือสินค้าหรือบริการดังกล่าวในลักษณะ

เช่นเดียวกบัรายการซ้ือสนิค้าหรือบริการจากผู้ขายรายอื่น โดยถ้าสิ่งตอบแทนที่กิจการจ่ายให้กับ

ลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้รับจากลูกค้า กิจการต้องนาํ

ส่วนเกินดังกล่าวหักจากราคาของรายการ ถ้ากิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ

สินค้าหรือบริการที่ได้รับจากลูกค้าได้อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้องคาํนวณสิ่งตอบแทนที่จ่าย

ให้กบัลูกค้าเป็นส่วนหักกบัราคาของรายการ 

72 ทั้งน้ี หากกจิการถือว่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กบัลูกค้าเป็นส่วนหักกับราคาของรายการ กิจการต้อง

บันทกึส่วนหักดังกล่าวกบัรายได้ที่รับรู้เม่ือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์การหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นแล้วแต่

ว่าเหตุการณ์ใดจะเกดิขึ้นช้ากว่า 

(ก)  กจิการรับรู้รายได้จากการโอนสนิค้าหรือบริการให้กบัลูกค้า และ 

(ข)  กิจการจ่ายชําระหรือให้คํามั่นว่าจะชําระสิ่งตอบแทน (ถึงแม้ว่าการจ่ายจะขึ้ นอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคต) ทั้งน้ี คาํมั่นว่าจะจ่ายอาจเป็นไปโดยนัยตามธรรมเนียมปฏิบัติของ

ธุรกจิ  

  

 การปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

73 วตัถุประสงค์ของการปันส่วนราคาของรายการคือการให้กิจการตอ้งปันส่วนราคาของ

รายการใหก้บัแต่ละภาระที่ตอ้งปฎิบติั (หรือสินคา้หรือบริการที่แตกต่างกนั) ดว้ยจ านวน

ของสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกบัการโอนสินคา้

หรือบริการทีต่กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ 

74 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้องปันส่วนราคาของรายการกับแต่ละภาระที่ต้องปฎิบัติ

ที่ระบุได้จากสัญญา โดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 76 

ถึง 80 ยกเว้นกรณีที่กล่าวในย่อหน้าที่ 81 ถึง 83 (สาํหรับการปันส่วนส่วนลด) และกรณีที่กล่าว

ในย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 (สาํหรับการปันส่วนสิ่งตอบแทนที่รวมสิ่งตอบแทนผันแปร)  

75 ย่อหน้าที่ 76 ถึง 86 จะไม่บังคับใช้กบักรณีที่สญัญามีภาระที่ต้องปฎิบัติเพียงภาระเดียว อย่างไร

กต็าม ย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 อาจใช้กับกรณีที่กิจการให้คาํม่ันว่าจะโอนกลุ่มของสินค้าหรือบริการ

ที่แตกต่างกันที่ระบุได้โดยถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฎิบัติเพียงภาระเดียวตามย่อหน้าที่ 22 (ข) 

และ สิ่งตอบแทนที่ตกลงกนัได้รวมสิ่งตอบแทนผันแปรด้วย  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  29 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

 การปันส่วนโดยใชเ้กณฑร์าคาขายแบบเอกเทศ 

76 การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏบัิติโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศเป็นเกณฑ ์

กิจการต้องระบุราคาขายแบบเอกเทศ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาสาํหรับสินค้าหรือบริการที่แตกต่าง

กันที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและต้องปันส่วนราคาของรายการตามสัดส่วนของ

ราคาขายแบบเอกเทศเหล่าน้ัน 

77 ราคาขายแบบเอกเทศคือราคาของสนิค้าหรือบริการที่กจิการขายแยกต่างหากจากกันให้กับลูกค้า

โดยทั่วไป หลักฐานที่ดีที่สุดของราคาขายแบบเอกเทศคือราคาที่ปกติกิจการขายสินค้าหรือ

บริการแยกต่างหากในสภาวะการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน ราคาที่ใช้

ผูกพันกจิการได้ หรือราคาที่ได้ประกาศออกไปสาํหรับสนิค้าน้ันหรือบริการน้ันกอ็าจถือได้ว่าเป็น

ราคาขายแบบเอกเทศ (ทั้งน้ี ไม่จาํเป็นต้องมีข้อสมมติว่าเป็นเช่นนั้นในทุกกรณี) 

78 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุราคาขายแบบเอกเทศได้จากกรณีการขายทั่วไป กิจการต้องประมาณ

การราคาขายแบบเอกเทศ เพ่ือนําประมาณการน้ันมาใช้ในปันส่วนราคาของรายการเพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 73 โดยเมื่อกิจการต้องประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศ กิจการต้องคาํนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึง สภาวการณ์ตลาด ข้อมูลเฉพาะ

ของกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้า) ที่มีมูลเหตุให้เช่ือว่ากิจการมีข้อมูลดังกล่าว ใน

การประมาณการดังกล่าวกิจการต้องใช้ข้อมูลที่เกบ็ได้จากรายการที่เกิดข้ึนจริง และใช้วิธีการ

ประมาณการที่สมํ่าเสมอกบัสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั  

79 วิธีการการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกัดอยู่แต่

เพียงวิธกีารดังต่อไปนี้    

(ก) วิธีปรับปรุงจากการสาํรวจตลาด  กิจการอาจสามารถประเมินและสาํรวจตลาดที่กิจการ

ขายสินค้าหรือบริการ และประมาณการราคาที่สินค้าที่ลูกค้ารายใดๆ ในตลาดจะมีความ

เตม็ใจในการจ่ายชาํระเพ่ือซ้ือสนิค้าหรือบริการน้ัน วิธกีารน้ีอาจรวมถึงการการอ้างองิราคา

ขายของคู่แข่งของกิจการสาํหรับสินค้าหรือบริการที่ใกล้เคียงกัน และปรับปรุงราคาขาย

ต่างๆ เหล่านี้ เพ่ือสะท้อนความแตกต่างของต้นทุนหรืออตัรากาํไรของกจิการ 

(ข) วิธีประมาณการต้นทุนบวกด้วยอัตรากาํไร – กิจการอาจสามารถประมาณการจํานวน

ต้นทุนในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สาํเร็จ และนาํจาํนวนต้นทุนประมาณการ

ดังกล่าวมาบวกด้วยอตัรากาํไรที่เหมาะสมสาํหรับสนิค้าหรือบริการดังกล่าว  

(ค) วิธีส่วนของราคาที่เหลือ – กิจการอาจสามารถประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของ

สินค้าหรือบริการหน่ึงๆ โดยการหักราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการอื่นๆ 

เท่าที่หาได้จากวิธีอื่นจากยอดรวมของราคาของรายการ อย่างไรกต็าม กิจการจะสามารถ

ใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือเพ่ือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการ

ตามย่อหน้าที่ 78 ได้กต่็อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

(1) กิจการขายสินค้าหรือบริการเดียวกันน้ีให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ (ในระยะเวลา

เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน) ในราคาที่มีความหลากหลายสูง (กล่าวคือ ราคาขาย



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  30 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

มีความแตกต่างสูงมากเพราะในการกาํหนดราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถ

อ้างอิงถึงรายการในอดีต รวมทั้งไม่มีข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเพ่ือ

กาํหนดราคาได้)  

(2) กจิการยังไม่เคยกาํหนดราคาสาํหรับสินค้าหรือบริการน้ัน และสินค้าหรือบริการ

น้ันยังไม่เคยถูกขายในลักษณะที่แยกต่างหากเป็นเอกเทศมาก่อน (กล่าวคือ 

ราคาขายยังมีความไม่แน่นอน)  

80 ในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่ต้องส่งมอบตามสัญญากิจการ

อาจใช้วิธกีารประมาณการแบบผสมผสานได้ในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการต้ังแต่สองรายการหรือ

มากกว่าน้ันมีราคาขายที่แปรผันสูง หรือมีราคาขายแบบเอกเทศมีความไม่แน่นอนสูง  

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือเพ่ือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศรวม

ของกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ราคามีความแปรผันสูง หรือมีความไม่แน่นอนสูง และใชวิธีอื่นใน

การประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสนิค้าหรือบริการแต่ละช้ินโดยใช้วิธีเทยีบเป็นสัดส่วน

กับประมาณการราคาขายแบบเอกเทศรวมที่ประมาณการน้ันที่ใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือ  เม่ือ

กิจการใช้วิธีการประมาณการแบบผสมผสานในการประมาณราคาขายแบบเอกเทศของสินค้า

หรือบริการแต่ละช้ินในสญัญา กจิการยังต้องประเมินต่อไปว่าการปันส่วนราคาของรายการโดยใช้

ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศน้ี จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปันส่วนรคาตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 73 และเป็นไปตามข้อกาํหนดในการประมาณการราคาขายแบบเอกเทศตาม

ย่อหน้าที่ 78 

 การปันส่วนส่วนลด 

81 ลูกค้าได้รับส่วนลดในการซ้ือกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไป หากผลรวมของราคา

ขายแบบเอกเทศดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่ตกลงกันในสัญญา กิจการต้องปันส่วน

ส่วนลดตามสดัส่วนของราคาแยกขายที่เป็นเอกเทศให้กับทุกภาระที่ต้องปฏบัิติ ยกเว้นในกรณีที่

กจิการมีหลักฐานที่สนับสนุนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 82 ว่าส่วนลดทั้งหมดน้ันเกี่ยวข้องกับภาระ

ที่ต้องปฏิบัติใดปฏิบัติหน่ึงหรือบางภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงไม่ใช่ทุกภาระปฏิบัติในสัญญา ในการ

ปันส่วนส่วนลดตามสัดส่วนน้ันเป็นผลมาจากการที่กิจการปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละ

ภาระที่ต้องปฏบัิติโดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องน้ัน

เป็นเกณฑ ์

82 กิจการต้องปันส่วนส่วนลดทั้งหมดให้กับภาระที่ต้องปฎิบัติภาระใดภาระหน่ึงหรือมากกว่า แต่

ไม่ใช่ให้กบัทุกภาระที่ต้องปฏบัิติในสญัญา เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งหมดดังต่อไปน้ี  

(ก) กิจการขายสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันน้ัน (หรือกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบ

รวมกนัไปที่แตกต่างกนัน้ัน) แบบแยกขายอยู่เป็นปกติ 

(ข) กิจการมีการขายกลุ่มสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่ขายแบบรวมกันไปน้ัน (หรือ

หลายๆกลุ่ม) ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่

แตกต่างกนัที่รวมอยู่ในกลุ่มสนิค้าหรือบริการน้ันอยู่เป็นปกติ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  31 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ค) ส่วนลดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบรวมกันไปตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

82 (ข) เหมือนกับส่วนลดที่อยู่ในสัญญา และเม่ือพิจารณาสินค้าและบริการที่รวมอยู่ใน

แต่ละกลุ่มสนิค้าหรือบริการกไ็ด้หลักฐานเพ่ิมเติมว่าส่วนลดดังกล่าวในสัญญาทั้งหมดเป็น

ส่วนลดของภาระที่ต้องปฎิบัติภาระใดภาระหน่ึงหรือหลายภาระที่ต้องปฏบัิติ 

83 หากส่วนลดทั้งหมดได้ถูกปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏบัิติภาระใดภาระหน่ึงหรือมากกว่าตามย่อ

หน้าที่ 82 กจิการต้องปันส่วนส่วนลดโดยใช้วิธส่ีวนของราคาที่เหลือในการประมาณการราคาขาย

แบบเอกเทศของสนิค้าหรือบริการตามย่อหน้าที่ 79(ค)  

 การปันส่วนสิง่ตอบแทนผนัแปร 

84 สิ่งตอบแทนผันแปรที่อยู่ในสัญญาอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาทั้งหมด หรือเฉพาะบางส่วนของ

สญัญาเช่น 

(ก) ภาระที่ต้องปฏบัิติภาระใดภาระหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ทุกภาระที่ต้องปฏบัิติในสัญญา 

(ตัวอย่างเช่น เงินตอบแทนพิเศษที่อาจเกิดข้ึน ถ้ากิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการใน

ระยะเวลาที่กาํหนด) 

(ข) สนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัรายการใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในชุด

ของสนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกนัที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏบัิติหน่ึงๆ ตามย่อ

หน้าที่ 22 (ข) (ตัวอย่างเช่น ภายใต้สญัญาบริการทาํความสะอาดที่มีอายุสัญญาสองปี สิ่ง

ตอบแทนที่ตกลงกนัในสญัญาจะเพ่ิมข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของดัชนีเงินเฟ้อที่ระบุไว้)  

85 กจิการต้องปันส่วนจาํนวนที่ผันแปร (และการเปล่ียนแปลงในภายหลังของจาํนวนที่ผันแปรน้ัน) 

ทั้งหมดให้กบัภาระที่ต้องปฏบัิติภาระใดภาระหน่ึง หรือปันให้กับสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน

รายการใดรายการหน่ึงที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏิบัติใดภาระหน่ึงตามที่กล่าวในย่อ

หน้าที่ 22 (ข) ถ้าเข้าเงื่อนทั้งสองประการดังต่อไปนี้  

(ก) เง่ือนไขของการจ่ายสิ่งตอบแทนผันแปรเกี่ยวพันโดยเฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติตาม

ภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ หรือการโอนสนิค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน (หรือเกี่ยวพัน

โดยเฉพาะกับผลงานในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จหรือการโอนสินค้า

หรือบริการที่แตกต่างกนั)  

(ข) การปันส่วนจาํนวนที่ผันแปรทั้งหมดของสิ่งตอบแทนให้กับภาระที่ต้องปฏบัิติใดภาระหน่ึง

หรือสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันรายการใดรายการหน่ึงน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ในการปันส่วนตามย่อหน้าที่ 73 เม่ือได้พิจารณาภาระที่ต้องปฏิบัติทุกรายการและ

ข้อกาํหนดในการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนตามสญัญา 

86 การปันส่วนราคาของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 85 ให้ใช้การปันส่วนตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 73 ถึง 83  

 การเปลีย่นแปลงของราคาของรายการ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  32 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

87 หลังจากที่สัญญาเร่ิมมีผลบังคับแล้ว ราคาของรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงด้วยสาเหตุหลาย

ประการ รวมทั้ง เหตุที่ไม่แน่นอนได้หมดไปหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ที่ทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของจาํนวนสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับ

สนิค้าหรือบริการที่ตกลงกนั 

88 กิจการควรปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฎิบัติในสัญญา

หน่ึงๆ โดยใช้เกณฑเ์ช่นเดียวกับ ณ วันที่เร่ิมต้นสัญญา  ซ่ึงทาํให้กิจการต้องไม่ปันส่วนของราคา

ของรายการใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของราคาขายแบบเอกเทศภายหลังจากวันที่สัญญา

เร่ิมมีผล จาํนวนการเปล่ียนแปลงที่ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏบัิติที่ได้กิจการปฏบัิติสาํเรจ็แล้ว

จะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือส่วนหักกบัรายได้ในงวดที่ราคาของรายการมีการเปล่ียนแปลง 

89 กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการทั้งหมดให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติรายการ

ใดรายการหน่ึงหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ทุกภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาน้ัน หรือทุกๆรายการของชุด

สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระที่ต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 22 (ข) ถ้า

เข้าตามเง่ือนไขของการปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปรตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 85  

90 กิจการต้องบันทึกรายการการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

สัญญาตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 18 ถึง 21 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงของราคาของ

รายการที่เกิดข้ึนภายหลังการเปล่ียนแปลงสัญญา กิจการต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 

87 ถึง 89 ในการปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการดังแนวทางใดแนวทางหน่ึง

ต่อไปนี้  

(ก) กจิการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการให้กบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ระบุได้

ที่มีอยู่ในสัญญาก่อนการเปล่ียนแปลงสัญญาน้ัน ได้เฉพาะการเปล่ียนแปลงของราคาของ

รายการที่เกี่ยวกับจํานวนสิ่งตอบแทนผันแปรก่อนการเปล่ียนแปลงสัญญา และการ

เปล่ียนแปลงสญัญาน้ันได้รับการปรับปรุงตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21 (ก) 

(ข) ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงสัญญาไม่ถือว่าเป็นสัญญาที่แยกออกไปได้ต่างหากตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 20 กิจการต้องปันส่วนการเปล่ียนแปลงของราคาของรายการ

ให้กบัภาระที่ต้องปฏบัิติในสญัญาที่มีการเปล่ียนแปลงแล้ว (กล่าวคือ ภาระที่ต้องปฏบัิติที่

ยังไม่สาํเรจ็ หรือสาํเรจ็แต่เพียงบางส่วนที่คงเหลืออยู่ทนัทหีลังจาการเปล่ียนแปลงสญัญา) 

 

ตน้ทุนของสญัญา 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซ่ึงสญัญา 

91 กิจการตอ้งบนัทึกตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาที่ท ากบัลูกคา้เป็นสินทรพัยห์าก

กิจการคาดว่ากิจการสามารถไดร้บัคืนตน้ทุนดงักล่าว 

92 ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสัญญาเป็นต้นทุนของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

โดยต้นทุนดังกล่าวจะไม่เกดิขึ้นหากกจิการไม่ได้ทาํสัญญากับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น ค่านายหน้าใน



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  33 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

การขาย) 

93 ต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาที่เกิดข้ึนไม่ว่ากิจการจะได้ทาํสัญญากับลูกค้าหรือไม่ ให้

กจิการบันทกึเป็นรายการค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการ ยกเว้น กรณีที่กจิการสามารถเรียกเกบ็ต้นทุน

ดังกล่าวจากลูกค้าได้ไม่ว่ากจิการจะทาํสญัญากบัลูกค้าหรือไม่ 

94 เพ่ือเป็นวิธปีฏบัิติที่ผ่อนปลน กจิการอาจรับรู้ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซ่ึงสญัญาป็นค่าใช้จ่าย

เม่ือเกดิข้ึน หากระยะเวลาในการตัดจาํหน่ายสนิทรัพย์ในกรณีที่กจิการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เป็นสนิทรัพย์มีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกว่า  

ตน้ทุนการท าใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา 

95 ถา้ตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนเพือ่ใหก้ิจการปฏิบติัตามสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐ

การรายงานทางการเงินฉบบัอื่น (เช่น มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 2 สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์หรือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่

38 สินทรพัยที์่ไม่มีตวัตน) กิจการจะบนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรพัยไ์ดก้็ต่อเมื่อเขา้

เงือ่นไขทั้งหมดดงัต่อไปนี้  

(ก) ตน้ทุนมีความเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสญัญาที่เกิดข้ึนแลว้หรือสญัญาที่ยงัไม่เกิดข้ึนแต่

กิจการคาดไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดข้ึน  (เช่น ตน้ทุนที่เกีย่วขอ้งกบังานบริการ

ที่จะใหบ้ริการภายใตส้ญัญาที่ต่อระยะเวลาออกไปจากสญัญาที่มีอยู่ในปัจจุบนั หรือ 

ตน้ทุนในการออกแบบสินทรพัยที์ร่อการโอนภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง แต่กระบวนการ

อนุมติัการโอนยงัไม่เสร็จส้ิน) 

(ข) ตน้ทุนที่ใชเ้พือ่สรา้งทรพัยากรหรือใชใ้นการปรบัปรุงทรพัยากรของกิจการเพือ่น าไปใช้

ในการปฎิบติัตามภาระทีต่อ้งปฏิบติัใหส้ าเร็จ (หรือเพือ่ใหส้ าเร็จอย่างต่อเนือ่งไป) 

(ค) กิจการคาดไดว่้าจะไดร้บัคืนตน้ทุนดงักล่าว 

96 ต้นทุนในการปฏบัิติตามสญัญาที่ทาํไว้กบัลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่น กิจการต้องบันทึกรายการต้นทุนดังกล่าวตามข้อกาํหนดของมาตรฐานรายงานทาง

การเงินเหล่านั้น 

97 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดข้ึนแล้ว (หรือสัญญาที่คาดได้ว่าจะเกิดข้ึน) รวมถึง

ต้นทุนต่างๆ เหล่านี้  

(ก) ค่าแรงทางตรง (เช่น เงินเดือน ค่าแรงของพนักงานที่ให้บริการโดยตรงให้กับลูกค้าตามที่ตก

ลงกนั) 

(ข) วัสดุทางตรง (เช่น วัสดุที่ใช้เพ่ือการให้บริการให้กบัลูกค้าตามที่ตกลงกนั)  

(ค) ต้นทุนปันส่วนซ่ึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาหรือกิจกรรมในสัญญา (เช่น ต้นทุน

ในการจัดการสญัญา การดูแล การประกนัภัย และค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ที่ใช้ในการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามสญัญา)  

(ง) ต้นทุนที่มีการระบุในสญัญาอย่างชัดแจ้งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ และ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  34 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(จ) ต้นทุนอื่นที่เกิดข้ึนเพียงเพราะกิจการได้ทาํสัญญาที่ทาํกับลูกค้า (เช่น ต้นทุนที่จ่ายให้กับ

ผู้รับเหมาช่วงต่อ)  

98 กจิการต้องรับรู้รายการเหล่านี้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการ 

(ก) ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ (ยกเว้น ต้นทุนที่มีการระบุในสัญญาอย่างชัด

แจ้งว่าสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้ ซ่ึงกิจการต้องประเมินต้นทุนน้ีตามข้อกาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 97)  

(ข) ต้นทุนที่เกี่ยวกบัวัสดุ ค่าแรงหรือทรัพยากรที่สญูเสยีไปเพ่ือการปฏบัิติตามสัญญาแต่ไม่ได้

ถูกรวมคาํนึงถึงตอนกาํหนดราคาของสญัญา  

(ค) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัภาระที่ต้องปฏบัิติตามสัญญาที่สาํเรจ็แล้ว (หรือ ภาระที่ต้องปฏบัิติที่

สาํเรจ็ไปบางส่วน)  (กล่าวคือ ต้นทุนที่เกี่ยวกบัการปฏบัิติงานที่ผ่านมาแล้ว)  

(ง) ต้นทุนที่กจิการไม่สามารถแยกได้ว่าเกี่ยวข้องกับภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังไม่สาํเรจ็หรือภาระ

ที่ต้องปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปแล้ว (หรือ ภาระที่ต้องปฏบัิติที่สาํเรจ็ไปบางส่วนแล้ว)  

การตดัจ าหน่ายและการดอ้ยค่า 

99 สนิทรัพย์ที่รับรู้ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 จะต้องมีการตัดจาํหน่ายเป็นระบบ โดย

ต้องสอดคล้องกับรูปแบบในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่ต้นทุนน้ันมีความเกี่ยวข้อง 

ทั้งน้ีรวมถึงกรณีสินทรัพย์ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่จะโอนภายใต้สัญญาที่

ยังไม่เกดิขึ้นแต่คาดได้ว่าจะเกดิอย่างสมเหตุสมผล (ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 95 (ก)) 

100 กิจการต้องปรับปรุงการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เพ่ือให้สะท้อนระยะเวลาในการโอนสินค้าหรือ

บริการให้กบัลูกค้าที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ กิจการต้องบันทกึการเปล่ียนแปลง

น้ีตามข้อกาํหนดเร่ืองการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 

101 กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน

ที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 สงูกว่าจาํนวนดังต่อไปนี้  

(ก) จาํนวสิ่งตอบแทนที่เหลือที่กิจการคาดว่าจะได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือ

บริการที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สนิดังกล่าว หักด้วย   

(ข) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่กิจการยังไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

(ดูย่อหน้าที่ 97) 

102 ในการกาํหนดจํานวนสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้รับตามย่อหน้าที่101 กิจการต้องใช้

หลักการเช่นเดียวกับการกาํหนดราคาของรายการ (ยกเว้นข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดของประมาณการสิ่งตอบแทนที่ผันแปร) และปรับปรุงด้วย

ผลกระทบที่เกดิจากความเสี่ยงด้านสนิเช่ือของลูกค้า  

103 ก่อนที่กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ก่อน  (เช่น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 สินค้า



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  35 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

คงเหลือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่

38 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตัว) และเม่ือได้ทดสอบการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 101 แล้ว กิจการต้อง

รวมมูลค่าตามบัญชีที่เหลือของทรัพย์สินที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95 เป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ของหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงินสดน้ัน 

104 กิจการต้องรับรู้การกลับรายการของการด้อยค่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่เคยรับรู้ตามย่อหน้าที่ 

101 ในกาํไรหรือขาดทุนเมื่อการด้อยค่าดังกล่าวดังกล่าวลดลงหรือหมดไป โดยมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ที่ปรับเพ่ิมข้ึนต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจาํหน่าย) 

หากกจิการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์น้ันในงวดก่อน ๆ 

การแสดงรายการ 

105 เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไดป้ฏิบติัตามสญัญา กิจการตอ้งแสดงรายการดงักล่าวในงบแสดงฐานะ

การเงินเป็นสินทรพัยต์ามสญัญาหรือหนี้ สินตามสญัญา โดยข้ึนอยู่กบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

การปฎิบติังานตามสญัญาของกิจการหรือการช าระเงินของลูกคา้ กิจการตอ้งแสดงสิ่งตอบ

แทนทีก่ิจการมีสิทธิในการไดร้บัโดยไม่มีเงือ่นไขเป็นรายการลูกหนี้  

106 หากลูกค้าได้จ่ายสิ่งตอบแทน หรือเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเง่ือนไข (เช่น มูล

ค่าที่เรียกเกบ็ได้) ก่อนที่กิจการจะโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กิจการต้องแสดงรายการ

ดังกล่าวเป็นหน้ีสนิตามสญัญาเม่ือการจ่ายดังกล่าวเกิดข้ึนหรือเม่ือถึงกาํหนดที่ต้องจ่าย (แล้วแต่

เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนก่อน) หน้ีสินตามสัญญาดังกล่าวแสดงถึงภาระที่กิจการต้องโอนสินค้าหรือ

บริการให้กับลูกค้าอันเน่ืองมาจากการที่กิจการได้รับชําระสิ่งตอบแทนดังกล่าว (หรือเม่ือถึง

กาํหนดการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนดังกล่าว) จากลูกค้า 

107 หากกิจการได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะจ่าย

ชาํระสิ่งตอบแทนหรือก่อนที่สิ่งตอบแทนจะถึงกาํหนดชาํระ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าว

เป็นสินทรัพย์ตามสัญญา โดยไม่รวมถึงจํานวนที่กิจการต้องแสดงเป็นลูกหน้ี  สินทรัพย์ตาม

สัญญาแสดงถึงสิทธิของกิจการในการได้รับสิ่งตอบแทนเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือ

บริการที่กิจการได้โอนให้กับลูกค้าแล้ว โดยกิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ตาม

สัญญาตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การวัดมูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยข้อมูลการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาให้เป็นไป

ในเกณฑ์เดียวกับข้อกําหนดในเร่ืองดังกล่าวของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานกการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (ดูย่อหน้าที่ 113(ข) เพ่ิมเติม) 

108 ลูกหน้ีคือสทิธขิองกจิการที่มีต่อสิ่งตอบแทนโดยปราศจากเง่ือนไข  โดยหากเง่ือนไขการจ่ายชาํระ

สิ่งตอบแทนคือเป็นไปตามกาํหนดเวลาที่ผ่านไปแต่เพียงอย่างเดียว สิทธิต่อสิ่งตอบแทนน้ันถือ

เป็นสทิธทิี่ปราศจากเงือนไข  ตัวอย่างเช่น กจิการจะรับรู้รายการเป็นลูกหน้ีหากกิจการมีสิทธิที่จะ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  36 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ได้รับชาํระถึงแม้ว่าจํานวนเงินดังกล่าวอาจจะต้องจ่ายคืนในอนาคต กิจการต้องบันทึกลูกหน้ี

ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9  (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการรับรู้

เร่ิมแรกของมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาจากลูกค้า ความแตกต่างของจํานวนที่ วัดมูลค่าตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9  กับจาํนวนรายได้ที่รับรู้ต้องแสดงเป็น

รายการค่าใช้จ่าย (เช่น ผลขาดทุนจากการด้อยค่า)  

109 ถึงแม้ว่ามาตรฐานฉบับน้ีใช้ช่ือรายการว่า “สินทรัพย์ตามสัญญา” และ “หน้ีสินตามสัญญา” แต่

มิได้เป็นข้อห้ามสาํหรับกิจการในการใช้ช่ืออื่นในการแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะ

การเงิน ทั้งน้ี หากกจิการใช้ช่ืออื่นสาํหรับสนิทรัพย์ตามสญัญา กิจการควรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอย่าง

เพียงพอแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือที่ผู้ใช้งบการเงินสามาถแยกระหว่างรายการลูกหน้ีและสินทรัพย์

ตามสญัญาได้ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

110 วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดที่เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลคือ เพือ่ตอ้งการใหก้ิจการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างเพียงพอที่จะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจลกัษณะ จ านวน ระยะเวลาและความไม่

แน่นอนของรายได ้และกระแสเงินทีเ่กิดข้ึนจากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของรายการดงัต่อไปนี้   

(ก) รายการสญัญาของกิจการทีท่ ากบัลูกคา้ (ดูย่อหนา้ที ่113 ถงึ 122) 

(ข) ดุลยพินิจส าคญัที่ใชใ้นพิจารณารายการสญัญาที่กิจการท ากบัลูกคา้เพื่อการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  รวมทั้งดุลยพินิจที่เปลี่ยนแปลงไป (ดู

ย่อหนา้ที ่123 ถงึ 126) 

(ค) สินทรพัยที์่รบัรูจ้ากตน้ทุนของการไดม้าซ่ึงสญัญาหรือตน้ทุนในการปฏิบติัตามสญัญา

ทีท่ ากบัลูกคา้ทีร่บัรูต้ามย่อหนา้ที ่91 หรือ 95 (ดูย่อหนา้ที ่127 ถงึ 128) 

111 กิจการต้องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็นต้องเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควรให้ความสาคัญกับข้อกาหนดแต่ละข้อใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กิจการต้องทาํการรวมหรือแยก

การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือทาํให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสาํคัญที่

มีปริมาณมากหรือจากการนาํรายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมเข้าไว้ด้วยกนั   

112 กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายทางการเงินฉบับน้ีหากข้อมูลน้ีได้มีการ

เปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นแล้ว 

 

สญัญาที่ท ากบัลูกคา้ 

113 กิจการต้องเปิดเผยจาํนวนของรายการที่รับรู้ในระหว่างงวดที่รายงานดังต่อไปน้ี ยกเว้นกรณีที่

จาํนวนเหล่าน้ันได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามมาตรฐานการ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  37 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น  

(ก) จาํนวนรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกต่างหาก

จากรายได้ที่กจิการได้รับจากแหล่งของรายได้อื่น 

(ข) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ของลูกหน้ีหรือสินทรัพย์ตามสัญญาที่เกิดจากสัญญาของ

กิจการที่ท ํากับลูกค้า (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  9 เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกต่างหากจากการผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าที่เกดิจากสญัญาประเภทอื่น 

การจ าแนกรายได ้

114 กจิการต้องแสดงจาํนวนรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้าโดยจาํแนกเป็นประเภทต่างๆ โดย

แสดงให้เหน็ลักษณะ จาํนวนเงิน ระยะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงินสดที่

ถูกกระทบโดยปัจจัยเชิงเศรษฐกจิต่างๆ โดยให้กจิการปฏบัิติตามแนวทางตามย่อหน้าที่ ข87 ถึง 

ข89 ในการเลือกประเภทของรายได้ที่จะแสดงการจาํแนกข้อมูลรายได้ 

115 นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจาํแนกรายได้ (ตามย่อหน้าที่ 114) และข้อมูลรายได้ที่เปิดเผย

ตามส่วนงานที่รายงาน หากกิจการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 

ส่วนงานดาํเนินงาน  

ยอดคงเหลือของสญัญา 

116 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

(ก) ยอดยกมาต้นงวดและยอดคงเหลือสิ้นงวดของลูกหน้ี สินทรัพย์ตามสัญญาและหน้ีสินตาม

สญัญาที่เกดิจากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า หากมูลค่าดังกล่าวไม่ได้นาํเสนอหรือเปิดเผยไว้แล้ว 

(ข) จาํนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่ได้เคยรวมอยู่ในหน้ีสินตามสัญญาที่ยกมาต้นงวด 

และ 

(ค) จาํนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวเน่ืองกับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติสาํเร็จ

แล้ว (หรือสาํเรจ็แล้วบางส่วน) ในงวดก่อน (เช่น การเปล่ียนแปลงราคาของรายการ) 

117 กิจการต้องอธิบายลักษณะของจังหวะเวลาในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฎิบัติให้เสร็จสิ้น (ดู

ย่อนหน้าที่ 119(ก)) กับจังหวะเวลาในการชาํระเงิน  (ดูย่อนหน้าที่ 119(ข)) และผลกระทบ

ของปัจจัยต่างๆที่มีต่อยอดคงเหลือของสินทรัพย์ตามสัญญาและหน้ีสินตามสัญญา การอธิบาย

ดังกล่าวอาจแสดงโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

118 กิจการต้องอธิบายของการเปล่ียนแปลงที่เป็นสาระสาํคัญของสินทรัพย์ตามสัญญาและหน้ีสิน

ตามสัญญาที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดที่รายงาน โดยคาํอธิบายต้องให้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างของรายการการเปล่ียนแปลงของยอดคงเหลือของ

สนิทรัพย์ตามสญัญาและหน้ีสนิตามสญัญามีดังน้ี  

(ก) การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการรวมธุรกจิ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  38 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ข) การปรับปรุงผลสะสมของรายได้ที่กระทบสินทรัพย์ตามสัญญาหรือหน้ีสินตามสัญญา 

รวมถึงการปรับปรุงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงการวัดข้ันของความสาํเรจ็ การเปล่ียนแปลง

ประมาณการของราคาของรายการ (รวมทั้ง การเปล่ียนแปลงการประเมินข้อจาํกัดของสิ่ง

ตอบแทนผันแปรที่ยังไม่ให้รับรู้เป็นรายได้) หรือการเปล่ียนแปลงสญัญา 

(ค) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ตามสญัญา 

(ง) การเปล่ียนแปลงของกรอบระยะเวลาของการที่สิทธิของกิจการต่อสิ่งตอบแทนรายการ จะ

กลายเป็นสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไข (กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์ตามสัญญาถูกจัดประเภทเป็น

ลูกหน้ี) 

(จ) การเปล่ียนแปลงของกรอบระยะเวลาที่ภาระที่ต้องปฏิบัติได้เสร็จสิ้นลง (กล่าวคือ เม่ือมี

การรับรู้รายได้จากหน้ีสนิตามสญัญา) 

ภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

119 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระที่ต้องปฎิบัติในสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ซ่ึงรวมถึงข้อมูล

ต่อไปนี้  

(ก) กิจการถือว่าภาระที่ต้องปฏิบัติได้เสร็จสิ้ นลงเม่ือใด (เช่น เม่ือมีการส่งมอบ เม่ือมีการ

ขนส่ง หรือเม่ือกาํลังให้บริการ หรือเม่ือบริการเสรจ็สิ้น) รวมทั้งเม่ือใดที่ถือว่าภาระที่ต้อง

ปฏิบัติได้แล้วเสร็จในกรณีข้อตกลงที่ให้ผู้ขายออกใบแจ้งหน้ีโดยยังไม่ต้องส่งมอบสินค้า 

(bill-and-hold arrangement) 

(ข) เง่ือนไขการจ่ายชาํระที่สาํคัญ (เช่น เม่ือใดที่ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ สญัญามีองค์ประกอบ

ที่ถือเป็นการจัดหาเงินหรือไม่ หรือ จาํนวนสิ่งตอบแทนเป็นจาํนวนผันแปร และประมาณ

การจาํนวนสิ่งตอบแทนมีข้อจาํกัดสาํหรับส่วนที่ยังไม่ให้รับรู้เป็นรายได้ตามย่อหน้าที่ 56 

ถึง 58 หรือไม่)   

(ค) ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้ให้สัญญาว่าจะโอน และให้เปิดเผยข้อมูลหากว่า

การปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติในการโอนสนิค้าหรือบริการเป็นการกระทาํการแทนผู้อื่น 

(กล่าวคือ กรณีที่กจิการทาํหน้าที่เป็นตัวแทน)    

(ง) ภาระผู้พันในการรับคืน การคืนเงิน หรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะคล้ายกนั และ 

(จ) ประเภทของการรับประกนัและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 

ราคาของรายการทีปั่นส่วนใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบตัทีย่งัคงเหลืออยู่ 

120 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกบัภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ดังน้ี 

(ก) จาํนวนรวมของราคาของรายการที่ได้ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นลง 

(หรือบางส่วนที่ยังไม่เสรจ็สิ้น) ณ วันที่สิ้นงวดที่รายงาน 

(ข) คาํอธิบายว่ากิจการคาดว่าจาํนวนดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 120 (ก) จะรับรู้เป็นรายได้

เมื่อใด กจิการอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะใดลักณะหน่ึงดังต่อไปนี้   

(1) ข้อมูลเชิงปริมาณแจกแจงตามช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  39 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ระยะเวลาที่กจิการจะปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ให้เสรจ็สิ้น  

(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพของภาระที่ต้องปฏบัิติที่ยังคงเหลืออยู่ 

121 เพ่ือเป็นการผ่อนผันในทางปฏบัิติ กิจการอาจไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 120 

สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติ หากภาระดังกล่าวเข้าเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงต่อไปน้ี  

(ก) ภาระที่ต้องปฏบัิติเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาที่ตามความคาดการณ์เร่ิมแรกว่าจะมีอายุสัญญา

หน่ึงปีหรือน้อยกว่า 

(ข) กจิการรับรู้รายได้จากการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้เสรจ็สิ้นลงตามข้อกาํหนดในย่อ

หน้า ข16 

122 กิจการควรเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพว่ากิจการได้ปฏบััติตามแนวทางที่ผ่อนผันในทางปฏบัิติ

ตามย่อหน้าที่ 121 หรือไม่ รวมทั้ง สิ่งตอบแทนที่ไม่ได้รวมคาํนวณเป็นส่วนหน่ึงของราคาของ

รายการ ดังน้ันจึงไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 120 ตัวอย่างเช่น กรณีที่

ประมาณการราคาของรายการไม่รวมประมาณการของสิ่งตอบแทนผันแปรที่ติดข้อจาํกัดที่ยัง

ไม่ให้รับรู้เป็นรายได้ 

ดุลยพินจิที่มีนยัส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

123 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจและการเปล่ียนแปลงของการใช้ดุลยพินิจที่มี

ผลกระทบที่สาํคัญต่อการกาํหนดจาํนวนรายได้และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทาํ

กบัลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีที่กจิการใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดรายการดังต่อไปน้ี 

(ก) จังหวะเวลาของการแล้วเสรจ็ของภาระที่ต้องปฏบัิติ (ดูย่อหน้าที่ 124 และ 125) 

(ข) ราคาของรายการและจาํนวนที่ได้ปันให้กบัแต่ละภาระที่ต้องปฏบัิติ (ดูย่อหน้าที่ 126) 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการแลว้เสร็จของภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

124 สาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติที่กิจการปฏิบัติให้สาํเร็จในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

(ก) วิธีการที่ใช้ในการรับรู้รายได้ (เช่น คาํอธิบายว่ากิจการใช้วิธีการวัดผลจากผลลัพธ์ หรือ

วัดผลจากปัจจัยการผลิต) และ 

(ข) คาํอธิบายว่าเหตุใดวิธีการที่ใช้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการสะท้อนภาพการโอนสินค้าหรือ

บริการ 

125 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กิจการต้องเปิดเผยดุลยพินิจที่สาํคัญที่

กจิการใช้เพ่ือประเมินว่าเมื่อไหร่ลูกค้าได้ควบคุมสนิค้าหรือบริการน้ันแล้ว  

 

การก าหนดราคาของรายการและจ านวนที่จะปันส่วนใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏิบติั 

126 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธี ข้อมูลเบ้ืองต้น และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการกําหนด

รายการดังต่อไปนี้  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  40 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ก) การกาํหนดราคาของรายการ ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดแค่เพียง) จาํนวนประมาณการสิ่ง

ตอบแทนที่ผันแปร การปรับปรุงเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา และการวัดมูลค่าของ

รายการสิ่งตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

(ข) การประเมินว่าสิ่งตอบแทนผันแปรมีข้อจาํกดัที่ทาํให้ยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ได้ 

(ค) การปันส่วนราคาของรายการ รวมทั้งการประมาณการราคาแบบเอกเทศของสินค้าหรือ

บริการที่ตกลงไว้ และการปันส่วนส่วนลดและสิ่งตอบแทนผันแปรให้กับองค์ประกอบของ

สญัญาแต่เพียงบางส่วน และ 

(ง) การวัดภาระอันเน่ืองมาจากการรับคืนสินค้า หรือจ่ายคืนเงิน หรือภาะประเภทอื่นที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกนั  

ทรพัยสิ์นที่รบัรูม้าจากตน้ทุนที่ท าใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาหรือตน้ทุนในการท าใหแ้ลว้เสร็จตาม

สญัญา  

127 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

(ก) การใช้ดุลพินิจในการกาํหนดจาํนวนต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาหรือต้นทุนใน

การทาํให้แล้วเสรจ็ตามสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า (ซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 91 หรือ 95) และ 

(ข) วิธทีี่กจิการใช้ในการตัดจาํหน่ายต้นทุนดังกล่าวสาํหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

128 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

(ก) ยอดคงเหลือของต้นทุนที่ทาํให้ได้มาซ่ึงสญัญาหรือต้นทุนในการทาํให้แล้วเสรจ็ตามสัญญา

ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ตามกลุ่มของประเภทของทรัพย์สิน (ตัวอย่างเช่น ต้นทุนทาํให้ได้มา

ซ่ึงสญัญาที่ทาํลูกค้า ต้นทุนที่เกดิข้ึนก่อนการทาํสญัญา และต้นทุนในการเร่ิมสญัญา) 

(ข) จาํนวนที่ตัดจาํหน่ายและผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดที่รายงาน 

วิธีปฏิบติัทีผ่่อนปลน 

129 หากกิจการเลือกปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ผ่อนปลนตามตามย่อหน้าที่ 63 (เกี่ยวกับการที่ การมี

องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาํคัญในสัญญา) หรือ ย่อหน้าที่ 94 (เกี่ยวกับต้นทุน

ส่วนเพ่ิมในการได้มาซ่ึงสญัญา) กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงเร่ืองดังกล่าว 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิามศพัท ์

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน 

สญัญา ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซ่ึงทาํให้เกิดสิทธิและภาระผูกพัน

ที่ใช้บังคับได้ 

สนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา 

 

สทิธทิี่กจิการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้า

หรือบริการซ่ึงกิจการได้โอนให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิทธิดังกล่าว

จะเกิดข้ึนตามเง่ือนไขบางประการที่ไม่ใช่เร่ืองของระยะเวลาที่

ผ่านไป (ตัวอย่างเช่น การปฏบัิติงานของกจิการ) 

หน้ีสนิที่เกดิจากสญัญา 

  

ภาระผูกพันของกจิการในการโอนสนิค้าหรือบริการให้กับลูกค้า 

ซ่ึงกิจการได้รับ (หรือมีสิทธิเรียกรับ) ค่าตอบแทนจากลูกค้า

แล้ว  

ลูกค้า ฝ่ายที่ทาํสัญญากับกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการที่

เป็นผลจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ โดยแลกเปล่ียน

กบัสิ่งตอบแทนที่กจิการได้รับ 

รายได้ (income) การเพ่ิมขึ้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี 

ในรูปของกระแสรับเข้าของสินทรัพย์ หรือการเพ่ิมขึ้ นของ

สนิทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสนิ ซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

เพ่ิมข้ึน โดยไม่รวมถึงส่วนทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วน

ของเจ้าของ 

ภาระที่ต้องปฏบัิติ 

 

ข้อตกลงในสัญญาที่ทาํกับลูกค้าเพ่ือโอนรายการอย่างใดอย่าง

หน่ึงดังต่อไปนี้ ไปให้กบัลูกค้า 

(1) สินค้าหรือบริการ (กลุ่มสินค้าหรือบริการที่ขายแบบ

รวมกนัไป) ที่แตกต่างกนั หรือ 

(2) ชุดของสินค้าและบริการที่แตกต่างกันแต่มีลักษณะเชิง

เน้ือหาเหมือนกันและมีรูปแบบการโอนไปยังลูกค้าแบบ

เดียวกนั  

รายได้หลัก (ที่เกดิจากสญัญาที่ทาํ

กบัลูกค้า) (Revenue) ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะ

เรียกว่า รายได้ 

รายได้ซ่ึงเกดิจากกจิกรรมตามปกติธุรกจิของกจิการ  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ราคาขายแบบเอกเทศ ราคาซ่ึงกิจการจะขายสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงไว้ให้แก่

ลูกค้า ในกรณีที่แยกขายต่างหาก 

ราคาของรายการ 

(สาํหรับสนิค้าและบริการภายใต้

สญัญากบัลูกค้า) 

จาํนวนของสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพ่ือเป็น

การแลกเปล่ียนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงกัน

ให้แก่ลูกค้า ทั้งน้ีไม่รวมถึงจาํนวนที่เรียกเกบ็แทนบุคคลที่สาม 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ซึ่งอธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหนา้ที ่1 ถึง 129 และมีผลบังคับ

เช่นเดียวกบัส่วนอื่น ๆ ของมาตรฐาน 

ข1  แนวทางปฏบัิติน้ีถูกแสดงเป็นหมวดหมู่ ดังน้ี 

(ก) ภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (ย่อหน้า ข2 ถึง ข13) 

(ข) วิธกีารวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็(ย่อหน้า 

 ข14 ถึง ข19) 

(ค) การขายที่มีสิทธิคืน (ย่อหน้า ข20 ถึง ข27) 

(ง) การรับประกนั (ย่อหน้า ข28 ถึง ข33) 

(จ) การพิจารณาว่ากิจการเป็นตัวการหรือตัวแทน (ย่อหน้า ข34  ถึง ข38) 

(ฉ) ทางเลือกที่มอบให้ลูกค้าสาํหรับสนิค้าหรือบริการเพ่ิมเติม (ย่อหน้า ข39 ถึง ข43) 

(ช) สทิธทิี่ลูกค้าไม่ได้ใช้ (ย่อหน้า ข44 ถึง ข47) 

(ซ) ค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าที่ขอคืนไม่ได้ (และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) (ย่อหน้า ข

 48 ถึง ข51) 

(ฌ) การให้สทิธ ิ(ย่อหน้า ข52-ข63) 

(ญ) สัญญาซ้ือคืน (ย่อหน้า ข64 ถึง ข76) 

(ฎ) การฝากขาย (ย่อหน้า ข77 ถึง ข78) 

(ฏ) การขายโดยยังไม่ส่งมอบสินค้า (ย่อหน้า ข79 ถึง ข82) 

(ฐ) การยอมรับสินค้าหรือบริการของลูกค้า (ย่อหน้า ข83-ข86) 

(ฑ) การเปิดเผยข้อมูลการจาํแนกรายได้ (ย่อหน้า ข87 ถึง ข89) 

 

ภาระที่ตอ้งปฏิบติัแลว้เสร็จ 

ข2 ตามย่อหน้าที่ 35 ภาระที่ต้องปฏบิัติได้แล้วเสรจ็ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) ลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการไปในขณะที่กิจการ

ปฏิบัติงาน (ดูย่อหน้า ข3-ข4) หรือ 

(ข) การปฏบัิติงานของกจิการได้สร้างสนิทรัพย์ หรือทาํให้สนิทรัพย์เพ่ิมขึ้น (ตัวอย่างเช่น งาน

ระหว่าทาํ) โดยลูกค้าเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าวในขณะที่สินทรัพย์เกิดข้ึนหรือ

เพ่ิมข้ึน (ย่อหน้าที่ 5) หรือ 

)ค(  การปฏบัิติงานของกจิการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการมีทางเลือกอื่นในการนาํไปใช้ (ดู

ย่อหน้า ข6-ข8) และกิจการมีสิทธิที่สามารถบังคับให้จ่ายชาํระสาํหรับการปฏิบัติงานที่

แล้วสรจ็ถึงปัจจุบัน (ดูย่อหน้า ข9-ข13) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ลูกคา้ไดร้บัและไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากผลของการปฎิบตัิงานของกิจการไปในขณะที่กิจการ

ปฏิบติังาน (ย่อหนา้ 35(ก)) 

ข3 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบิัติบางประเภท การประเมินว่าลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผล

ของการปฎิบัติงานของกิจการไปในขณะที่กิจการปฏิบัติงานอาจจะไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างเช่น การบริการที่เกิดข้ึนอยู่เป็นประจํา (เช่น บริการทาํความสะอาด)  สามารถ

ประเมินได้ง่ายว่าลูกค้าได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการไปใน

ขณะที่กิจการปฏิบัติงาน 

ข4 สาํหรับภาระที่ต้องปฏบิัติประเภทอื่น กิจการอาจจะไม่สามารถระบุได้ทันทีว่าลูกค้าได้รับและ

ได้ใช้ประโยชน์จากผลของการปฎิบัติงานของกิจการไปในขณะที่กิจการปฏิบัติงานหรือไม่  ใน

กรณีเหล่าน้ัน ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ถ้ากิจการสามารถประเมิน

ได้ว่า หากเกิดกรณีที่กิจการอื่นต้องเข้ามาปฏิบัติงานต่อจากกิจการสาํหรับส่วนที่กิจการยัง

ไม่ได้ปฏิบัติ กิจการอื่นไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติงานซํา้อย่างมีนัยสาํคัญกับส่วนที่กิจการได้ปฏิบัติ

ไปแล้วอีก ในการพิจาณาว่ากิจการอื่นไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติงานซํา้อย่างมีนัยสาํคัญกับส่วนที่

กิจการได้ปฏิบัติไปแล้วอีก ให้กิจการมีข้อสมมติสองข้อต่อไปน้ี  

(ก) กิจการไม่ต้องคาํนึงถึงข้อจาํกัดตามสัญญาหรือข้อจาํกัดในทางปฏิบัติ ที่อาจจะจาํกัด

ไม่ให้กิจการสามารถ โอนภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังคงเหลืออยู่ไปยังกิจการอื่นได้ และ 

(ข) กิจการต้องมีข้อสมมติว่าก ิจการอื่นที่จะปฏิบัต ิงานตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิที่ยังคง

เหลืออยู่ ไม่ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ใดๆ ที่กิจการควบคุมอยู่ในปัจจุบัน และ

สินทรัพย์จะยังคงถูกควบคุมโดยกิจการถ้าภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันถูกโอนไปไปกิจการอื่น 

 

ลูกคา้ควบคุมสินทรพัยที์ถู่กสรา้งข้ึนหรือเพิม่ข้ึน (ย่อหนา้ 35(ข)) 

ข5 ในการพิจารณาว่าลูกค้าเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์ที่ถูกสร้างข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนตามย่อหน้าที่ 35(ข) 

หรือไม่ กิจการจะต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 34 และ 38  โดยสินทรัพย์ที่

ถูกสร้างขึ้ นหรือเพ่ิมขึ้ น (เช่น สินทรัพย์ที่เป็นงานระหว่างทาํ) สามารถเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มี

ตัวตน และไม่มีตัวตน 

 

การปฏิบติังานของกิจการไม่ไดส้รา้งสินทรพัยที์่กิจการมีทางเลือกในการไปใชป้ระโยชนอื์่น

ได ้(ย่อหนา้35(ค)) 

ข6 การประเมินว่าสินทรัพย์น้ันกจิการมีทางเลือกในการไปใช้ประโยชนอื่นได้หรือไม่  กิจการจะต้อง

พิจารณาข้อจาํกัดตามสัญญาและข้อจาํกัดในทางปฏบัิติเกี่ยวกับความสามารถของกิจการในการ

นาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ทนัท ีเช่น การขายให้กับลูกค้ารายอื่น โดยความเป็นไปได้ของ

การยกเลิกสัญญาที่ทาํกับลูกค้าถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องในการประเมินว่ากิจการสามารถนํา

สินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ทนัที 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  45 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

 

ข7 ข้อจํากัดตามสัญญาสาํหรับความสามารถของกิจการที่จะนําสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 

จะต้องมีเน้ือหาการจาํกัดการใช้สินทรัพย์ซ่ึงทาํให้กิจการไม่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 

ข้อจํากัดทางสัญญาจะมีเน้ือหาการจํากัดการใช้สินทรัพย์กต็่อเมื่อลูกค้าสามารถใช้สิทธิต่อ

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาได้ เมื่อกิจการจะนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ในทางตรงกัน

ข้าม ข้อจํากัดทางสัญญาจะไม่มีเน้ือหาการจํากัดการใช้สินทรัพย์ หากสินทรัพย์น้ันสามารถ

เปล่ียนกับสินทรัพย์อื่นที่กิจการสามารถใช้ส่งมอบให้กับลูกค้ารายอื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการ

ละเมิดสัญญา และกิจการไม่ต้องมีต้นทุนที่มีสาระสาํคัญเกิดข้ึน โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่

ไม่จาํเป็นต้องเกิดเน่ืองจากสัญญาน้ัน  

ข8 ข้อจาํกัดในทางปฏบิัติเกี่ยวกับความสามารถของกิจการที่จะนาํสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่น ถ้า

กิจการมีความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญที่เกิดจากนาํสินทรัพย์ใช้ประโยชน์อื่น ความ

เสียหายเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญอาจเกิดจากค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาํคัญในการทาํงานซํา้ หรือ

เกิดจากการที่กิจการขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่ขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการมี

ข้อจํากัดในทางปฏบิัติเน่ืองจากสินทรัพย์นั้นถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะสาํหรับลูกค้า

เท่าน้ัน หรือ สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล 

 

สิทธิในการรบัช าระส าหรบัการปฏิบติังานทีแ่ลว้สร็จถึงปัจจุบนั (ย่อหนา้ 35(ค))  

ข9 ตามย่อหน้าที่ 37 กิจการมีสิทธิในการรับชาํระสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้วสร็จถึงปัจจุบัน ถ้า

กิจการมีสิทธิได้รับเงินจํานวนไม่น้อยไปกว่าค่าตอบแทนสาํหรับงานที่กิจการทาํแล้วจนถึง

ปัจจุบันในกรณีซึ่งลูกค้าหรือบุคคลอื่นยกเลิกสัญญาสําหรับเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจาก

ความผิดของกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จาํนวนเงินค่าตอบแทนสาํหรับงานที่กิจการทาํแล้ว

จนถึงปัจจุบันเป็นจํานวนเงินที่ใกล้เคียงกับราคาขายสินค้าหรือบริการที่ได้โอนแล้วจนถึง

ปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น การชดเชยต้นทุนการทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จตามสัญญาของ

กิจการที่เกิดข้ึนโดยบวกกับกาํไรส่วนเพ่ิมอย่างสมเหตุสมผล) โดยมิใช่จํานวนเงินชดเชย

สาํหรับการหายไปของกาํไรที่อาจเกิดข้ึนเม่ือมีการยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี อัตรากาํไรส่วนเพ่ิมที่ใน

การชดเชยต้นทุนที่เกิดแล้วไม่จาํเป็นต้องเท่ากับอัตรากาํไรที่คาดการณ์ว่าไว้ในกรณีที่มีมีการ

ปฏิบัติงานตามสัญญาที่ทาํกับลูกค้า แต่ทั้งน้ีกิจการควรมีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยสาํหรับ

จาํนวนต่อไปน้ี 

(ก) สัดส่วนของอัตรากาํไรที่คาดการณ์ไว้ในสัญญาซ่ึงสะท้อนถึงขอบเขตของการปฎิบัติงาน

ของกิจการภายใต้สัญญาก่อนสัญญาจะถูกยุติโดยลูกค้า (หรือบุคคลอื่ น) อย่าง

สมเหตุสมผล หรือ 

(ข) ผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลต่อต้นทุนของเงินทุนของกิจการสําหรับสัญญา ที่

คล้ายคลึงกัน (หรืออัตรากาํไรจากการดาํเนินงานของกิจการสาํหรับสัญญาที่คล้ายคลึง

กัน) ในกรณีที่อัตรากาํไรของสัญญาที่เฉพาะเจาะจงน้ีสูงกว่าผลตอบแทนที่ได้จากสัญญา

ที่คล้ายคลึงกัน 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  46 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ข10 สทิธใินการรับชาํระของกิจการสาํหรับการปฏบัิติงานที่แล้วสรจ็ถึงปัจจุบันไม่จาํเป็นต้องเป็นสิทธิ

ในการรับชาํระเงินที่ปราสจากเง่ือนไข  ในหลายๆ กรณีกิจการจะมีสิทธิที่ในการชาํระเงินที่

ปราศจากเง่ือนไขตามข้ันของงานตามที่ตกลงกันไว้ หรือเม่ือภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จอย่าง

สมบูรณ์ ในการประเมินว่ากิจการสิทธิในการรับชาํระของกิจการสาํหรับการปฏบัิติงานที่แล้วสร็

จถึงปัจจุบันหรือไม่ กิจการจะต้องพิจาณาว่ากิจการมีสิทธิที่ใช้บังคับได้ในการเรียกร้องหรือเกบ็

เงินสาํหรับการปฎิบัติงานที่แล้วเสร็จถึงปัจจุบันถ้าสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนจะเสร็จสิ้นตาม

สัญญาด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความผิดพลาดของกิจการในการปฏบัิติตามสัญญาที่ได้ตก

ลงไว้ 

ข11 ในบางสัญญาลูกค้าอาจมีสิทธิยกเลิกสัญญาตามเวลาที่ระบุไว้ในช่วงอายุของสัญญา หรือลูกค้า

อาจไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญา หากลูกค้ายกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญาในเวลาดังกล่าว 

(รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน หรือข้อตกลงของสัญญา) สัญญา (หรือ

กฎหมายอื่น) อาจให้สทิธิกิจการยังคงโอนสินค้าหรือบริการภายใต้สัญญาไปยังลูกค้าต่อได้ และ

กาํหนดให้ลูกค้าต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญาเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ 

ในกรณีข้างต้น กิจการมีสิทธิในการรับชําระของกิจการสําหรับการปฏิบัติงานที่แล้วสร็จถึง

ปัจจุบัน เน่ืองจากกิจการยังคงมีสิทธิปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา และลูกค้ามีภาระ

ผูกพันที่ต้องปฎิบัติตามสญัญา (ซ่ึงรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญา) 

ข12 ในการประเมินว่าสิทธิในการรับชําระสาํหรับการปฏิบัติงานที่แล้วสร็จถึงปัจจุบันมีอยู่จริงและ

สามารถบังคับใช้ได้ กจิการจะต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขตามสญัญา รวมถึงกฎหมาย หรือการบังคับใช้

กฎหมายในกรณีก่อนหน้าน้ี ซ่ึงสามารถนาํมาสนับสนุหรือหักล้างข้อกาํหนดในสัญญา โดยต้อง

รวมถึงการประเมินว่า 

(ก) กฎหมาย การดาํเนินการด้านกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมายในกรณีก่อนหน้าน้ีที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิของกิจการที่จะได้รับชําระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้ว แม้ว่าสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้ระบุไว้ในสญัญากบัลูกค้า 

(ข) การบังคับใช้กฎหมายในกรณีก่อนหน้าน้ีที่ได้ช้ีให้เห็นว่าสิทธิที่จะได้รับชาํระเงินสาํหรับ

งานที่ทาํแล้ว ที่มีความคล้ายคลึงกนัไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(ค) แนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการของการเลือกที่จะไม่บังคับใช้สิทธิที่จะได้รับชาํระเงิน

สําหรับงานที่ทาํแล้วซ่ึงส่งผลให้สิทธิดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ในสภาพแวดล้อมทาง

กฎหมาย อย่างไรกต็าม แม้ว่ากิจการเลือกสละสิทธิการรับชาํระเงินในสัญญาที่คล้ายคลึง

กนั กจิการจะยังคงมีสิทธิจะได้รับชาํระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้ว ถ้าสัญญาที่ทาํกับลูกค้ายัง

กาํหนดให้สทิธดิังกล่าวยังคงอยู่และใช้บังคับได้  

ข13 กาํหนดการการชําระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาไม่จําเป็นต้องเป็นบ่งช้ีว่ากิจการมีสิทธิในการได้รับ

ชาํระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้วที่ใช้บังคับได้ แม้ว่ากาํหนดการชาํระเงินในสัญญาระบุถึงระยะเวลา 

และจาํนวนสิ่งตอบแทนที่ลูกค้าต้องจ่ายชาํระ กาํหนดการชาํระเงินอาจไม่เป็นหลักฐานว่ากจิการมี

สิทธิได้รับชาํระเงินสาํหรับงานที่ทาํแล้ว เพราะในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น สัญญาอาจจะระบุว่า



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  47 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้า เป็นจํานวนเงินที่กิจการต้องคืนด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือการที่

กจิการไม่ได้ปฏบัิติตามข้อตกลงในสญัญา 

 

วิธีวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระทีต่อ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จ  

ข14 วิธีที่สามารถใช้ของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามย่อหน้าที่ 35-37 รวม

ดังต่อไปนี้  

(ก) วิธีผลผลิต (ดูย่อหน้า ข15 ถึง ข17) และ 

(ข) วิธปัีจจัยนาํเข้า (ดูย่อหน้า ข18 ถึง ข19) 

 

วิธีผลผลิต  

ข15 วิธีผลผลิตจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากการวัดมูลค่าที่ให้กับลูกค้าจากสินค้าหรือบริการที่ได้

โอนให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับสินค้าหรือบริการที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญา วิธีผลผลิต

หมายรวมถึงการสาํรวจผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว การประเมินผลความสาํเร็จ ความ

คืบหน้า ระยะเวลา จาํนวนหน่วยของผลผลิต และจาํนวนหน่วยของงานที่ส่งมอบ เม่ือกิจการ

ประเมินว่าจะใช้วิธีผลผลิตในการวัดความก้าวหน้า กิจการจะต้องพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่ถูก

เลือกจะเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่แสดงถึงผลการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ 

วิธีผลผลิตจะไม่เป็นวิธีอันเที่ยงธรรมในการแสดงผลการปฏิบัติงานของกิจการ ถ้าผลลัพธ์ที่

ถ ูก เล ือกไม่ได้ เ ป็นต ัวว ัดส ินค้าหรือบริการบางส ่วนที ่การควบคุมได้โอนไปยังล ูกค้า 

ตัวอย่างเช่น วิธีผลผลิตที่คาํนวณตามหน่วยของผลผลิตหรือหน่วยของงานที่ส่งมอบ แต่ไม่ได้

สะท้อนผลการปฏิบัติงานของกิจการที่จะทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยวิธีน้ี หาก ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปฏิบัติงานของกิจการได้ทาํให้เกิดงานระหว่างทาํ หรือ

สินค้าสาํเร็จรูปที่ถูกควบคุมโดยลูกค้า แต่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการวัดผลผลิต 

ข16 ในทางที่ควรปฏิบัติ ถ้ากิจการมีสิทธิในสิ่งตอบแทนจากลูกค้าในจาํนวนซ่ึงสอดคล้องโดยตรง

กับมูลค่าที่ให้กับลูกค้าณ วันที่การดําเนินงานของกิจการนั้นแล้วเสร็จ (เช่น สัญญาการ

ให้บริการที่กิจการเรียกเกบ็เงินด้วยจาํนวนคงที่ตามช่ัวโมงที่ให้บริการ) กิจการจะรับรู้รายได้

ในจาํนวนซ่ึงในจาํนวนเงินที่กิจการออกใบแจ้งหน้ี 

ข17 ข้อเสียของวิธีผลผลิตคือการที่ผลผลิตที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าอาจจะไม่สามารถสังเกตเหน็

ได้โดยตรง และข้อมูลที่ต้องการใช้ กิจการอาจไม่สามารถหาได้โดยมีต้นทุนที่สูงเกินสมควร  

ดังน้ัน กจิการอาจมีความจาํเป็นต้องใช้วิธปัีจจัยนาํเข้า  

 

วิธีปัจจยัน าเขา้ 

ข18 วิธีปัจจัยนาํเข้าจะรับรู้รายได้โดยอ้างองิถึงความพยายามของกิจการหรือปัจจัยนาํเข้าที่ใช้ในการ

ปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฎิบัติให้แล้วเสรจ็ (ตัวอย่าง เช่น ทรัพยากรที่ใช้ จาํนวนช่ัวโมงแรงงานที่

ใช้ไป ต้นทุนที่เกิดข้ึน ระยะเวลา และช่ัวโมงเคร่ืองจักร) โดยเทียบปัจจัยนําเข้าที่คาดว่าจะใช้

ทั้งหมดเพ่ือปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ หากความพยายามของกิจการหรือปัจจัย



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  48 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

นาํเข้าถูกใช้อย่างเท่าๆ กันตลอดระยะเวลาการปฏบัิติงาน การรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงจึงอาจ

เป็นวิธทีี่เหมาะสมสาํหรับกจิการ 

ข19 ข้อเสียของวิธีปัจจัยนาํเข้าคือ ปัจจัยนาํเข้าที่ใช้ไปของกิจการอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรง

กับการโอนความควบคุมของสินค้าและบริการไปยังลูกค้า  ดังนั้น กิจการต้องไม่นําปัจจัย

นาํเข้าบางปัจจัยที่ไม่ได้สะท้อนภาพการปฏบัิติงานของกิจการในการโอนการควบคุมสินค้าหรือ

บริการไปให้กับลูกค้า เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวัดความก้าวหน้าตามย่อหน้าที่ 

39  ตัวอย่างเช่น  ในการวัดโดยใช้ต้นทุนของปัจจัยนาํเข้ามาเป็นเกณฑ์ การปรับปรุงการวัด

ความก้าวหน้าดังกล่าวอาจต้องปรับปรุงในกรณีดังต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อต้นทุนที่เกิดข้ึนไม่ได้ทาํให้เกิดความก้าวหน้าในการทาํให้ภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสร็จ 

ในกรณีตัวอย่างน้ี กิจการจะไม่รับรู้รายได้ตามต้นทุนที่ เกิดข้ึนที่ เกิดจากความไม่มี

ประสทิธภิาพในการปฏบัิติงานของกิจการซ่ึงต้นทุนส่วนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในราคาของสัญญา 

(เช่น จาํนวนต้นทุนวัสดุที่สิ้นเปลือง ต้นทุนแรงงาน หรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดว่าจะ

เกดิข้ึนเพ่ือการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติให้แล้วเสรจ็  

(ข) ในกรณีที่ต้นทุนที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นสัดส่วนเดียวกับความก้าวหน้าของการแล้วเสร็จของ

ภาระที่ต้องปฏิบัติ ในสถานการณ์เหล่าน้ัน การแสดงผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด คือ 

กิจการอาจจะต้องปรับปรุงวิธีปัจจัยนาํเข้าเพ่ือให้กิจการรับรู้รายได้ไม่เกินต้นทุนที่เกิดข้ึน 

ตัวอย่างเช่น เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกิจการอย่างเที่ยงธรรมในกาปฏิบัติงาน 

กิจการจะรับรู้รายได้เป็นจาํนวนเท่ากับต้นทุนสินค้าที่ใช้ไปในการปฏิบัติตามภาระที่ต้อง

ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ถ้ากิจการคาดได้ว่า ณ วันเร่ิมต้นสัญญารายการดังกล่าวเข้าเง่ือนไข

ทุกข้อดังต่อไปนี้  

(ข1) สินค้าที่ใช้ไม่มีความแตกต่างกัน 

(ข2) คาดได้ว่าลูกค้าได้รับอาํนาจการควบคุมสินค้าอย่างมีนัยสาํคัญ ก่อนที่ลูกค้าได้จะ

ได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้า 

(ข3) ต้นทุนของสินค้าที่โอนไปมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ทั้งหมดเพ่ือให้ภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ 

(ข4) กิจการซ้ือสินค้าจากบุคคลที่สามซ่ึงกิจการไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และ

การผลิตสนิค้าอย่างมีนัยสาํคัญ (แต่กจิการเป็นตัวการตามหลักการของย่อหน้า ข

34 ถึง ข38) 

 

การขายทีใ่หสิ้ทธิคืน  

ข20 ในบางสัญญากิจการจะโอนการควบคุมสินค้าไปให้ลูกค้า และให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้าได้

ด้วยเหตุผลต่างๆ (เช่น ความไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ)์ และได้รับสทิธอิื่นๆ ดังต่อไปนี้  

(ก) การคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ 

)ข(  จาํนวนที่สามารถใช้ลดหน้ีที่ค้างชาํระ หรือจาํนวนที่จะค้างชาํระต่อกิจการ และ 

)ค(  ให้สินค้าอื่นเป็นการแลกเปล่ียน 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  49 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ข21 ในการบันทึกรายการโอนสินค้าที่ให้สิทธิในการคืนสินค้า (และสาํหรับการให้บริการที่ได้ให้ไป

แล้ว แต่มีสทิธใิห้เงินคืน) กจิการจะรับรู้รายการดังน้ี 

(ก) รายได้จากการโอนสินค้าในจาํนวนของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  (ดังน้ัน จะไม่มีการ

รับรู้รายได้จากสนิค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน) 

)ข(  หน้ีสินเงินคืน และ 

)ค(  สนิทรัพย์ (และรายการต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง) สาํหรับมูลค่าได้รับคืนจากสินค้าที่ได้รับคืน

จากลูกค้า เพ่ือชาํระหน้ีสนิเงินคืน 

ข22 ข้อตกลงที่กิจการจะมีความพร้อมในการรับคืนสินค้าได้ในระยะเวลาที่ให้คืนได้จะไม่ถูกบันทึก

เป็นภาระที่ต้องปฏบัิติ แต่จะถูกบันทกึเป็นภาระผูกพันที่จะต้องทาํการคืนเงิน 

ข23 กิจการจะใช้ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47 ถึง 72 (รวมถึงข้อกาํหนดเร่ืองข้อจาํกัดของประมาณ

การสิ่งตอบแทนผันแปรในย่อหน้าที่ 56 ถึง 58) เพ่ือกาํหนดจาํนวนสิ่งตอบแทนซ่ึงกิจการ

คาดว่าจะได้รับ (กล่าวคือ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ตาดว่าจะได้รับคืน) สาํหรับจาํนวนเงินที่ได้รับ 

(หรือ ค้างรับ) ที่กิจการไม่คาดว่าจะได้รับ กิจการต้องไม่ไม่รับรู้รายได้เมื่อสินค้าถูกโอนไป

ให้ลูกค้า แต่จะรับรู้จาํนวนเงินที่ได้รับ (หรือ ค้างรับ) ดังกล่าวเป็นหน้ีสินเงินคืน ต่อจากน้ัน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะต้องปรับปรุงประมาณการจาํนวนที่กิจการคาดว่ามี

ส ิทธ ิร ับแป็นการแลกเปลี่ยนสําหรับการโอนสินค้า และปรับปรุงราคาของรายการให้

สอดคล้องกัน และจาํนวนที่รับรู้เป็นรายได้ 

ข24 กิจการต้องปรับปรุงการวัดมูลค่าของหน้ีสินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาํหรับการ    

เปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินที่จะถูกขอคืน กิจการจะรับรู้การปรับปรุงรายการดังกล่าว

กับรายได้ (หรือ ส่วนที่หักจากรายได้) 

ข25       สินทรัพย์ที่ถูกรับรู้สาํหรับสิทธิในการได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าในการชาํระหน้ีสินเงินคืน จะถูก

วัดมูลค่าเร่ิมแรกโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้า (เช่น สินค้าคงเหลือ) หักด้วย 

ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินค้า (รวมถึงการลดลงที่อาจจะเกิดข้ึนในมูลค่าของ

สินค้าที่รับคืน) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะต้องปรับปรุงสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนจาก

การเปล่ียนแปลงประมาณการในการรับคืนสินค้า กิจการจะแสดงสินทรัพย์แยกจากหน้ีสินเงิน

คืน 

ข26 การแลกเปล่ียนสนิค้าที่มีลักษณะ คุณภาพ สภาพ และราคาเหมือนกัน (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียน

ส ีหรือ เปล่ียนขนาด) จะไม่ถือเป็นการคืนสนิค้าตามมาตรฐานน้ี  

ข27 สัญญาซ่ึงลูกค้าอาจจะส่งคืนสินค้าที่ชาํรุดเพ่ือเปล่ียนเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานได้ ให้ประเมิน

ตามแนวทางในเร่ืองการรับประกนั ตามย่อหน้า ข28 ถึง ข33 

 

การรบัประกนัสินคา้ 

ข28  ตามปกติ กิจการอาจจะมีการรับประกันสินค้าที่ขายไป (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) (ตาม

ข้อกาํหนดในสัญญา กฎหมาย หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจ) ลักษณะของการรับประกันอาจมี

ความแตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรมและสัญญาอย่างมีสาระสาํคัญ ซ่ึงการรับประกันบาง



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  50 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ประเภทเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้าว่าสินค้าน้ันจะสามารถใช้งานได้อย่างที่กิจการ

ต้ังใจตามคุณลักษณะที่ตกลงกันไว้  หรือการรับประกันบางประเภทจะถือว่ามีการให้บริการ

แก่ลูกค้าเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้าจะใช้งานได้ตาม

คุณลักษณะที่ตกลงกัน 

ข29       หากลูกค้าสามารถเลือกที่จะซ้ือการรับประกันแยกต่างหาก (ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการต้ัง

ราคาการรับประกัน หรือมีการต่อรองแยกจากกัน) จะถือว่าการรับประกันน้ันเป็นการบริการ

ที่แตกต่างกัน เน่ืองจากกิจการสัญญาว่าจะให้บริการเพ่ิมเติมจากสินค้าที่ใช้งานได้อย่างที่ระบุ

ตามสัญญา ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการจะบันทึกการรับประกันน้ันเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ

อีกประการหน่ึงตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 และต้องปันส่วนราคาของรายการไป

ยังภาระที่ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 73 ถึง 86 

ข30 หากว่าลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเลือกซ้ือการรับประกันแยกต่างหาก กิจการจะต้องบันทึกการ

รับประกันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 255X) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกิดขึ้น เว้นแต่การรับประกันน้ัน หรือส่วนหน่ึงของ

การรับประกันน้ันเป็นการให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้านอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่น

ให้กับลูกค้าว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน 

ข31 ในการประเมินว่าการรับประกันเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่นอกเหนือไปจากการสร้างความ

เช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กิจการจะต้องพิจารณา

ปัจจัยต่างๆ เช่น 

(ก) การรับประกันน้ันเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดหรือไม่-ถ้ากฎหมายกาํหนดให้กิจการ

ต้องมีการรับประกัน การมีข้อกาํหนดทางกฎหมายในการให้กิจการต้องรับประกันบ่งช้ีว่า

การรับประกันไม่ใช่ภาระที่ต้องปฏิบัติ เน่ืองจากโดยปกติแล้วข้อกําหนดดังกล่าวถูก

กาํหนดข้ึนเพ่ือปกป้องลูกค้าจากความเสี่ยงของการซ้ือผลิตภัณฑท์ี่บกพร่อง 

(ข) ระยะเวลาการรับประกัน – ถ้าช่วงเวลาที่ให้การรับประกันมีความยาวนาน มีความเป็นไป

ได้สูงว่าการรับประกันดังกล่าว เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ เน่ืองจากการรับประกันดังกล่าว 

เป็นบริการเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้า

จะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน 

(ค) ลักษณะของงานที่กจิการให้สญัญาว่าจะดาํเนินการ ถ้ากิจการจาํเป็นจะต้องปฎิบัติงานเพ่ือ

สร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน (เช่น 

บริการจัดส่งคืนสินค้าที่ชํารุด) งานในลักษณะดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ภาระที่

ต้องปฏบัิติ 

ข32    หากการรับประกัน หรือบางส่วนของการรับประกัน กิจการได้ให้บริการกับลูกค้า เพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตก

ลงกัน การบริการตามสัญญาน้ีถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังน้ัน กิจการจะปันส่วนราคาของ

รายการไปให้สินค้าหรือบริการ ถ้ากิจการมีสัญญารับประกันทั้งประเภทที่ให้ความเช่ือม่ัน และ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  51 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

การรับประกันประเภทการให้บริการ แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างสมเหตุสมผลได้   ให้

กจิการบันทกึการรับประกนัทั้งสองแบบร่วมกนัโดยถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฎิบัติเดียวกนั 

ข33 การที่กฎหมายกาํหนดให้กิจการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่สินค้าของกิจการก่อให้เกิดอันตราย 

หรือความเสียหาย ไม่ถือว่าข้อกาํหนดดังกล่าวทาํให้เกิดภาระที่ต้องปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 

ผู้ผลิตอาจจะขายสินค้าในประเทศที่กฎหมายกาํหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ

เสียหายใดๆ (เช่น ต่อทรัพยสินส่วนบุคคล) ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ผู้บริโภคใช้สินค้าตาม

วัตถุประสงค์ ในทาํนองเดียวกัน หากกิจการให้สัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้า

สาํหรับหน้ีสินและค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเรียกร้องด้านสิทธิบัตร ลิขสิทธิ เคร่ืองหมาย

การค้า หรือการละเมิดต่างๆ กิจการต้องบันทึกรายการภาระผูกพันดังกล่าวตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 37 

 

การพิจารณว่ากิจการเป็นตวัการหรือตวัแทน  

ข34 เม่ือบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับลูกค้า กิจการจะต้องกาํหนด

ว่าตามลักษณะของสัญญา สัญญาน้ันเป็นภาระที่กิจการต้องปฏิบัติในการจัดหาสินค้าหรือ

บริการที่ระบุด้วยตัวเอง (กิจการเป็นตัวการ) หรือ เพ่ือจัดให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือ

บริการ (กิจการเป็นตัวแทน) 

ข35  กิจการเป็นตัวการ ถ้ากิจการควบคุมสินค้าหรือบริการตามสัญญาก่อนที่กิจการโอนสินค้าและ

บริการไปให้ลูกค้า อย่างไรกต็าม การที่กิจการมีกรรมสิทธิในสินค้าตามกฎหมายเป็นช่วงเวลา

สั้นๆ ก่อนกรรมสิทธิตามกฎหมายจะโอนไปให้กับลูกค้า ไม่ได้จําเป็นว่ากิจการเป็นตัวการ 

กิจการที่เป็นตัวการจะปฏิบัติงานเพ่ืให้ภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสร็จด้วยตัวเอง หรือจะว่าจ้างให้

บุคคลอื่น (เช่น ผู้รับเหมาช่วง) ปฏบัิติงานภาระที่ต้องปฎิบัติแล้วเสรจ็บางส่วนหรือทั้งหมดแทน

กจิการ เม่ือกจิการซ่ึงเป็นตัวการดาํเนินการให้ภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสรจ็ กิจการต้องรับรู้รายได้

ด้วยจาํนวนสิ่งตอบแทนข้ันต้นที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือบริการที่

โอนไป 

ข36  กจิการเป็นตัวแทน เม่ือกจิการมีการะที่ต้องปฏบัิติคือการจัดการให้มีการจัดหาสินค้าและบริการ

จากบุคคลอื่น ดังน้ัน เม่ือกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏบัิติแล้วเสร็จ กิจการต้องรับรู้รายได้

ด้วยจาํนวนค่าธรรมเนียม หรือค่านายหน้าซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากการจัดการให้มีการจัดหาสินค้า

และบริการโดยบุคคลอื่น ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าของกิจการอาจจะเท่ากับสิ่งตอบแทน

สทุธ ิซ่ึงกิจการเกบ็ไว้หลังจากการจ่ายสิ่งตอบแทนที่ได้รับเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือ

บริการที่โอนให้กบับุคคลอื่นแล้ว 

ข37  ข้อบ่งช้ีว่ากิจการเป็นตัวแทน (ซ่ึงหมายความกิจการไม่ได้ควบคุมสินค้าหรือบริการก่อนถูก

ส่งไปยังลูกค้าได้) ได้แก่ 

(ก) บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามสัญญา 

(ข) กิจการไม่มีความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือก่อนหรือหลังจากลูกค้าสั่งสินค้า ระหว่างการ

ขนส่ง หรือ เมื่อคืนสนิค้า 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  52 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ค) กิจการไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิในการกําหนดราคาสินค้าหรือบริการของกิจการอื่น ดังน้ัน 

ผลประโยชน์ที่กจิการจะได้รับจากสนิค้าหรือบริการมีจาํกดั 

(ง) สิ่งตอบแทนของกจิการอยู่ในรูปของ ค่านายหน้า และ 

)จ(  กจิการไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสนิเช่ือสาํหรับสิ่งตอบแทนค้างรับสาํหรับการ

แลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการของบุคคลอื่น 

ข38 ถ้ากิจการอื่นได้รับโอนภาระที่ต้องปฏบัิติของกิจการและสิทธิตามสัญญา จนทาํให้กิจการไม่มีมี

หน้าที่ในการโอนสนิค้าหรือบริการตามสญัญาไปยังลูกค้าอกีต่อไป  (เช่น กจิการไม่ได้เป็นตัวการ

อีกต่อไป) กิจการต้องไม่รับรู้รายได้สาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติน้ัน  แต่กิจการต้องประเมินว่า

กิจการต้องรับรู้รายได้จากการปฏบัิติตามภาระที่ต้องปฏบัิติในการทาํให้เกิดสัญญาแก่บุคคลอื่น 

(เช่น ประเมินว่ากจิการเป็นตัวแทนหรือไม่) 

 

สิทธิในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพิม่ 

ข39 สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมโดยให้ฟรี หรือมีส่วนลดให้มีหลาย

รูปแบบ เช่น เงินจูงใจการซ้ือสินค้า คะแนนสะสมกับลูกค้า (หรือ “คะแนน”) สิทธิในการเลือก

ต่อสญัญา หรือการให้ส่วนลดสาํหรับการซ้ือสนิค้าหรือบริการในอนาคต 

ข40 หากสัญญาระบุให้กิจการให้สิทธิเลือกแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม สิทธิใน

การเลือกซ้ือที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวจะทาํให้เกิดภาระที่ต้องปฏบัิติ กต่็อเม่ือสิทธิในการเลือก

ซ้ือน้ันทาํให้เกิดสิทธิที่มีสาระสาํคัญที่จะทาํให้ลูกค้าได้รับสิทธิบางอย่างที่ลูกค้าจะไม่ได้รับ หาก

ไม่ได้เข้าทาํสัญญาดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ส่วนลดเพ่ิมเติมมากไปกว่าส่วนลดที่ปกติกิจการได้

ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มเดียวกนัสาํหรับสนิค้าหรือบริการเหล่าน้ัน) ถ้าสิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวทาํ

ให้เกดิสทิธทิี่มีสาระสาํคัญแก่ลูกค้า จะถือว่าลูกค้าได้จ่ายเงินล่วงหน้าสาํหรับสินค้าหรือบริการใน

อนาคต  กจิการจึงต้องรับรู้รายได้เมื่อโอนสนิค้าหรือบริการในอนาคตให้ลูกค้า หรือรับรู้เมื่อสิทธิ

ในการเลือกหมดอายุ 

ข41 หากลูกค้ามีสทิธใินการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมในราคาเช่นเดียวกับราคาขายแบบเอกเทศ

ของสนิค้าหรือบริการน้ัน  สิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสิทธิที่มีสาระสาํคัญ ถึงแม้ว่า

สิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวจะมีได้กต่็อเมื่อลูกค้าต้องเข้าทาํสัญญาดังกล่าว ในกรณีเหล่าน้ี มัก

เป็นกจิการย่ืนข้อเสนอทางการตลาดซ่ึงกิจการจะบันทกึรายการรายได้ตามมาตรฐานน้ีเมื่ อลูกค้า

ใช้สทิธใินการเลือกซ้ือสนิค้าหรือบริการเพ่ิมเติม 

ข42 ย่อหน้าที่ 74 กาํหนดให้กิจการต้องปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระที่ต้องปฏบัิติตามเกณฑ์

ราคาขายแบบเอกเทศ ถ้าราคาขายแบบเอกเทศสาํหรับสิทธิของลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือ

บริการเพ่ิมเติมไม่สามารถสงัเกตุได้โดยตรง กจิการต้องประมาณราคาดังกล่าว การประมาณการ

ดังกล่าวให้คาํนึงถึงส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าเม่ือลูกค้าใช้สทิธใินการเลือกซ้ือ โดยปรับปรุงด้วยข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

(ก) ส่วนลดซ่ึงลูกค้าสามารถได้รับโดยปราศจากการใช้สทิธใินการเลือกซ้ือ  

)ข(  ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะใช้สทิธใินการเลือก 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  53 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ข43 ถ้าลูกค้ามีสิทธิที่มีสาระสาํคัญในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมในอนาคต และสินค้าหรือ

บริการน้ันมีความคล้ายคลึงกบัสนิค้าและบริการในสญัญาด้ังเดิมและเป็นไปตามที่ระบุในเง่ือนไข

ของสัญญาด้ังเดิม กิจการอาจเลือกใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปลในการประมาณการราคาขายแบบ

เอกเทศของสทิธใินการเลือกซ้ือ โดยการปันส่วนราคาของรายการให้กับสินค้าและบริการที่ลูกค้า

มีสิทธิเลือกซ้ือโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะจัดส่งให้กับลูกค้าและสิ่งตอบแทนที่

คาดว่าจะได้รับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการน้ัน โดยปกติสิทธิในการเลือกซ้ือดังกล่าวจะใช้ใน

กรณีสทิธเิลือกในการต่อสญัญา 

 

สิทธิทีลู่กคา้ไม่ใช ้

ข44 ตามย่อหน้าที่ 106 กิจการต้องรับรู้รายการเงินรับล่วงจากลูกค้าเป็นหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาทั้ง

จาํนวนสาํหรับภาระที่ต้องปฏิบัติในการโอนหรือมีความพร้อมในการโอนสินค้าหรือบริการใน

อนาคต และกิจการต้องตัดรายการหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว (และรับรู้เป็นรายได้) เมื่อมี

การโอนสนิค้าหรือบริการ และถือว่าภาระที่ต้องปฏบัิติดังกล่าวแล้วเสรจ็ลง 

ข45 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าของกิจการที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ แสดงถึงสิทธิที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า

หรือ บริการในอนาคต (และมีผลผูกพันให้กิจการต้องมีความพร้อมในการโอนสินค้าหรือ

บริการ) อย่างไรกต็าม ลูกค้าอาจไม่ใช้สิทธิตามสัญญาทั้งหมด สิทธิตามสัญญาส่วนที่ลูกค้าไม่ได้

ใช้มักจะถูกเรียกว่าเป็น[Breakage] เงินสละสทิธ ิ 

ข46 หากกิจการคาดได้ว่าจะมีสิทธิรับ[breakage]ที่แสดงเป็นจํานวนหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา กิจการ

ต้องรับรู้[Breakage]จาํนวนที่คาดได้ว่าจะมีสิทธิเป็นรายได้เม่ือมีความน่าจะเป็นที่ที่น้อยมากที่

ลูกค้าจะใช้สิทธิที่คงเหลืออยู่ดังกล่าว ในการกาํหนดว่ากิจการคาดได้หรือไม่ว่ากิจการจะได้รับ

[ค่าปรับความเสยีหาย] กจิการต้องพิจารณาข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 56 ถึง 58 เร่ืองประมาณการ

สิ่งตอบแทนผันแปรที่ยังต้องไม่รับรู้ 

ข47 กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิ (ไม่ใช่รายได้) สาํหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ

ซ่ึงกิจการจะต้องนําส่งเงินดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น เช่น หน่วยงานรัฐบาลตามกฎหมายเร่ือง

ทรัพย์สนิที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเป็นเจ้าของ 

 

ค่าธรรมเนยีมเริม่แรกทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้(และตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งบางประการ) 

ข48 ในบางสัญญา กิจการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ณ วันที

เร่ิมต้นของสัญญา หรือใกล้วันที่เร่ิมต้นของสัญญา ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็น

สมาชิกของศูนย์สุขภาพ ค่าแรกเข้าในสัญญาบริการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการติดตั้งใน

สัญญาให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมในสัญญาจัดหาวัตถุดิบ  

ข49 ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา  กิจการต้องประเมินว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับการโอนสินค้าหรือบริการหรือไม่ ในหลายกรณี แม้ว่าค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกที่

ไม่สามารถเรียกคืนได้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กิจการต้องทาํ ณ วันที่หรือใกล้วันที่

เร่ิมต้นของสัญญาเพ่ือบรรลุข้อตกลงในสัญญา  แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกิดการ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  54 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

โอนสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 25) ในทางกลับกัน ในกรณีที่ค่าธรรมเนียม

เร่ิมแรกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสาํหรับสินค้าหรือบริการที่จะโอนในอนาคต  ในกรณีเช่นว่า  

ให้รับรู้ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อมีการโอนสินค้าหรือบริการในอนาคต 

ระยะเวลาในการรับรู้รายได้อาจขยายออกไปนอกเหนือจากระยะสัญญาฉบับแรก หาก

กิจการให้สิทธิแก่ลูกค้าในการทาํสัญญาใหม่และสิทธิดังกล่าวมีสาระสาํคัญตามคาํอธิบายใน

ย่อหน้า ข40  

ข50 หากค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กิจการต้องประเมินว่า

สินค้าหรือบริการน้ันว่าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 หรือไม่ 

ข52  กิจการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมที่เรียกคืนไม่ได้ เพ่ือบางส่วนจะเป็นการชดเชยต้นทุนที่

เกิดขึ้ นจากดาํเนินการเพ่ือการทาํสัญญา (หรืองานการบริหารจัดการอื่นตามย่อหน้าที่ 25) 

โดยหากการดาํเนินการเพ่ือการทาํสัญญาไม่ได้ทาํให้ภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ  กิจการ

ต้องไม ่ร วมการดํา เน ินการด ังกล่า ว  (รวมทั ้งต้นท ุนที ่เกี ่ย วข้อ ง)  ในการประ เม ิน

ความก้าวหน้าตามย่อหน้า ข19 เน่ืองจากต้นทุนการดําเนินการเพ่ือทาํสัญญานั้นไม่ได้

สะท้อนการโอนบริการให้แก่ลูกค้า กิจการต้องประเมินว่าต้นทุนที่เกิดข้ึนในการดาํเนินการ

เพ่ือทาํสัญญาทาํให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถบันทึกได้ตามย่อหน้าที่ 95 หรือไม่ 

 

การท าสญัญาใหสิ้ทธิ 

ข52 สัญญาการให้สิทธิทาํให้ลูกค้ามีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ สัญญาการให้สิทธิ

ทรัพย์สินทางปัญญาอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงรายการดังต่อไปน้ี 

(ก) ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี 

(ข) ภาพยนตร์ เพลงและสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ 

(ค) แฟรนไชส์ 

(ง) สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 

ข53 กิจการอาจตกลงที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการอื่นให้แก่ลูกค้านอกเหนือจากข้อตกลงในการ

ให้สิทธิแก่ลูกค้า ข้อตกลงดังกล่าวอาจระบุไว้ชัดเจนในสัญญา หรือ อาจเป็นข้อตกลงโดยนัยที่

เป็นไปตามประเพณีปฏบัิติทางธุรกิจของกิจการ นโยบายของกิจการที่เผยแพร่ หรือถ้อยแถลง

ของกิจการในเร่ืองดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ 24) กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 22 – 30 ใน

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาที่ให้สิทธิเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อตกลงที่จะโอนสินค้า

หรือบริการ เช่นเดียวกับสัญญาประเภทอื่น 

ข54  ถ้าข้อตกลงในการให้สิทธิไม่แตกต่างจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญา

ตามย่อหน้าที่ 26 ถึง 30 กิจการต้องต้องบันทึกข้อตกลงในการให้สิทธิและข้อตกลงในการ

โอนสินค้าหรือบริการอื่นเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติเดียวกัน ตัวอย่างสัญญาการให้สิทธิที่ไม่

สามารถแยกออกจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นมีดังน้ี  

(ก) สญัญาการให้สทิธน้ันถือเป็นมีส่วนประกอบหน่ึงของสนิค้าที่มีตัวตน แลสทิธดัิงกล่าวถือว่า

เป็นส่วนหน่ึงในการที่ทาํให้สนิค้าจะใช้งานได้ และ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  55 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ข) สัญญาการให้สิทธิที่ทาํให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สัญญาโอนสิทธิกต่็อเม่ือใช้สิทธิดังกล่าว

พร้อมกบับริการที่เกี่ยวข้องเทา่น้ัน (เช่น บริการออนไลน์ที่กิจการจัดให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล

โดยการทาํสญัญาให้สทิธิ) 

ข55  กรณีสญัญาการให้สทิธไิม่แตกต่างกนั กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 38 เพ่ือกาํหนดว่า

ภาระที่ต้องปฏิบัติ (ซ่ึงรวมถึงข้อตกลงการให้สิทธิ) เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติซ่ึงแล้วเสร็จใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

ข56 ถ้าข้อตกลงในการให้สิทธิไม่แตกต่างจากข้อตกลงในการโอนสินค้าหรือบริการอื่นตามสัญญา 

ข้อตกลงในการให้สิทธิเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกตางหาก กิจการต้องกาํหนดว่าการให้สิทธิ

ดังกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการโอน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยในการกาํหนด

จังหวะเวลาน้ีกิจการต้องพิจารณาว่าข้อตกลงในการให้สิทธิแก่ลูกค้าว่าลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังน้ี  

(ก) สทิธใินการเข้าถึงทรัพย์สนิทางปัญญาที่มีอยู่ตลอดอายุของการให้สิทธ ิ

(ข) สทิธใินการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในการให้สทิธ ิ

 

การก าหนดลกัษณะสญัญาของกิจการ 

ข57 เพ่ือการกาํหนดว่าข้อตกลงที่กิจการให้สิทธิกับลูกค้าเป็นสิทธิให้เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ

กิจการ  หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ กิจการต้องพิจารณาว่าลูกค้าสามารถ

กาํหนดการใช้งานและได้รับผลประโยชน์ที่เหลืออยู่เกือบจะทั้งหมดของสิทธิดังกล่าว ณ จุดที่ได้

มีการให้สิทธิหรือไม่  ลูกค้าไม่สามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับผลประโยชน์ที่เหลือเกือบจะ

ทั้งหมดของสทิธดัิงกล่าว ณ จุดที่ได้มีการให้สิทธิในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้าได้รับสิทธิ

มีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาของการให้สิทธิ โดยจะถือว่าทรัพย์สินทางปัญญามีการ

เปล่ียนแปลง   (และทาํมีผลกระทบต่อการประเมินของกิจการว่าเม่ือไหร่ที่ลูกค้าได้ควบคุมการ

ให้สิทธิดัวกล่าว) เม่ือกิจการยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองกับทรัพย์สินทางปัญญา และ

กิจการต้องดาํเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้ามี

สทิธ ิในกรณีเช่นนี้  การให้สทิธทิาํให้ลูกค้ามีสทิธใินการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ (ดู

ย่อหน้า ข58) ในทางตรงกนัข้าม ลูกค้าสามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับผลประโยชน์ที่เหลือ

เกอืบทั้งหมดของสทิธ ิณ จุดที่ได้มีการให้สทิธใินกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะไม่

เปล่ียนแปลง (ดูย่อหน้า ข61) ในกรณีอื่นๆ กิจกรรมใดๆ ที่ดาํเนินการโดยกิจการที่เป็นเพียง

การเปล่ียนสินทรัพย์ของตัวเอง (กล่าวคือ ทรัพย์สินทางปัญญา) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถของกิจการในการที่จะให้สิทธิในอนาคต กิจกรรมเหล่าน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

การกาํหนดว่าการให้สทิธไิด้ให้สทิธอิะไรและลูกค้าได้ควบคุมสนิทรัยพ์อะไร 

ข58 ข้อตกลงที่กิจการให้สิทธิมีลักษณะเป็นให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการ ถ้า

หากเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  56 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ก) สัญญากาํหนด หรือลูกค้ามีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะต้องดําเนิน

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ลูกค้ามีสิทธิ (ดูย่อหน้า 

ข59) 

(ข) สิทธิที่เกิดจากสัญญาให้สิทธิน้ันทาํให้ลูกค้าเป็นผู้ได้รับความเสี่ยงโดยตรงทั้งในแง่บวก

หรือลบที่เกดิจากกจิกรรมของกจิการที่ระบุในย่อหน้า ข58 และ 

(ค) กิจกรรมเหล่าน้ันไม่ได้ทาํให้เกิดการโอนสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าในขณะที่กิจกรรม

เหล่านั้นกาํลังดาํเนินไป 

ข59 ปัจจัยที่อาจระบุว่าลูกค้าเกิดความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะรับผิดชอบกิจกรรมที่

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ 

นโยบายที่จัดพิมพ์ หรือคําแถลงเฉพาะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการกาํหนดไว้ ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน (เช่น a sales-based royalty) ระหว่างกิจการและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงลูกค้ามีสิทธิอาจจะระบุว่าลูกค้าสามารถคาดหวังได้ว่ากิจการจะเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อกจิกรรมดังกล่าว 

ข60 หากเข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้า ข58 กิจการต้องบันทึกข้อสัญญาที่จะให้ใบอนุญาต เป็นภาระที่

ต้องปฏบัิติในดาํเนินงานตลอดอายุของใบอนุญาต เพราะลูกค้าจะได้รับและใช้ประโยชน์จากการ

ที่กจิการให้สทิธกิารเข้าถึงทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการดังที่เกดิข้ึน 

ข61 หากรายการไม่เข้าเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้า ข58 ลักษณะของข้อตกลงที่กิจการให้สิทธิในการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการในสภาพที่เป็นอยู่ (ทั้งในแง่รูปแบบและการใช้งาน) ณ จุดที่ให้

สิทธิกับลูกค้า ลักษณะเช่นว่าทาํให้ลูกค้าสามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับผลประโยชน์ที่

เหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากสิทธิที่ให้ ณ จุดที่มีการให้สิทธิ กิจการต้องบันทกึข้อตกลงที่จะให้สิทธิ

ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการเป็นภาระที่ต้องปฏบัิติซ่ึงแล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

กจิการต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 38 เพ่ือการกาํหนดจุดเวลาที่กิจการได้ให้สิทธิแก่ลูกค้า อย่างไร

กต็าม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้จากการให้สทธิที่เป็นสิทธิในการให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถใช้และได้รับประโยชน์จากสทิธ ิยกตัวอย่างเช่น ถ้าระยะเวลาในให้สิทธิให้

ใช้ซอฟแวร์เร่ิมก่อนที่กิจการจะให้รหัสที่ทาํให้ลูกค้าสามารถใช้ซอฟแวร์น้ันได้ กิจการจะต้องไม่

รับรู้รายได้น้ันก่อนที่จะให้รหัสดังกล่าว หรือทาํให้มีรหัสดังกล่าว 

ข62  กิจการต้องไม่คาํนึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี เมื่อพิจารณาว่าได้มีการให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือสทิธใินการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของกจิการ 

(ก) ข้อจํากัดของเวลา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือการใช้ – ข้อจํากัดเหล่าน้ีได้กาํหนด

คุณลักษณะของการให้สิทธิ แต่ไม่ได้เป็นตัวที่กาํหนดว่ากิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้อง

ปฏบัิติซ่ึงเป็นภาระที่แล้วเสรจ็ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  

(ข) กิจการได้รับประกันว่ามีกิจการมีสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพ่ือที่จะปกป้องการใช้สิทธิบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาต สัญญาที่จะปกป้องสิทธิตามสิทธิบัตร

ไม่ถือว่าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ เพราะการปกป้องสิทธิบัตรเป็นการปกป้องมูลค่าของ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  57 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการเอง และเป็นการให้ความเช่ือม่ันแก่ลูกค้าว่าการสิทธิที่ได้

มอบให้ดังกล่าวเป็นสทิธทิี่มีคุณลักษณะตามข้อกาํหนดในสญัญา 

 

 

 

 

 

ค่าสิทธิทีก่ าหนดจากยอดขายหรือจ านวนการใชง้าน 

ข63 กิจการต้องรับรู้รายได้จากค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งานที่ได้รับเพ่ือเป็น

การแลกเปล่ียนกับการให้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัยพ์สินทางปัญญาเม่ือทุกเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีได้

เกดิขึ้นแล้ว โดยไม่ต้องคาํนึงถึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 56 ถึง 59 

(ก) รายการขายที่เกี่ยวข้องหรือการใช้งานได้เกิดข้ึน และ 

(ข) ภาระที่ต้องปฏบิัติที่ได้มีการปันส่วนค่าสิทธิที่กาํหนดจากยอดขายหรือจาํนวนการใช้งาน

บางส่วนหรือทั้งหมดมาให้ได้แล้วเสรจ็ลงแล้ว (หรือแล้วเสรจ็บางส่วน) 

 

สญัญาการซ้ือคืน 

B64  สัญญาการซ้ือคืน คือ สัญญาซ่ึงกิจการที่ได้ขายสินทรัพย์ และมีการตกลงหรือสัญญาได้ให้

ทางเลือก (ในสัญญาเดียวกันหรือเป็นสัญญาอื่นแยกกัน) แก่กิจการในการซ้ือคืนสินทรัพย์ การ

ซ้ือคืนสินทรัพย์อาจเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ถูกขายให้แก่ลูกค้า หรือสินทรัพย์นั้นมีความ

คล้ายคลึงมากก ับส ินทร ัพย ์ดั ้ง เด ิม หรือส ินทรัพย ์อื ่นที ่ส ินทร ัพย ์ดั ้ง เด ิมที ่ขายไปเป็น

ส่วนประกอบของสินทรัพย์น้ัน 

ข65 สัญญาการซ้ือคืนโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ 

(ก) กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 

(ข) กิจการมีสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาที่ให้สิทธิแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการซ้ือ

สินทรัพย์) 

(ค) กิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามที่ลูกค้าร้องขอ (สัญญาที่ให้สิทธิแบบไม่

ผูกมัดแก่ผู้ถือในการขายสินทรัพย์) 

 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสญัญาที่ใหสิ้ทธิแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถ้ือในการซ้ือสินทรพัย ์

ข66     หากกจิการมีภาระผูกพันหรือมีสทิธใินการซ้ือคืนสินทรัพย์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือสัญญาที่

ให้สิทธิแบบไม่ผูกมัดแก่ผู้ถือในการซ้ือสินทรัพย์) จะถือว่าลูกค้าไม่สามารถควบคุมสนิทรัพย์น้ัน

ได้ เพราะลูกค้ามีข้อจาํกดัในการกาํหนดการใช้งานและการได้รับประโยชน์คงเหลือเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพย์น้ัน แม้ว่าลูกค้าจะถือครองสินทรัพย์ทางกายภาพกต็าม ดังน้ัน กิจการต้องบันทึก

รายการสญัญาตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  58 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ก) บันทกึเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรือ่งสญัญาเช่า ถ้ากิจการสามารถ

ซ้ือคืนสนิทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ตํ่ากว่าราคาขายด้ังเดิมของสนิทรัพย์ หรือ 

)ข(  บันทกึเป็นการจัดหาเงินตามย่อหน้า ข68 ถ้ากิจการสามารถหรือต้องซ้ือคืนสินทรัพย์ด้วย

มูลค่าที่มากกว่า หรือเทา่กบัราคาขายด้ังเดิมของสนิทรัพย์ 

ข67 ในการเปรียบเทยีบราคาซ้ือคืนกบัราคาขาย กจิการต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข68 ถ้าสญัญาซ้ือคืนเป็นสญัญาการจัดหาเงิน กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์เดิมน้ันต่อไป และต้องรับรู้สิ่ง

ตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าเป็นหน้ีสินทางการเงิน กิจการจะรับรู้ส่วนต่างระหว่างจาํนวนสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับจากลูกค้าและจาํนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายไปให้ลูกค้าเป็นดอกเบ้ีย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่

เป็นไปได้ เช่นค่าดาํเนินการ หรือค่าการถือสนิทรัพย์ (เช่น การประกนั)  

ข69 ถ้าสิทธิในการเลือกไม่ถูกใช้และหมดอายุลง กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินออกไปและรับรู้เป็น

รายได้ 

 

สญัญาที่ใหสิ้ทธิแบบไม่ผูกมดัแก่ผูถ้ือในการขายสินทรพัย์ 

ข70 หากกิจการมีภาระผูกพันในการซ้ือคืนสินทรัพย์ตามคาํขอจากลูกค้า (สิทธิในการขายคืน) ใน

ราคาที่ตํ่ากว่าราคาขายเดิมของสินทรัพย์ กิจการต้องพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นสัญญาว่าลูกค้ามี

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ การใช้สิทธิของลูกค้าส่งผล

ให้จาํนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายชาํระมาเป็นการจ่ายสิ่งตอบแทนให้กับกิจการสาํหรับสิทธิในการใช้

สินค้าดังกล่าวสาํหรับระยะเวลาหน่ึง ดังน้ัน ถ้าลูกค้ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญใน

การใช้สิทธิดังกล่าว ให้กิจการบันทึกสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 17 

ข71 เพ่ือประเมินว่าลูกค้ามีแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิหรือไม่  กิจการต้อง

พิจาณาหลายปัจจัย รวมถึงความสัมพันธ ์ของราคาซ้ือคืนและราคาตลาดที่คาดไว้ของ

สินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือคืนสินทรัพย์ และระยะเวลาจนกระทั่งสิทธิหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ถ้า

ราคาซ้ือคืนคาดว่าจะเกินกว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสาํคัญ ซ่ึงอาจจะบ่งช้ีว่าลูกค้า

มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการใช้สิทธิในการขายคืน 

ข72    หากกิจการไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีนัยสาํคัญในการใช้สิทธิ ณ ราคาที่ตํ่ากว่าราคาขาย

เดิมของสินทรัพย์ กิจการจะถือเป็นสัญญาที่เป็นการขายสินค้าที่ให้สิทธิคืนสินค้าได้ ตามย่อ

หน้า ข 20-27 

ข73 ถ้าราคาซ้ือคืนของสินทรัพย์เท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และมีมูลค่ามากกว่าราคาตลาดที่

คาดไว้ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจัดหาเงิน ดังน้ัน กิจการต้องบันทึกสัญญาดังกล่าวตามที่

อธบิายในย่อหน้า ข68 

ข74 หากราคาซ้ือคืนสินทรัพย์มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าราคาขายเดิม และน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่า

ตลาดที่คาดไว้ของสินทรัพย์ และลูกค้าไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีสาระสาํคัญที่จะใช้สิทธิน้ัน 

กจิการต้องบันทกึสญัญาน้ันประหน่ึงว่ากจิการได้ขายสนิค้าที่ให้สทิธคืินตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้า 

ข20 ถึง ข27 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  59 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ข75 ในการเปรียบเทยีบราคาซ้ือคืนกบัราคาขาย กจิการต้องพิจารณาเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา 

ข76 ถ้าสิทธิในการเลือกไม่ถูกใช้และหมดอายุลง กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินออกไปและรับรู้เป็น

รายได้ 

 

สญัญาฝากขาย 

ข77  เมื่อกิจการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น (เช่นผู้แทนจาํหน่ายหรือผู้จัดจําหน่าย) เพ่ือขาย

ให้กบัผู้บริโภค กิจการต้องพิจารณาว่าบุคคลอื่นดังกล่าวได้ควบคุมผลิตภัณฑ์ ณ จุดการส่งมอบ

หรือไม่ ผลิตภัณฑท์ี่ถูกส่งมอบไปยังบุคคลอื่นถือว่าถูกถือไว้ตามสญัญาการฝากขายถ้าหากบุคคล

อื่นไม่มีสิทธิในการควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน ดังน้ัน กิจการต้องไม่รับรู้รายได้ ณ จุดการส่งมอบ

ผลิตภัณฑไ์ปยังบุคคลอื่น ถ้าผลิตภัณฑน้ั์นถูกถือไว้ตามสญัญาการฝากขาย 

ข78 ข้อบ่งช้ีว่ารายการใดเป็นรายการการฝากขาย  แต่ไม่จาํกดัเพียงรายการดังต่อไปนี้   

(ก) ผลิตภัณฑอ์ยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการ จนกระทั่งเหตุการณ์บางอย่างเกดิขึ้น เช่น การ

ขายผลิตภัณฑไ์ปยังลูกค้าของผู้แทนจาํหน่าย หรือจนครบตามกาํหนดระยะเวลา 

(ข) กิจการสามารถร้องขอผลิตภัณฑ์คืนหรือกาํหนดให้ส่งมอบต่อไปยังบุคคลที่สาม (อาท ิ

ผู้แทนจาํหน่ายรายอื่น) และ 

(ค) ผู้แทนจาํหน่ายไม่มีภาระผูกพันที่ปราศจากเง่ือนไขให้จ่ายชาํระสาํหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(แม้ว่าอาจมีการกาํหนดให้จ่ายเงินมัดจาํกต็าม) 

 

การขายโดยยงัไม่ส่งมอบสินคา้ 

ข79 การขายโดยยังไม่ส่งมอบสินค้า คือสัญญาที่กาํหนดให้กิจการออกใบแจ้งหน้ีแก่ลูกค้าสาํหรับ

สนิค้าที่กจิการจะยังถือครองสนิค้าทางกายภาพไปจนกว่าจะมีการโอนไปยังลูกค้า ณ เวลาใดเวลา

หน่ึงในอนาคต ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าอาจมีคาํขอให้กิจการตกลงทาํสัญญาลักษณะน้ี เน่ืองจาก

ลูกค้าอาจขาดแคลนพ้ืนที่ในการเกบ็รักษาสินค้าหรือการเกิดความล่าช้าในตารางการผลิตของ

ลูกค้า 

B80  กิจการจะต้องกาํหนดว่าเม่ือใดที่กิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฎิบัติในการโอนสินค้าแล้ว

เสร็จ โดยกิจการต้องประเมินว่าลูกค้าได้ควบคุมสินค้าเมื่อใด (ดูย่อหน้าที่ 38) สาํหรับบาง

สญัญาการควบคุมจะถูกโอนเม่ือสนิค้าส่งไปถึงสถานที่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่

กับเง่ือนไขของสัญญา (รวมถึงเง่ือนไขของการส่งมอบหรือจัดส่ง) อย่างไรกต็าม ในอีกบาง

สญัญาลูกค้าอาจได้การควบคุมในตัวสนิค้าถึงแม้ว่าสนิค้าทางกายภาพยังอยู่ในความถือครองของ

กจิการ ซ่ึงในกรณีน้ัน ลูกค้าจะสามารถกาํหนดทศิทางในใช้ประโยชน์ และได้รับผลประโยชน์ที่มี

นัยสาํคัญที่คงเหลือจากสินค้าน้ัน แม้ว่าลูกค้าได้ตัดสินใจที่จะยังไม่ใช้สิทธิในการครอบครอง

สนิค้าทางกายภาพ ดังน้ัน กจิการไม่ได้ควบคุมสินค้าน้ัน โดยมีหน้าที่แต่เพียงให้บริการการดูแบ

สนิทรัพย์ของลูกค้า 

ข81  นอกจากข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 38 กรณีที่ถือว่าลูกค้าได้ควบคุมสินค้าตามข้อตกลงการขายโดย

ยังไม่ส่งมอบสนิค้า จะต้องเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  60 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

(ก) เหตุผลในการทาํข้อตกลงการขายโดยยังไม่ส่งมอบสนิค้าจะต้องมีเน้ือหาว่าลูกค้ามีการร้อง

ขอให้ทาํสญัญา 

(ข) สนิค้าจะต้องถูกกระบุแยกออกมาว่าเป็นสนิค้าของลูกค้า 

(ค) สนิค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ 

(ง) กจิการต้องไม่สามารถใช้ประโยชน์สนิค้านั้นหรือให้ลูกค้าอื่นใช้ประโยชน์สนิค้านั้นได้ 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 
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B82   หากกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าตามข้อตกลงการขายโดยยังไม่ส่งมอบสินค้า กิจการ

จะต้องพิจารณาว่ายังมีภาระที่ต้องปฏิบัติคงเหลืออีกหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น การให้บริการ

ดูแลสินค้า) ตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ซ่ึงจะทาํให้กิจการต้องปันส่วนราคารายการตามย่อ

หน้าที่ 73 ถึง 86   

 

การยอมรบัของลูกคา้ 

ข83 ตามที่ได้กล่าวในย่อหน้าที่ 38(จ) การที่ลูกค้ายอมรับ(มอบ)สินทรัพย์อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่า

ลูกค้าได้การควบคุมเหนือสินทรัพย์น้ัน อย่างไรกต็าม เง่ือนไขในสัญญาเกี่ยวกับการยอมรับ

สินค้าของลูกค้ากําหนดให้ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาหรือหรือกําหนดให้ก ิจการต้อง

ดาํเนินการบางอย่างหากสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กิจการต้อง

พิจารณาเง่ือนไขดังกล่าวในการประเมินว่าลูกค้าได้การควบคุมสินค้าหรือบริการเมื่อใด  

ข84  หากกิจการสามารถระบุได้ว่า สิทธิในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้าโดยเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า สิทธิดังกล่าวจึงเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีผลกระทบ

การคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับสิทธิในสินค้าหรือบริการ อาทิ เม่ือสิทธิในสินค้าหรือบริการ

ของลูกค้าขึ้ นอยู่กับการกาํหนดขนาดหรือนํา้หนักเฉพาะ กิจการสามารถระบุได้ว่าเม่ือใดที่จะ

ยอมรับข้อกาํหนดดังกล่าวก่อนการได้รับเอกสารยืนยันเกี่ยวกับสิทธิในสินค้าหรือบริการของ

ลูกค้า ประสบการณ์ของกิจการเกี่ยวกับสัญญาในสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนกันอาจ

นาํมาซ่ึงหลักฐานที่สินค้าหรือบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงที่กาํหนดไว้ล่วงหน้า 

หากการรับรู้รายได้เกิดก่อนการรับโอนสิทธิ กิจการจะต้องพิจารณาว่ากิจการมีภาระผูกพันที่

ยังคงเหลือ(เช่น การติดตั้งอุปกรณ์) และทาํการรับรู้รายการแยกจากกัน  

ข85     อย่างไรกต็าม ถ้าโดยอาศัยความเป็นจริงกิจการไม่สามารถระบุได้ว่าสินค้าและบริการที่ให้กับ

ลูกค้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ตกลงไว้แล้วหรือไม่  กจิการจะไม่สามารถสรุปได้ว่าลูกค้าได้ความ

ควบคุมจนกว่ากจิการจะได้รับการยอมรับจากลูกค้า เน่ืองจาก ในสถานการณ์ดังกล่าวน้ีกิจการไม่

สามารถระบุได้ว่าลูกค้าสามารถกาํหนดการใช้งานและได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมด

ของสนิค้าหรือบริการ 

ข86 ถ้ากิจการส่งผลิตภัณฑ์ไปให้กับลูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้หรือเพ่ือประเมิน

ผลิตภัณฑ์ และลูกค้าไม่ได้มีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทนใดๆ จนกว่าจะพ้นช่วงเวลาทดลอง

ใช้ การควบคุมสินค้าจะไม่ถูกโอนไปยังลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะยอมรับสินค้าหรือผ่านพ้นช่วงเวลา

ทดลองใช้ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลการจ าแนกรายได ้

ข87      ย่อหน้าที่ 114 กาํหนดให้กจิการต้องจาํแนกรายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้าเป็นหมวดหมู่ที่แสดง

ถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ จาํนวน ระยะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้และกระแสเงิน

สดรับที่มีผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายปัจจัย ดังน้ัน ระดับการในการจาํแนกรายได้

ของกิจการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลจะขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ซ่ึง
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เกี่ยวข้องกบัสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า กจิการบางรายอาจจาํเป็นต้องมีหมวดหมู่มากกว่าหน่ึงประเภท

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การจําแนกรายได้ตามย่อหน้าที่ 114 ในขณะที่กิจการอื่นอาจจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้โดยจาํแนกรายได้เป็นหมวดหมู่เพียงหน่ึงประเภท 

ข88 ในการเลือกประเภทหมวดหมู่เพียงหมวดหมู่เดียว (หรือหลายหมวดหมู่) เพ่ือการจาํแนกรายได้ 

กิจการต้องพิจารณาว่าข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของกิจการได้ถูกนาํเสนออย่างไรในการแสดงข้อมูล

เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้ : 

(ก) การเปิดเผยข้อมูลนอกงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น รายงานกาํไร รายงานประจําปี หรือ

รายงานที่นาํเสนอต่อนักลงทุน) 

(ข) ข้อมูลได้รักการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน

เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานทางการเงินของส่วนงานดาํเนินงาน  

(ค) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกบัประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้า ข88 (1) และ (2) และ

ข้อมูลที่ถูกใช้โดยกจิการหรือผู้ใช้งบการเงินของกิจการเพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานทาง

การเงินของกจิการหรือการตัดสนิใจในการจัดสรรทรัพยากร 

ข89  ตัวอย่างของหมวดหมู่ที่อาจจะเหมาะสมเพ่ือใช้จําแนกประเภทรายได้ (แต่ไม่จํากัดเพียง) มี

ดังต่อไปนี้   

(ก) ประเภทของสนิค้าหรือบริการ (เช่น สายผลิตภัณฑห์ลัก) 

(ข) เขตทางภมูิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือ ภมูิภาค) 

(ค) ตลาดหรือประเภทของลูกค้า (เช่น ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือลูกค้าที่ไม่ได้เป็น

หน่วยงานรัฐบาล) 

(ง) ประเภทของสัญญา (เช่น สัญญาที่ราคาตัวตาย หรือสัญญาที่กาํหนดราคาจากจํานวน

ช่ัวโมงแรงงานและต้นทุนวัสดุ) 

(จ) ระยะเวลาของสัญญา (เช่น สัญญาระยะสั้น หรือสัญญาระยะยาว) 

(ฉ) จังหวะเวลาการโอนสินค้าหรือบริการ (เช่น รายได้จากการโอนสินค้าหรือบริการให้

ลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รายได้จากการโอนสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึง) 

(ช) ช่องทางการขาย (เช่น ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง และสินค้าที่ขายผ่านคนกลาง) 
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ภาคผนวก ค 

วนัถอืปฏิบติัและการเปลีย่นแปลง 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานและมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบัส่วนอื่น ๆ ของมาตรฐาน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

ค1 กิจการต้องใช้มาตรฐานน้ีสาํหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิม ณ หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 

2560 โดยอนุญาตให้นาํมาใช้ก่อนได้ โดยหากกิจการที่ใช้มาตรฐานน้ีก่อน กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ค2 เพ่ือประโยชน์ในการอ่านย่อหน้า ค3 ถึง ค8   

(ก) วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน คือ วันเร่ิมต้นของระยะเวลารายงานซ่ึงกิจการเร่ิมใช้มาตรฐานน้ี

คร้ังแรก และ 

(ข) สัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คือ สัญญาที่กิจการได้โอนสินค้าหรือบริการทั้งหมดตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 รายได้และ

การตีความมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค3 กจิการต้องปรับใช้มาตรฐานฉบับน้ีด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงดังต่อไปนี้  

(ก) ปรับปรุงโดยการแสดงรายการย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 นโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ และข้อผิดพลาด โดยมีข้ออนุโลมตามย่อหน้า ค5 

หรือ 

(ข) ปรับปรุงโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานฉบับน้ี ณ วันที่

เร่ิมต้นใช้มาตรฐานตามย่อหน้า ค7 ถึง ค8 

ค4 เม่ือกิจการนาํมาตรฐานน้ีมาใช้คร้ังแรก กิจการไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 28 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ยกเว้น กิจการต้องนาํเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่กาํหนดไว้ในย่อ

หน้า 28 (ฉ) ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 สาํหรับรอบระยะรายงานรอบก่อนที่จะนํา

มาตรฐานนี้มาใช้ (“งวดรายงานรอบก่อนหน้า”) และเฉพาะในกรณีที่กิจการปรับใช้มาตรฐานน้ี

ย้อนหลังตามย่อหน้า ค3 (ก) กจิการอาจจะนาํเสนอข้อมูลน้ีสาํหรับงวดปัจจุบันหรือสาํหรับรอบ

ระยะเวลาเปรียบเทยีบก่อนหน้านี้  แต่ไม่จาํเป็นต้องทาํ 
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ค5 กิจการอาจใช้วิธีปฏิบัติที่ ผ่อนปลนข้อหน่ึงข้อใดต่อไปน้ีหรือมากกว่าในการใช้มาตรฐานน้ี

ย้อนหลังตามวรรค ค3 (ก)  

(ก)   สาํหรับสัญญาที่เสร็จสิ้ นไปแล้ว กิจการไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงการแสดงรายการของ

สญัญาที่เร่ิมต้นและเสรจ็สิ้นสมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลารายงานเดียวกนั 

(ข)  สาํหรับสญัญาที่เสรจ็สิ้นไปแล้วที่มีสิ่งตอบแทนผันแปร กิจการอาจใช้ราคาของรายการ ณ 

วันที่มีสัญญาเสร็จสิ้นลงแทนการประมาณการสิ่งตอบแทนผันแปรในช่วงเวลารายงานที่

นาํมาเปรียบเทยีบ 

(ค)  สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่นําเสนอก่อนวันที่ เ ร่ิมต้นใช้มาตรฐาน กิจการที่ไม่

จําเป็นต้องเปิดเผยจํานวนของราคาของรายการที่ปันส่วนให้ภาระที่ต้องปฏิบัติที่เหลือ 

รวมทั้ง คาํอธบิายว่ากจิการคาดว่าจะรับรู้จาํนวนเงินเป็นรายได้เม่ือใด (ดูย่อหน้าที่ 120) 

ค6 สาํหรับวิธีปฏิบัติที่ผ่อนปลนในย่อหน้า ค5 ที่กิจการใช้ กิจการต้องใช้อย่างสมํ่าเสมอกับสัญญา

ทั้งหมดในทุกๆ รอบระยะเวลารายงานที่นาํเสนอ นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

(ก)  วิธปีฏบัิติที่ผ่อนปลนที่นาํไปใช้ และ  

(ข) ข้อมูลการประเมินเชิงคุณภาพของประมาณการผลกระทบจากวิธีปฏบัิติที่ผ่อนปลนแต่ละ

ข้อในระดับเทา่ที่เป็นไปได้ตามสมควร 

ค7 หากกิจการเลือกปรับใช้มาตรฐานน้ีโดยการแสดงรายการย้อนหลังตามย่อหน้า ค3 (ข) 

กิจการต้องรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใช้มาตรฐานน้ีเป็นรายการปรับปรุงกับกาํไรสะสม 

(หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม) ณ วันต้นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงานซ่ึงรวมถึงวันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานน้ี ในการปรับใช้มาตรฐานด้วยวิธีน้ี กิจการ

จะใช้มาตรฐานน้ีย้อนหลังกับสัญญาที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน (ตัวอย่างเช่น 

1 มกราคม 2560 สาํหรับกิจการที่วันสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงานคือวันที่ 31 ธันวาคม) 

ค8 สําหรับรอบระยะเวลารายงาน รวมถึง วันที่ เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน หากกิจการเลือกปรับใช้

มาตรฐานน้ีโดยการแสดงรายการย้อนหลังตามย่อหน้า ค3 (ข) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติมต่อไปนี้   

(ก) จํานวนผลกระทบของรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินในงวดปัจจุบันในการใช้

มาตรฐานน้ีโดยเทยีบกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 

และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ก่อนการเปล่ียนแปลง; และ 

(ข) คาํอธบิายเกี่ยวกบัสาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญที่ระบุไว้ใน ค8 (ก) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  65 

เพ่ือการรับฟังความคดิเหน็และการสมัมนาพิจารณ ์ วนัที่ 9 มถุินายน 2559 เท่านั้น 

ค9 ในการใช้มาตรฐานฉบับน้ี ถ้ากิจการยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ส่วนที่มาตรฐานน้ีอ้างอิงถึง TFRS 9 ให้อ่านอ้างอิงถึง 

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 39 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน การรับรู้รายการและการวัดค่า 

ค10    ให้ใช้มาตรฐานน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี  

(ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสญัญาก่อสรา้ง 

(ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองรายได ้

(ค) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

(ง) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสญัญา

ส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย์ 

(จ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการโอน

สินทรพัยจ์ากลกูคา้ 

(ฉ) การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองรายการแลกเปลีย่น

เกีย่วกบับริการโฆษณา 

 

 


