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ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 Financial Accounting Standards Board (FASB)

และ International Accounting Standards Board (IASB) ร�วมกันในการออกร�างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง) เก่ียวกับการรับรู�รายได� โมเดลสัญญากับลูกค�าถูกเสนอ

ให�เป�นโมเดลใหม�ในการรับรู�รายได�สําหรับกิจการท่ีจัดทํางบการเงินภายใต�มาตรฐานการบัญชี

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ หลักการสําคัญ

ของโมเดลนี้ คือ กิจการจะรับรู�รายได�จากสัญญากับลูกค�าเมื่อกิจการได�โอนสินค�าหรือบริการ

ให�กับลูกค�าแล�ว โมเดลประกอบด�วย 5 ขั้นตอน (1) ระบุสัญญากับลูกค�า (2) ระบุภาระผูกพัน

ที่ต�องปฏิบัติตามสัญญาที่แยกต�างหาก (3) กําหนดราคาของรายการค�า (4) ป�นส�วนราคา

ของรายการค�าให�แก�ภาระผูกพันท่ีต�องปฏิบัติตามสัญญาที่แยกต�างหาก (5) รับรู�รายได�เมื่อได�

ปฏิบัติตามภาระผูกพัน บทความนี้กล�าวถึงโมเดลสัญญากับลูกค�ากับแนวคิดพื้นฐานของโมเดล 

พร�อมทั้งอธิบายรายละเอียดของห�าขั้นตอนของโมเดลการรับรู�รายได�และตัวอย�างการประยุกต�ใช�

โมเดลในการรับรู�รายได� นอกจากนี้ได�อภิปรายผลกระทบของโมเดลการรับรู�รายได�ใหม�ที่มีต�อ

ธุรกิจ

คําสําคัญ: รายได� การรับรู�รายได� โมเดลสัญญากับลูกค�า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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In November 2011, Financial Accounting Standards Board (FASB) and International Accounting 

Standards Board (IASB) jointly issued a revised exposure draft on revenue recognition. A contract-based 

model is proposed as a new revenue-recognition model for businesses that prepare financial statements 

under U.S. GAAP and International Financial Reporting Standards (IFRSs). The core principle of this 

model is that an entity would recognize revenue from contracts with customers when it transfer promised 

goods or services to the customer. The model consists of five steps: (1) Identify the contract with a 

customer; (2) Identify the separate performance obligations in the contract; (3) Determine the transaction 

price; (4) Allocate the transaction price to the separate performance obligations in the contract; and 

(5) Recognize revenue when the entity satisfies a performance obligation. This article describes a 

contract-based model and its underlying concept. Details of five steps for revenue recognition and 

application example are explained. In addition, the impact of the new revenue-recognition model on 

businesses is discussed.

Keywords: Revenue, Revenue Recognition, Contract-Based Model, Financial Reporting Standards

ABSTRACT

บทนํา
รายไดเปนขอมูลที่สําคัญรายการหน่ึงที่ผูใชงบการเงิน

ใหความสนใจ การวิเคราะหการเติบโตของรายไดชวยในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของกิจการทั้งในอดีตและปจจุบัน 
อีกท้ังยังชวยคาดการณความสามารถในการสรางกระแส
เงินสดของกิจการในอนาคต (SEC, 2001; Ciesielski and 
Weirich, 2011) นอกจากน้ี รายการรายไดยังไดมีบทบาท
ในการวัดมูลคาของกิจการนอกเหนือจากรายการกําไร 
(Chandra and Ro, 2008) จากความสําคัญที่กลาวมาน้ี
ทําใหหลักการรับรูรายได (Revenue recognition basis) 
เปนส่ิงที่ผูใชงบการเงินโดยเฉพาะนักลงทุน และหนวยงาน
ตาง ๆ  เชน Financial Accounting Standards Board 
(FASB) และ International Accounting Standards 
Board (IASB) ไดใหความสําคัญอยูมาก (Schipper et al., 
2009; IASB, 2011a; IASB, 2011b) เพราะสามารถ

สงผลตอระยะเวลา (Timing) ที่รายงานรายการรายไดใน
งบการเงิน

ในปจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลให
รูปแบบธุรกรรมการคาของกิจการมีการเปล่ียนแปลงและ
ทวีความซับซอนข้ึน กิจการมีการจัดทําสัญญาซื้อขายสินคา
ที่มีเนื้อหาที่เก่ียวของกับธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกทั้ง
จดัทําสญัญาซ้ือขายท่ีมขีอตกลงหลาย ๆ  อยางเปนองคประกอบ
อยูรวมกัน (Multiple-element arrangements) ดังนั้น 
จึงมีความเปนไปไดที่ผูบริหารของกิจการจะใชวิจารณญาณ
ที่แตกตางกันในการวิเคราะหธุรกรรมการคาแบบเดียวกัน
และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับรายการรายไดไมเหมือนกันใน
งบการเงิน หรือกิจการอาจนําเสนองบการเงินที่ไมสามารถ
สะทอนถึงเนื้อหาทางเศรษฐกิจท่ีมีความซับซอนไดอยาง
ครบถวนและทันตอเวลา และถาเปนเชนนี้จะทําใหลักษณะ
เชิงคุณภาพของขอมูลที่ปรากฏในงบการเงิน เชน การDo
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เปรียบเทียบกันได (Comparability) และความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจ (Relevance) นั้นดอยคาลง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา FASB ไมไดออกมาตรฐาน
การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู รายไดฉบับหลัก ๆ  มาบังคับใช 
เพียงแตกําหนดหลักการกวาง ๆ  ตามท่ีระบุไวใน FASB’s 
Concepts Statements ที่วา ‘รายไดจะถูกรับรู  เมื่อ
เงื่อนไข 2 ประการครบถวน คือ รายไดเกิดขึ้นแลวและ
กิจการมีสิทธิในรายไดนั้น’ และไดเสริมขอกําหนดและ
แนวทางในการรับรูรายไดในประกาศเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  เชน 
Accounting Principles Board (APB) Opinions, 
American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) Audit and Accounting Guides, AICPA 
Statements of Position (SOPs), Emerging Issues 
Task Force (EITF) Issues, FASB Interpretations, 
Securities and Exchange Commission (SEC) Staff 
Accounting Bulletins (SABs) (Schipper et al., 2009) 
โดยประกาศตาง ๆ  มีมากกวา 100 ฉบับ ซึ่งสวนใหญให
แนวทางในการรับรูรายไดสําหรับธุรกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง
และสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเฉพาะดาน 
(Olsen and Weirich, 2010; Ciesielski and Weirich, 
2011) และเนื่องจากการออกประกาศเหลานี้ในชวงเวลาที่
ไม พร อมกันเพื่อรองรับธุรกรรมที่ เกิดขึ้นใหม หรือเพื่อ
อุตสาหกรรมท่ีมีหลากหลาย จึงเปนที่นาสังเกตไดวาแนวทาง
หรือขอกําหนดในการรับรูรายไดอาจไมมีความสอดคลองกัน 
(Schipper et al., 2009) ซึ่งจะเปนการยากสําหรับผูใช
งบการเงินในการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ หรือ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่
ตางอุตสาหกรรมกัน

IASB ไดระบุหลักการรับรู รายไดแบบกวาง  ๆ  ใน 
IASB’s Conceptual Framework ที่วา ‘รายไดจะรับรู
เมื่อ (1) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับ
ประโยชน  เชิงเศรษฐกิจจากรายการรายได  ในอนาคต
และ (2) สามารถวัดมูลคาของรายไดอยางนาเชื่อถือ’ ทั้งนี้ 
IASB ไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับหลัก ๆ  

เกี่ยวกับรายได จํานวน 2 ฉบับ คือ International 
Accounting Standard (IAS) 18 เรื่อง รายได (Revenue) 
และ IAS 11 เร่ือง สัญญากอสราง (Construction 
Contracts) IAS 18 ครอบคลุมการรับรู รายไดสําหรับ
รายการหรือเหตุการณ 3 ประเภทคือ การขาย การให
บริการ และการใหผูอื่นใชสินทรัพยของกิจการ ซึ่งกอใหเกิด
รายไดในรูปของดอกเบ้ีย คาสิทธิ และเงินปนผล

หลักการในการรับรู รายไดตาม IAS 18 ขึ้นอยูกับ
ประเภทของรายการหรือเหตุการณ ซึ่งแนวทางหลัก ๆ  ก็คือ 
กิจการไดรับสิทธิในการบันทึกรายไดและสินทรัพยเมื่อได
ปฏิบัติตามภาระผูกพันแลว ตัวอยางเชน กิจการขายสินคา
ใหลูกคาเปนเงินสด ถากิจการไดสงมอบสินคาพรอมโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปน
เจาของสินคาใหกับลูกคาแลว (Transfer significant risks 
and rewards of ownership) นั่นก็หมายความวา กิจการ
ไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดจากการขายแลว ดังนั้น 
กิจการสามารถบันทึกรายไดจากการขายและเงินสดท่ีไดรับ 
สําหรับ IAS 11 เปนมาตรฐานการบัญชีที่มีขอบเขตที่
แคบกวา IAS 18 โดยครอบคลุมเฉพาะสัญญาการกอสราง 
หลักการรับรูรายไดตาม IAS 11 ขึ้นกับกิจกรรม (Activities) 
ในการกอสรางและขั้นความสําเร็จในการกอสราง (Stage of 
completion of construction) โดย IAS 11 ไมไดให
ความสําคัญกับการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคัญของความเป นเจ าของสินทรัพย ให กับลูกค า
เหมือนกับ IAS 18 ซึ่งการรับรูรายไดของสัญญากอสราง
จะเกิดข้ึนเมื่อกิจการไดดําเนินการกอสรางสินทรัพยแลว
ถึงแมวาลูกคายังมิไดรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสําคัญของความเปนเจาของสินทรัพยนั้นอันเนื่องจากการ
กอสรางยังไมแลวเสร็จ

จากการพิจารณาหลักการรับรูรายไดตามที่กําหนดใน 
IAS 18 และ IAS 11 จะเห็นวาหลักการของท้ังสองฉบับนี้
มีความแตกต างกัน เพราะไม มีกรอบแนวคิดร วมกัน 
(Wüstemann and Kierzek, 2005) ถึงแมวาหลักการตาม 
IAS 18 เมื่อเทียบกับ IAS 11 สามารถใชไดกับเหตุการณDo
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หรือรายการคาไดหลากหลายกวา แตหลักการของ IAS 18 
ที่ IASB เขียนไวก็ยังเปนแบบแนวทางกวาง ๆ  อีกทั้งไมมี
ความชัดเจนในประเด็นสําคัญตาง ๆ  (Olsen and Weirich, 
2010; Jones and Pagach, 2013) เชน เกณฑการ
แบงแยกรายการขายสินคาและการใหบริการ และหลักการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน เป นตน ซึ่งทําใหผู จัดทํา
งบการเงินประสบปญหาในการตีความ โดยเฉพาะเมื่อมี
ธุรกรรมการคาใหมเกิดขึ้น จนบางคร้ังผูจัดทํางบการเงินตอง
นําแนวทางการรับรูรายไดตามประกาศตาง ๆ  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาประยุกตใชแทน

IASB ไดออกการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ( Internat ional F inancial  Report ing 
Interpretation Committee (IFRIC) ที่เกี่ยวกับรายได
หลายฉบับ (เชน IFRIC 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แกลูกคา (Customer loyalty programmes) IFRIC 15 
เรื่องสัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย (Agreements for 
the construction of real estate) และ IFRIC 18
เร่ืองการโอนสินทรัพยจากลูกคา (Transfers of assets 
from customers) เปนตน) เพื่อชวยใหผูใช IAS 18 มี
ความเขาใจในหลักการรับรูรายไดและสามารถประยุกตใช
หลักการไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้แมวามี IAS 18 และ IFRICs 
อยูหลายฉบับ แตกิจการก็ยังคงประสบปญหาในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะการรับรู รายไดสําหรับธุรกรรมการคาที่มีความ
ซับซอน เชน ธุรกรรมซื้อขายที่มีขอตกลงหลาย ๆ  อยาง
เป นองค ประกอบอยู  รวมกัน  (Mult iple-element 
arrangements) (Jones and Pagach, 2013)

ในป ค.ศ. 2002 FASB และ IASB (ตอไปนี้ขอเรียกวา 
คณะกรรมการฯ) ได ทําความตกลงร วมกันที่จะพัฒนา
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู รายได (Revenue 
recognition) รวมถึงการนําเสนองบการเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน (Presentation and disclosure)
เพื่อจะใชเปนมาตรฐานการบัญชีฉบับหลักเพียงฉบับเดียว
สําหรับการรับรูรายไดสําหรับธุรกรรมการคาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน
ในทุกอุตสาหกรรม เหตุผลเบ้ืองหลังความตกลงในการพัฒนา

มาตรฐานการบัญชีรวมกัน มีดังนี้ (ก) เพื่อแกไขขอบกพรอง
และลดความไมสอดคลองกันในหลักการรับรูรายไดที่มีอยู
ในมาตรฐานการบัญชีหรือประกาศตาง ๆ  ที่มีอยูในปจจุบัน 
(ข) เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมสําหรับการประยุกต
ใชในการแกไขประเด็นปญหาที่เก่ียวกับรายได (ค) เพื่อทําให
การรับรูรายไดระหวางกิจการ ระหวางอุตสาหกรรม และ
ระหวางตลาดทุนสามารถเปรียบเทียบกันได (ง) เพื่อให
ขอมูลที่เปนประโยชนแกผู ใชงบการเงินอันเกิดจากการ
ปรับปรุงขอกําหนดสําหรับการเปดเผยขอมูล (จ) เพื่อทําให
การจัดทํางบการเงินของกิจการงายข้ึนเนื่องจากมีการลด
ขอกําหนดตาง ๆ  ที่กิจการตองอางถึง (Schipper et al., 
2009; IASB, 2011a; IASB, 2011b)

หลังจากศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักการและแนวคิด
อยูหลายป ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 คณะกรรมการฯ 
ไดออก Discussion Paper ‘Preliminary Views on 
Revenue Recognition in Contracts with Customers’ 
เพื่อแสดงความคิดเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการรับรูรายได
และขอขอเสนอแนะจากสาธารณชนที่เกี่ยวของ ตอมา
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 คณะกรรมการฯ ไดออก
รางมาตรฐานการรายงานการการเงิน เรือ่ง รายไดจากสัญญา
กับลูกคา (Exposure draft ‘Revenue from Contracts 
with Customers’: ED/2010) ซึ่งคณะกรรมการฯ
ไดรับจดหมายแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
กิจการในอุตสาหกรรมตาง ๆ  หนวยงานกํากับ เชน SEC 
และสาธารณชนอ่ืน ๆ  เกือบ 1,000 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ไดพิจารณาความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พรอมทําการ
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให ED/2010 มีความงายตอการทําความ
เขาใจและประยุกตใชมากขึ้น

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 คณะกรรมการฯ 
ตัดสินใจออกรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับ
ปรับปรุง) เร่ือง รายไดจากสัญญากับลูกคา (A Revision 
of ED/2010/6 ‘Revenue from Contracts with 
Customers’ (ED/2011)) แทนที่จะประกาศมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Do
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Standards: IFRS) ที่มีผลบังคับใช คณะกรรมการฯ ให
ความเห็นวาการออก ED/2011 แทนการประกาศใช IFRS 
ฉบับใหม เนื่องจากคณะกรรมการฯ ตองการใหสาธารณชน
ที่เกี่ยวของไดมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะแสดงความคิดเห็น 
หรือชี้แนะประเด็นปญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น
เมือ่ใชหลกัการรับรูรายไดใหมนี ้คณะกรรมการฯ กาํหนดการ
ปดรับความคิดเห็นสําหรับ ED/2011 ในวันที่ 13 มีนาคม 
ค.ศ. 2012 ในสวนการมีผลบังคับใช IFRS ฉบับใหมนี้
แตเดิมคณะกรรมการฯ กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม ค.ศ. 2015 แตตอมาไดเลื่อนระยะเวลาออกไป
เปนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหลังวันที่ 15 ธันวาคม 
ค.ศ. 2016 โดย IASB อนุญาตใหกิจการท่ีจัดทํางบการเงิน
ภายใต IFRSs สามารถถือปฏิบัติกอนที่ IFRS ฉบับใหมจะ
มีผลบังคับใช ในขณะที่ FASB ไมอนุญาตใหถือปฏิบัติกอน 
(Ernst & Young, 2012; Jones and Pagach, 2013; 
PwC and Knowledge@Wharton, 2013) และเมื่อ
IFRS ฉบับใหมมีผลบังคับใช IFRSs และ IFRICs ที่เกี่ยวกับ
รายไดที่ใชอยู ในปจจุบันจะถูกยกเลิกไป ไดแก IAS 11
IAS 18 IFRIC 13 IFRIC 15 IFRIC 18 และ SIC-31

บทความนี้ประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้ (1) โมเดล
การรับรูรายไดจากสัญญากับลูกคา พรอมทั้งแนวคิดพื้นฐาน
ของโมเดล (2) ตัวอยางการประยุกตใชโมเดลในการรับรู
รายได (3) ผลกระทบของโมเดลการรับรูรายไดที่มีตอธุรกิจ 
(4) บทสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพรอม
ของธุรกิจ

โมเดลการรับรู�รายได�ตาม ED/2011
โมเดลการรับรูรายไดจากสัญญากับลูกคาตามที่ปรากฏ

ใน ED/2011 (ที่เรียกวา Contract-based Model) มี
หลักการสําคัญ คือ ‘กิจการควรรับรูรายไดเพื่อใหสะทอนถึง
การโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคา ในจํานวนที่สะทอน
ถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว าจะมีสิทธิได รับจากการ
แลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการนั้น’ (ED/2011.3) โมเดลนี้
จะใชกับสัญญาที่เกิดขึ้นกับลูกคาเทานั้น ซึ่งความหมายของ

ลูกคาตาม ED/2011.10 หมายถึง คูสัญญาของกิจการท่ี
ไดมีขอตกลงกันที่จะรับโอนสินคาหรือบริการอันเปนผลผลิต
ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ อยางไรก็ตาม 
โมเดลในการรับรู รายไดจากสัญญากับลูกคานี้จะไมใชกับ
สัญญาเชา สัญญาประกันภัย สัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิหรือ
ภาระผูกพันภายใตขอบเขตของ IFRS 9 เรื่อง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน และสัญญาการแลกเปลี่ยนท่ีไมใชตัวเงินระหวาง
กิจการในสายธุรกิจเดียวกัน

การรับรู รายไดตามโมเดลสัญญากับลูกคานี้มีแนวคิด
มาจาก Asset-Liability Approach ซึ่งพิจารณาการรับรู
รายไดจากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยหรือหน้ีสินตาม
สัญญา (Contract assets/liabilities) (Wüstemann
and Kierzek, 2005; Schipper et al., 2009; Olsen 
and Weir ich, 2010; Holzmann, 2011) ซึ่งขอ
ขยายความแนวคิดนี้ดังนี้

เมื่อกิจการทําสัญญาท่ีมีผลบังคับได (Enforceable 
contract) กับลูกคาแลว ขอตกลงที่เกิดข้ึนตามสัญญาจะ
สรางภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติ (Performance obligations) 
แกกิจการในการที่จะโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคา 
พรอมทั้งจะสรางสิทธิ (Rights) แกกิจการในการท่ีจะไดรับ
สิ่งตอบแทนจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการน้ัน ทั้งนี้
เมื่อขอตกลงเกิดขึ้นกิจการตองระบุและวัดมูลคาหนี้สิน
ตามสัญญา (Contract liabilities) (เชน ภาระผูกพัน
ในการโอนสินคาหรือบริการ เปนตน) และสินทรัพยตาม
สัญญา (Contract assets) (เชน สิทธิที่จะไดรับเงิน หรือ
ในรูปของลูกหนี้การคา เปนตน) และกิจการจะทําการรับรู
รายไดก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการโอน
สินคาหรือบริการใหแกลูกคา (Satisfying performance 
obligations) โดยจะสังเกตวาการท่ีกิจการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันไปแลวนั้นจะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
หรือหน้ีสินตามสัญญา ซึ่งอาจเกิดขึ้นในรูปของการเพ่ิมขึ้น
ของสินทรัพยหรือการลดลงของหน้ีสินตามสัญญา (Olsen 
and Weirich, 2010; Holzmann, 2011; Jones and 
Pagach, 2013) หลักการรับรูรายไดภายใต Asset-Liability Do
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บทความวิชาการ

Approach ของโมเดลใหมนี้มีความสอดคลองกับแนวคิด
การนิยามรายไดจากมุมมองของรายการสินทรัพยหรือ
หนี้สิน (Asset-Liability View) ดังที่ปรากฏใน IASB’s 
Conceptual Framework ยอหนาที่ 70 ที่วา รายได 
หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบ
ระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเขาหรือการเพ่ิมคาของสินทรัพย
หรือการลดลงของหน้ีสิน อันสงผลใหส วนของเจาของ
เพิ่มขึ้น ทั้งน้ี ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวน
ของเจาของ

ED/2011.4 กลาววา การที่กิจการจะรับรูรายไดจาก
สัญญากับลูกคา เพื่อใหสะทอนถึงการโอนสินคาหรือบริการ
ใหแกลูกคาในจํานวนที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการ
คาดวาจะมีสิทธิไดรับจากแลกเปล่ียนกับสินคาหรือบริการน้ัน 
กิจการตองปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอน (ดังที่ปรากฏในรูปที่ 1) 

โดยเร่ิมจาก (1) ระบุสัญญากับลูกคา (Identify the 
contract with a customer) (2) ระบุภาระผูกพันท่ีตอง
ปฏิบัติตามสัญญาท่ีแยกตางหาก (Identify separate 
performance obligations in the contract) (3) กําหนด
ราคาของรายการคา (Determine the transaction price) 
(4) ปนส วนราคาของรายการค าให แก ภาระผูกพันที่
ต องปฏิบัติตามสัญญาที่แยกตางหาก (Allocate the 
transaction price to the separate performance 
obligations in the contract) (5) รับรูรายไดเมื่อได
ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Recognize revenue when the 
entity satisfies a performance obligation) ทั้งนี้
ตารางที่ 1 รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับโมเดลการรับรู
รายได เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจมากขึ้นเม่ือตองปฏิบัติตาม 
5 ขั้นตอนท่ีกลาวมาขางตน

ขั้นตอนที่ 5:

รับรูรายไดเมื่อไดปฏิบัติ

ตามภาระผูกพัน

ขั้นตอนที่ 4:

ปนสวนราคาของรายการคาใหแก

ภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่

แยกตางหาก

ขั้นตอนที่ 2:

ระบุภาระผูกพันที่ตอง

ปฏิบัติตามสัญญาที่

แยกตางหาก

ขั้นตอนที่ 3:

กําหนดราคาของ

รายการคา

ขั้นตอนที่ 1:

ระบุสัญญากับลูกคา

รูปที่ 1 ขั้นตอนในการรับรูรายไดจากสัญญากับลูกคา
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ตารางท่ี 1 คําศัพทที่ใชในโมเดลการรับรูรายไดจากสัญญากับลูกคา

คําศัพท� ความหมาย

สัญญา (Contract) ขอตกลงระหวางคูสัญญาตั้งแตสองฝายขึ้นไป อันจะกอใหเกิดสิทธิและภาระผูกพันท่ีมี

ผลบังคับได

สินทรัพยตามสัญญา

(Contract assets)

สิทธิของกิจการในส่ิงตอบแทนอันเกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการกับลูกคา

หนี้สินตามสัญญา

(Contract liabilities)

ภาระผูกพันของกิจการท่ีจะตองโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคาเพื่อแลกกับการไดรับ

สิ่งตอบแทนจากลูกคา

ลูกคา (Customer) คูสัญญาของกิจการท่ีไดมีขอตกลงกันที่จะรับโอนสินคาหรือบริการอันเปนผลผลิตที่

เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ

ภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติ 

(Performance obligation)

ขอตกลงตามสัญญากับลูกคาที่กิจการจะโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคา

ราคาของรายการคาสําหรับสัญญา

กับลูกคา (Transaction price for 

a contract with a customer)

จํานวนผลตอบแทนท่ีกิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ

กับลูกคา โดยไมรวมจํานวนเงินที่กิจการเรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม เชน ภาษีขาย

ราคาซ้ือขายสินคาหรือบริการ

เพียงรายการเดียว

(Stand-alone selling price of a 

good or service)

ราคาของสินคาหรือบริการที่กิจการแยกขายตางหากใหกับลูกคา

ที่มา: ‘Appendix A’, Exposure Draft (ED/2011/6): A Revision of ED/2010/6 Revenue from Contracts with 

Customers’, IASB, 2011.

ข้ันตอนท่ี 1: ระบุสัญญากับลูกค�า
(Identify the contract with a customer)

คณะกรรมการฯ ไดกําหนดคํานิยามของสัญญาให
สอดคล องกับคํานิยามของสัญญาตามกฏหมาย ตาม 
ED/2011.13 สัญญา หมายถึง ขอตกลงระหวางคูสัญญา
ตั้งแตสองฝายขึ้นไปอันจะกอใหเกิดสิทธิและภาระผูกพันท่ีมี
ผลบังคับได โดยปกติแลวสัญญามักเปนลายลักษณอักษรแต
อาจเกิดขึ้นในรูปการตกลงดวยวาจาหรือการอนุมานตาม

ลักษณะของธุรกิจ การระบุสัญญาที่กิจการทํากับลูกคาจะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขท้ัง 4 ขอดังตอไปนี้
(ก) สัญญามีเนื้อหาเชิงพาณิชย (ข) คูสัญญาตองเห็นชอบใน
ขอตกลงที่เกิดขึ้นและยอมรับที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ี
เกิดจากขอตกลงนั้น (ค) กิจการสามารถระบุสิทธิที่คาดวา
จะไดรับจากการโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคา (ง) กิจการ
สามารถระบุเงื่อนไขการชําระเงินคาสินคาหรือบริการได 
(ED/2011.14)
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โดยท่ัวไป กิจการควรใชหลักการรับรูรายไดกับสัญญา
แตละฉบับที่ทํากับลูกคา อยางไรก็ตาม กิจการควรมีการ
รวมกลุ มของสัญญาท่ีทํากับลูกค ารายเดียวกัน (หรือ
หลายรายท่ีเกี่ยวของกัน) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน
เขาไวดวยกัน (Combination of the contracts) และ
ใชหลักการรับรู รายไดกับกลุ มของสัญญาน้ันเสมือนวา
เปนสัญญาเดียวเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้
(ก) กลุมของสัญญามีการเจรจาตอรองรวมกันในลักษณะของ
สัญญาชุดเดียวกัน (ข) จํานวนสิ่งตอบแทนที่ไดรับสําหรับ
สัญญาหนึ่งขึ้นอยูกับราคาหรือผลการปฏิบัติตามสัญญาของ
อีกสัญญาหนึ่ง (ค) ภาระผูกพันท่ีตองปฏิบัติ (Performance 
obligation) ในการโอนสินคาหรือบริการตามขอตกลงของ
กลุมสัญญานั้นมีเพียงแคภาระผูกพันเดียว (ED/2011.17)

นอกจากน้ี เม่ือมีการดัดแปลงสัญญาเกิดขึ้น คูสัญญา
ตองเห็นชอบในสวนของสัญญาที่มีการดัดแปลงทั้งขอบเขต
และ/หรือราคาของการดัดแปลง และกิจการตองถือสวน
ของการดัดแปลงเปนสัญญาที่แยกตางหาก (Separate 
contract) จากสัญญาเดิมเมื่อเปนไปตามเง่ือนไขทั้ง 2 ขอ
ดังตอไปนี้ (ก) ขอตกลงในสวนของการดัดแปลงสรางภาระ
ผูกพันในการโอนสินคาหรือบริการท่ีไมเหมือนกับภาระผูกพัน
ในการโอนสินคาหรือบริการตามท่ีตกลงไวในสัญญาเดิม
(ข) กิจการมีสิทธิไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันในการโอนสินคาหรือบริการในสวนการดัดแปลงใน
จํานวนที่สะทอนถึงราคาซื้อขายสินคาหรือบริการนั้นเพียง
รายการเดียว (Reflecting stand-alone selling price 
of promised good or service) (ED/2011.21)

ข้ันตอนท่ี 2: ระบุภาระผูกพันท่ีต�องปฏิบัติตามสัญญา
ท่ีแยกต�างหาก (Identify separate performance 
obligations in the contract)

กา ร ร ะบุ ภ า ร ะผู กพั นที่ ต  อ งปฏิ บั ติ ต ามสัญญา 
(Performance obligation) เปนขั้นตอนท่ีสําคัญสําหรับ
โมเดลการรับรูรายไดจากสัญญากับลูกคา เนื่องจากกิจการ
จะรับรูรายไดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา

กับลูกคาแลว (ดูรายละเอียดในข้ันตอนท่ี 5) ภาระผูกพันที่
ตองปฏิบัติตามสัญญา หมายถึง ขอตกลงกับลูกคาท่ีกิจการ
จะโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคา โดยขอตกลงนี้อาจเปน
ขอตกลงโดยชัดแจงหรือโดยนัยที่เขาใจไดตามลักษณะธุรกิจ
ตามปกติของกิจการ ตาม ED2011.23 กิจการตองระบุ
ขอตกลงในการโอนสินคาหรือบริการทุกรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สัญญา และพิจารณาวาการโอนสินคาหรือบริการใด (หรือ
กลุมของสินคาหรือบริการใด) ควรถือเปนภาระผูกพันท่ีตอง
ปฏิบัติตามสัญญาท่ีแยกตางหาก (Separate performance 
obligations)

ขั้นตอนการระบุภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญาท่ี
แยกตางหากนี้จะไมยุ งยากถาหากสัญญามีขอตกลงในการ
โอนสินคาหรือบริการเพียงรายการเดียว เพราะจะถือวา
ภาระผูกพันท่ีตองปฏิบัติตามสัญญาที่แยกตางหากมีเพียง
รายการเดียว ในทางกลับกัน ถากิจการมีขอตกลงในการ
โอนสินคาหรือบริการมากกวาหน่ึงรายการ ขั้นตอนการระบุ
ภาระผูกพันที่แยกตางหากน้ีอาจเกิดความยุงยากเพราะ
กิจการจะตองพิจารณาวาสินคาหรือบริการใด (หรือกลุมของ
สินคาหรือบริการใด) มีความแตกตาง (Distinct) จากสินคา
หรือบริการอื่น (หรือกลุมของสินคาหรือบริการอื่น) และ
ควรถูกระบุใหเปนภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่แยก
ตางหาก กิจการสามารถพิจารณาความแตกตางของสินคา
หรือบริการไดจากเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้ (ก) กิจการ
ตามปกติแลวขายสินคาหรือบริการนั้นแยกตางหากจาก
สินคาหรือบริการอื่น (ข) ลูกคาสามารถใชประโยชนจาก
สินคาหรือบริการน้ันโดยลําพังหรือใชประโยชนจากสินคา
หรือบริการน้ัน รวมกับทรัพยากรอ่ืนท่ีลูกคาครอบครองอยู
แลว (ED/2011.28) นอกจากนี้ ความแตกตางของกลุม
ของสินคาหรือบริการจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข
ทั้งสองขอตอไปนี้ (ก) กลุมของสินคาหรือบริการมีความ
เกี่ยวพันกันอยางมากและกิจการสามารถสรางประโยชนจาก
กลุมของสินคาหรือบริการนั้นใหแกลูกคาได (ข) กลุมของ
สินคาหรือบริการนั้นไดรับการดัดแปลงหรือปรับแกอยางมาก
เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงที่ไดทําไวกับลูกคา (ED/2011.29)Do
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ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดราคาของรายการค�า
(Determine the transaction price)

ราคาของรายการคา หมายถึง จํานวนผลตอบแทนที่
กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือ
บริการกับลูกคา ราคาจะไมรวมจํานวนเงินที่กิจการเรียกเก็บ
แทนบุคคลท่ีสาม เชน ภาษีขาย เปนตน นอกจากน้ีการ
กําหนดราคาของรายการคาจะไมคํานึงถึงผลกระทบของ
ความเส่ียงดานเครดิตของลูกคา1 เชน ความสามารถในการ
ชําระเงินของลูกคา (Collectability) เปนตน (ED/2011.50) 
การกําหนดราคาของรายการคาสามารถทําไดงายถาคูสัญญา
ตกลงกันไวเปนจํานวนที่คงที่ แตการกําหนดราคาของ
รายการคาจะมีความซับซอนถาราคาของรายการคามีความ
เกี่ยวของกับรายการดังตอไปนี้ (ก) สิ่งตอบแทนผันแปร 
(Variable consideration) (ข) มูลคาของเงินตามเวลา 
(Time value of money) (ค) สิ่งตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 
(Non-cash consideration) (ง) สิ่งตอบแทนท่ีกิจการตอง
ใหแกลูกคา (Consideration payable to a customer)

สิ่งตอบแทนผันแปร
ราคาของรายการคาอาจผันแปรและข้ึนอยูกบัสถานการณ 

หรือเหตุการณในอนาคต เชน การใหสวนลด การคืนสินคา 
การใช Incentives ในการซ้ือสินคา เปนตน ซึ่งกิจการ
ตองประมาณจํานวนผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับนี้และ
ตองปรับตัวเลขประมาณการใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ
โดยเฉพาะเมื่อตองจัดทํางบการเงิน (ED/2011.54) ใน
การประมาณการนั้น คณะกรรมการฯ อนุญาตใหกิจการ
เลือกใช ‘มูลคาท่ีคาดไว’ (Expected value) หรือ ‘จํานวน
ที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด’ (The most likely amount) 
เป นตัวแทนของจํานวนผลตอบแทนที่คาดว าจะได รับ 
(ED/2011.55) แตทั้งนี้กิจการตองใช วิธีที่ เลือกอยาง
สมํ่าเสมอตลอดชวงของสัญญา

‘Expected value’ คือ ผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของความนาจะเปนที่อาจเกิดขึ้นของผลตอบแทน 
(The sum of probability-weighted amount) ซึ่ง
กิจการอาจเลือกใชมูลคานี้ถากิจการมีสัญญาท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันเปนจํานวนมาก ‘The most likely amount’ 
คือ จํานวนผลตอบแทนที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดสําหรับ
ขอตกลงในสัญญา ซึ่งมูลคานี้นาจะเปนตัวแทนท่ีเหมาะสม
เมื่อสถานการณที่อาจกอใหเกิดการผันแปรมีแคเพียงสอง
สถานการณ เชน ใหสวนลดหรือไมใหสวนลด เปนตน

มูลคาของเงินตามเวลา
กิจการตองปรับราคาของรายการคาใหสะทอนถึง

มูลคาของเงินตามเวลาในกรณีที่สัญญาในการโอนสินคาหรือ
บริการมีองคประกอบของธุรกรรมทางการเงิน (Financing 
transaction) เปนสําคัญ องคประกอบของธุรกรรมทาง
การเงินในสัญญาน้ันพิจารณาไดจากความแตกตางของราคา
ของรายการคากับราคาซื้อขายเงินสด (Cash selling price) 
ถาความแตกตางของสองจํานวนน้ีมีมากก็มีแนวโนมที่สัญญา
จะมีองคประกอบของธุรกรรมทางการเงิน เชน ดอกเบี้ย 
เปนตน สําหรับอัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาของเงิน
ตามเวลาน้ัน คณะกรรมการฯ ใหใชเปนอัตราคงท่ี โดยให
กิจการพิจารณาอัตราคิดลดตอนท่ีเขาเปนคู สัญญา และ
อัตราคิดลดนี้ควรสะทอนถึงความเสี่ยงของคูสัญญาที่ไดรับ
ประโยชนจากธุรกรรมทางการเงินและมูลคาของหลักทรัพย
คํ้าประกัน (ED/2011.61) ทั้งนี้ กิจการไมมีความจําเปนที่
ตองพิจารณามูลคาของเงินตามเวลาในการกําหนดราคาของ
รายการคาถาชวงหางของเวลาในการชําระเงินกับการโอน
สินคาหรือบริการใหแกลูกคาเทากับหรือนอยกวา 1 ป

สิ่งตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน
ในกรณีที่ลูกคาตกลงกับกิจการวาจะจายสิ่งตอบแทนให

กิจการในรูปแบบอื่นท่ีมิใชเงินสด กิจการจะตองวัดมูลคาของ

1 คณะกรรมการฯ ไมตองการใหการกําหนดราคามีขอจํากัดหรือมีความเสี่ยงตอการเกิดการกลับรายการรายไดที่ไดรับรูไปแลว ซึ่งในสวน

ของความเส่ียงดานเครดิตของลูกคาน้ี คณะกรรมการฯ กําหนดใหพิจารณาในรูปของการดอยคาของรายการลูกหน้ีแทน โดยใหแสดง

การดอยคาเปนรายการหักแยกตางหากจากรายการรายไดในงบการเงิน (ED/2011.69)Do
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สิ่งตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินดวยมูลคายุติธรรม และถากิจการ
ไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางสมเหตุสมผล
ใหกิจการใชราคาซ้ือขายสินคาหรือบริการเพียงรายการเดียว 
(Stand-alone selling price) เปนราคาอางอิงแทน 
(ED/2011.63)

สิ่งตอบแทนท่ีกิจการตองใหแกลูกคา
ในกรณีที่กิจการจายหรือคาดวาจะจายส่ิงตอบแทน

ในรูปเงินสด การใหสินเช่ือหรือในรูปแบบอื่นใหแกลูกคา 
หรือใหแกกิจการท่ีซื้อสินคาหรือบริการจากลูกคา ตัวอยาง
เชน การจายเงินหรือการสงมอบสินคาหรือบริการใหแก
ลูกคาตามโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา เปนตน กิจการจะ
ตองหักมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีกิจการตองจายออกจากราคา
ของรายการคาตามสัญญา ยกเวนแตวาส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
ตองจายนั้นเปนการจายเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่
กิจการตกลงซื้อจากลูกคา ซึ่งถาเปนในกรณีเชนนั้น มูลคา
ของสิ่งตอบแทนท่ีกิจการตองจายจะบันทึกเปนรายการ
ซื้อสินคาหรือบริการแทนท่ีจะนําไปลดมูลคาของราคาของ
รายการคาตามสัญญา (ED/2011.65-66)

ข้ันตอนท่ี 4: ป�นส�วนราคาของรายการค�าให�แก�
ภาระผูกพันท่ีต�องปฏิบัติตามสัญญาท่ีแยกต�างหาก 
(Allocate the transaction price to the separate 
performance obligations in the contract)

ในข้ันตอนน้ีกิจการจะตองปนสวนราคาของรายการคา 
(ผลลัพทจากข้ันตอนท่ี 3) ใหแกภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตาม
สัญญาที่แยกตางหากที่ถูกระบุไวในขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่
ภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่แยกตางหากมีเพียง
รายการเดียว กิจการไมมีความจําเปนตองปนสวนราคาของ
รายการคา เพราะราคาของรายการคาจะถูกโอนไปยังภาระ
ผูกพันนั้นทั้งหมด แตถาในสัญญาประกอบไปดวยภาระ
ผูกพันที่ต องปฏิบัติที่แยกตางหากมากกวาหน่ึงรายการ 
กิจการตองปนสวนราคาของรายการคาไปยังแตละรายการ
ของภาระผูกพันที่ถูกระบุไวโดยการอางอิง ‘ราคาซ้ือขาย
สินคาหรือบริการเพียงรายการเดียว’ (Stand-alone 

selling price) ณ จุดเริ่มตนของสัญญา (ED/2011.71)
ราคาซื้อขายสินค าหรือบริการเพียงรายการเดียว

หมายถึง ราคาของสินคาหรือบริการท่ีกิจการแยกขาย
ตางหากใหกับลูกคา ในการกําหนดราคาน้ี ถากิจการมี
ประสบการณในขายสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะคลายคลึง
กันนี้ในอดีตกิจการสามารถใชราคาขายสินคาหรือบริการที่
สังเกตได (Observable price) เปนราคาอางอิง แตถา
กิจการไมสามารถสังเกตราคาขายไดอยางชัดเจน กิจการตอง
ประมาณราคาขึ้นมาโดยการพิจารณาขอมูลแวดลอมตาง ๆ  
เชน สถานการณของตลาด ขอมูลลูกคาหรือระดับช้ันของ
ลูกคา เปนตน โดยคณะกรรมการฯ ใหทางเลือกในการ
ประมาณราคาไวดังนี้ (ก) Adjusted market assessment 
approach (ข) Expected cost plus a margin 
approach (ค) Residual approach (ED/2011.73) 
สําหรับวิธี Adjusted market assessment นั้นกิจการ
ตองประเมินสภาพตลาดที่มีการซื้อขายสินคาหรือบริการนั้น 
พรอมทั้งประมาณราคาที่ลูกคายินดีที่จะจายซ้ือ และควรนํา
ขอมูลราคาซื้อขายสินคาหรือบริการของกิจการคูแขงมารวม
พิจารณาดวย สวนวิธี Expected cost plus a margin 
กิจการควรประมาณตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการโอน
สินคาหรือบริการใหแกลูกคาและบวกดวยกําไรสวนเพิ่ม 
สําหรับวิธี Residual approach กิจการควรใชในกรณีที่
ราคาซ้ือขายสินคาหรือบริการเพียงรายการเดียวของสินคา
หรือบริการรายการหนึ่งมีความผันแปรสูงหรือมีความ
ไมแนนอน โดยกิจการสามารถปนสวนราคาของรายการคา
ใหกับสินคาหรือบริการที่มีความผันแปรสูงหรือมีความ
ไมแนนอนนั้นดวยจํานวนที่เทากับมูลคาคงเหลือท่ีเกิดจาก
การหักราคาของรายการคา ดวยยอดรวมของราคาซ้ือขาย

สินคาหรือบริการเพียงรายการเดียวของสินคาหรือบริการอื่น
ในสัญญา

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ กําหนดวาเม่ือกิจการ
ปนสวนราคาของรายการคาใหแกภาระผูกพันท่ีตองปฏิบัติ
เ รียบร อยแล ว  แต ต อมาราคาของรายการค ามีการ
เปล่ียนแปลง กิจการจะตองปนสวนในสวนของราคาท่ีDo
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การรับรู�รายได�จากสัญญากับลูกค�า : โมเดลใหม�ในการรับรู�รายได�

เปลี่ยนแปลงไปยังภาระผูกพันดวย โดยใหใชวิธีปนสวน
แบบเดียวกันกับที่กิจการเคยใชกอนหนาน้ี (ED/2011.78)

ข้ันตอนท่ี 5: รับรู�รายได�เม่ือได�ปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
(Recognize revenue when (or as) the entity 
satisfies a performance obligation)

กิจการจะรับรูรายไดเมื่อไดปฏิบัติตามภาระผูกพันโดย
การโอนการควบคุม (Control) สินคาหรือบริการไปใหแก
ลูกคา (ED/2011.31) การควบคุมสินคาหรือบริการ หมายถึง 
ความสามารถสั่งการการใชงานสินคาหรือบริการ และการ
ไดรับประโยชนสวนใหญจากสินคาหรือบริการนั้น การ
ควบคุม รวมไปถึงการกีดกันไมใหกิจการอ่ืนใชงานและไดรับ
ประโยชนจากสินคาหรือบริการนั้นดวย คณะกรรมการฯ 
แนะนําใหกิจการพิจารณาขอบงชี้สําหรับการโอนการควบคุม
สินทรัพย ดังตอไปนี้ (ก) ลูกคารับโอนการควบคุมสินทรัพย
แลวถาไดครอบครองสิทธิในการชําระเงินคาสินทรัพยนั้น
(ข) เมื่อลูกคาไดครอบครองกรรมสิทธิทางกฏหมายใน
สินทรัพยจะถือวาลูกคาไดรับโอนการควบคุมไปแลว และ
ถึงแมวากิจการยังคงครอบครองกรรมสิทธิทางกฏหมาย
แตไมสามารถกีดกันลูกคาใหใชงานสินทรัพยหรือไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยนั้น ก็จะถือวาลูกคาไดรับโอนการ
ควบคุมเรียบรอยแลว (ค) เมื่อลูกคาไดครอบครองสินทรัพย
ทางกายภาพแลวก็นาจะถือไดวาลูกคารับโอนการควบคุม
แลว อยางไรก็ตาม กิจการตองพิจารณาประเด็นขอตกลง
อื่น ๆ  ในสัญญาเพิ่มเติมดวย (เชน การซื้อคืน การฝากขาย 
Bill-and-Hold เปนตน) กอนท่ีจะสรุปวาการควบคุม
เกิดขึ้นแลว (ง) ลูกคาเขาควบคุมสินทรัพยแลวเมื่อลูกคา
รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ
เปนเจาของสินทรัพย (จ) ลูกคารับโอนการควบคุมถาลูกคา
ยอมรับในตัวสินทรัพยนั้น และมีความสามารถในการส่ังการ
การใชงานหรือรับประโยชนจากสินทรัพย

การปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยการโอนการควบคุม
ในสินคาหรือบริการนั้นสามารถเกิดขึ้นตลอดชวงเวลา
ของสัญญา (Over time) หรือเกิดข้ึน ณ จุดหนึ่งของเวลา 
(At a point in time) อยางไรก็ตามคณะกรรมการฯ ให
กิจการพิจารณาเกณฑการปฏิบัติตามภาระผูกพันในลักษณะ
ตลอดชวงเวลาของสัญญากอน ถากิจการไมไดปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันในลักษณะดังกลาวก็ใหถือวากิจการไดปฏิบัติตาม
ภาระผูกพัน ณ จุดหนึ่งของเวลา (ED2011.34) กิจการจะ
รับรู รายไดในลักษณะตลอดชวงเวลาของสัญญาก็ตอเมื่อ
เขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี (1) เม่ือการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของกิจการกอใหเกิดสินทรัพยหรือการเพิ่มคา
ของสินทรัพย ซึ่งลูกคายอมรับโอนการควบคุมในสินทรัพย
นั้นตลอดชวงเวลาท่ีสินทรัพยถูกสรางและมีการเพ่ิมคา
(เชน งานระหวางกอสราง เปนตน) (2) เมื่อการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของกิจการไม ก อให เกิดสินทรัพยที่กิจการ
สามารถใชกอใหประโยชนอยางอ่ืนได (Alternative use) 
กิจการจะตองพิจารณาเง่ือนไขรองขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
(2.1) ลูกคาไดรับและใชประโยชนจากการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของกิจการตลอดชวงเวลาท่ีกิจการไดปฏิบัติ
ภาระผูกพัน2 (2.2) กิจการมีสิทธิในการรับชําระเงินจากการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันตั้งแตเริ่มปฏิบัติจนถึงปจจุบัน และ
กิจการคาดวาจะปฏิบัติตามภาระผูกพันตอไปจนแลวเสร็จ

สําหรับการรับรู  รายได แบบตลอดช วงเวลาของ
สัญญานั้น กิจการตองวัดข้ันความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันเพื่อจะทําการรับรูรายไดใหสะทอนถึงการทยอย
โอนการควบคุมในสินคาหรือบริการ วิธีการวัดข้ันความ
สําเร็จสามารถใชไดทั้ง Output method และ Input 
method โดย Output method จะใชผลลัพธหรือผลผลิต
จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันมาอางอิงในการวัดข้ันความ
สําเร็จ เชน ปริมาณสินคาหรือบริการท่ีไดผลิตหรือสงมอบ 
เปนตน วิธีนี้อาจมีขอเสียเนื่องจากการรวบรวมขอมูลผลลัพธ

2 เงื่อนไขนี้มักจะใชกับสัญญาบริการ ซึ่งเปนสัญญาที่ไมกอใหเกิดสินทรัพยและลูกคาไดรับประโยชนจากการบริการนั้นตลอดชวงเวลาที่กิจการ

ไดใหบริการแกลูกคาDo
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บทความวิชาการ

หรือผลผลิตอาจไมทําไดโดยงายและอาจเพ่ิมตนทุนใหแก
กิจการได สําหรับ Input method จะอางอิงความพยายาม
หรือทรัพยากรที่กิจการไดใชจริงในการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันในการวัดขั้นความสําเร็จ เชน ตนทุนที่เกิดขึ้น ชั่วโมง
แรงงานหรือชั่วโมงเครื่องจักรท่ีใชไป เปนตน นอกจากนี้
ในกรณีที่กิจการใช ความพยายามหรือทรัพยากรอยาง
สม่ําเสมอและเทาเทียมกันตลอดชวงเวลาท่ีไดปฏิบัติตาม

ภาระผูกพัน กิจการสามารถใชวิธีเสนตรง (Straight-line 
basis) ในการวัดข้ันความสําเร็จแทนการอางอิงหลักการอ่ืน

ตัวอย�างการรับรู�รายได�ตามโมเดลสัญญากับลูกค�า
ในสวนนี้จะนําเสนอตัวอยางการประยุกตใชโมเดลใน

การรับรูรายได ทั้งนี้ไดสรุปประเด็นหลัก ๆ  ของ 5 ขั้นตอน
เพื่อประกอบการอธิบายตัวอยางดังปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นหลัก ๆ  ของ 5 ขั้นตอนในการรับรูรายได

ขั้นตอน ประเด็นที่สําคัญ

ขั้นตอนที่ 1:

ระบุสัญญากับลูกคา

• สัญญาท่ีเกิดกับลูกคาเทานั้น

• สัญญาเปนขอตกลงท่ีกอใหเกิดสิทธิและภาระผูกพันที่มีผลบังคับได

• ระบุสัญญาท่ีมีเนื้อหาเชิงพาณิชย โดยคูสัญญายอมรับในขอตกลงและภาระผูกพัน

อีกท้ังรับทราบสิทธิในผลตอบแทนและเง่ือนไขการชําระเงิน

• พิจารณาสัญญาเดียวหรือกลุมของสัญญา

• สัญญาอาจมีการดัดแปลง

ขั้นตอนที่ 2:

ระบุภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตาม

สัญญาที่แยกตางหาก

• ภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญา (Performance obligation) คือ ขอตกลงกับ

ลูกคาที่กิจการจะโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคา

• ใชหลักความแตกตาง (Distinct) ของสินคาหรือบริการ (หรือกลุมของสินคาหรือ

บริการ) ในการระบุภาระผูกพันที่แยกตางหาก (Separate performance 

obligation: SPO) ออกมาท้ังหมด

• แตละสัญญาอาจมีเพียงหน่ึง SPO หรืออาจมีหลาย SPO

ข้ันตอนที่ 3:

กําหนดราคาของรายการคา

• ราคาของรายการคา คือ จํานวนผลตอบแทนท่ีกิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการ

แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการกับลูกคา

• ราคาของรายการคาไมรวมจํานวนเงินที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่สามและไมคํานึงถึงผลก

ระทบของความเส่ียงดานเครดิตของลูกคา

• ราคาของรายการคามีทั้งแบบราคาคงท่ีและราคาผันแปร

• พิจารณาผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ  เชน สิ่งตอบแทนผันแปร มูลคาของเงินตามเวลา 

สิ่งตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน และส่ิงตอบแทนท่ีกิจการตองใหแกลูกคา
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ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นหลัก ๆ  ของ 5 ขั้นตอนในการรับรูรายได (ตอ)

ขั้นตอน ประเด็นที่สําคัญ

ขั้นตอนที่ 4:

ปนสวนราคาของรายการคาใหแก

ภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญาท่ี

แยกตางหาก

• ปนสวนโดยการอางอิงราคาซ้ือขายสินคาหรือบริการเพียงรายการเดียว

(Stand-alone selling price) ณ จุดเริ่มตนของสัญญา

• ปนสวนราคาของรายการคา (ผลลัพทจากขั้นตอนที่ 3) ไปยัง SPO ที่ถูกระบุตาม

สัญญา (ผลลัพทจากขั้นตอนที่ 2)

• เมื่อปนสวนเสร็จแลว ตอมาเมื่อราคาของรายการคามีการเปล่ียนแปลง

ตองทําการปนสวนเพิ่มเติมไปยัง SPO ดวย

ขั้นตอนที่ 5:

รับรูรายไดเมื่อไดปฏิบัติตาม

ภาระผูกพัน

• รับรูรายไดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยการโอนการควบคุม (Control) 

สินคาหรือบริการไปใหแกลูกคา

• พิจารณาการโอนการควบคุมจากคํานิยามการควบคุมหรือสังเกตขอบงช้ี เชน

การครอบครองกรรมสิทธิทางกฏหมาย การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสําคัญในความเปนเจาของ เปนตน

• การโอนการควบคุมมีท้ังแบบตลอดชวงเวลา (Over time) และณ จุดหน่ึงของเวลา 

(At a point in time)

• พิจารณาการรับรูรายไดตามเกณฑการโอนการควบคุมแบบตลอดชวงเวลากอน

ตัวอยาง: บริษัท สมบูรณพาณิชย จํากัด ทําสัญญากับลูกคา
รายหน่ึงในลักษณะเปนชุดเดียวกัน (package) ที่จะขาย
เคร่ืองจักรพรอมสงมอบวัตถุดิบโดยไมมีขอตกลงในการ
ซื้อคืนหรือรับคืนสินคา กิจการจะสงมอบเครื่องจักรใหแก
ลูกคา ณ จุดเริ่มตนของสัญญา และจะสงมอบวัตถุดิบ
ใหแกลูกคาทุกเดือนเปนเวลาหน่ึงป โดยลูกคาจะใชวัตถุดิบ
กับเคร่ืองจักรอื่นที่ไดครอบครองอยู ทั้งนี้ลูกคาสามารถ
ซื้อวัตถุดิบประเภทอ่ืน ๆ  และวัตถุดิบประเภทท่ีซื้อจากบริษัท 
สมบูรณพาณิชย จํากัดไดจากกิจการอื่น

กิจการและลูกคาตอรองกันสําหรับมูลคาของสัญญา
และตกลงมูลคาไวที่ 3,000,000 บาท โดยกิจการขอให
ลูกคาจายคาเคร่ืองจักร 2,400,000 บาท และจาย 50,000 
บาทตอเดือน (ณ สิ้นเดือนของทุกเดือน) สําหรับคาวัตถุดิบ
เปนเวลาหน่ึงป

บริษัท สมบูรณพาณิชย  จํากัด โดยปกติแล วจะ
ขายเครื่องจักรกับวัตถุดิบแยกตางหากจากกัน ราคาขาย

เครื่องจักรเทากับ 2,700,000 บาท ในขณะที่วัตถุดิบมีราคา
ขายเทากับ 75,000 บาทตอเดือน

ขั้นตอนที่ 1: ระบุสัญญากับลูกคา สัญญานี้เปน
ขอตกลงระหวางกิจการกับลูกคาเพื่อขายเครื่องจักรและ
วัตถุดิบ และเปนเพียงหนึ่งสัญญาเพราะมีการตอรองราคา
ของเครื่องจักรและวัตถุดิบรวมกันในลักษณะเปนชุดเดียวกัน 
โดยสัญญามีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่จะทําใหกิจการไดรับ
กระแสเงินสดในอนาคต ทั้งนี้คู สัญญาเห็นชอบในขอตกลง
และภาระผูกพันที่เกิดขึ้น อีกท้ังกิจการรับทราบสิทธิใน
ผลตอบแทนตามสัญญาและสามารถระบุเ ง่ือนไขการ
ชําระเงินได

ขั้นตอนท่ี 2: ระบุภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญา
ที่แยกตางหาก กิจการมีภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามสัญญา
ที่แยกตางหาก (SPO) ถึง 2 อยาง คือ สงมอบเคร่ืองจักร
และสงมอบวัตถุดิบใหแกลูกคา ภาระผูกพันท้ังสองมีความ
แตกตางกันจึงควรแยกตางหากจากกัน โดยสามารถพิจารณาDo
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บทความวิชาการ

ความแตกตางไดจากเงื่อนไขดังนี้ (1) กิจการตามปกติแลว
ขายเครื่องจักรและวัตถุดิบแยกตางหากกัน (2) ลูกคา
สามารถใชประโยชนจากเครื่องจักรและวัตถุดิบรวมกับ
ทรัพยากรอ่ืนที่ลูกคาครอบครองอยู

ขั้นตอนที่ 3: กําหนดราคาของรายการคา ราคา
ของรายการคาเทากับ 3,000,000 บาท ซึ่งเปนจํานวน
ผลตอบแทนท่ีกิจการคาดว  าจะมีสิทธิ ได  รับจากการ
แลกเปลี่ยนสินคากับลูกคา

ขั้นตอนท่ี 4: ปนสวนราคาของรายการคาใหแกภาระ
ผูกพันท่ีตองปฏิบัติตามสัญญาที่แยกตางหาก ราคาของ
รายการคาจํานวน 3,000,000 บาทนั้นจะถูกปนสวนไปยัง
เครื่องจักรและวัตถุดิบ โดยการอางอิงราคาซื้อขายเพียง
รายการเดียวของเครื่องจักรและวัตถุดิบ ณ จุดเริ่มตนของ
สัญญา ตารางท่ี 4 แสดงการคํานวณการปนสวนราคาของ
รายการคาและจากการคํานวณสรุปไดวา เคร่ืองจักรและ
วัตถุดิบจะไดรับการปนสวนในจํานวนเทากับ 2,250,000 
บาทและ 750,000 บาท ตามลําดับ

การจดบันทึกรายไดจากการขายเคร่ืองจักรและวัตถุดิบ พรอมกับการรับเงิน เปนดังนี้
1) ณ จุดเริ่มตนของสัญญา กิจการรับรูรายไดจากการขายเคร่ืองจักรและรับเงินคาสินคา

เดบิต เงินสด 2,400,000
เครดิต รายไดจากการขาย - เคร่ืองจักร 2,250,000
 รายไดจากการขายรับลวงหนา - วัตถุดิบ*  150,000

หมายเหตุ: * รายการหนี้สินตามสัญญา (Contract liabilities) เกิดขึ้นเพราะกิจการรับเงินกอนที่จะสงมอบ
วัตถุดิบใหแกลูกคา

ตารางที่ 3 ตัวอยางการปนสวนราคาของรายการคา

(ก) สินค�า (ข) ราคาซ้ือขายสินค�า

เพียงรายการเดียว

(ค) เปอร�เซ็นต�

การป�นส�วน

(ง) จํานวนป�นส�วน

(ง) = ราคาของรายการค�า 3,000,000 บาท × (ค)

เครื่องจักร 2,700,000 บาท 75%** 2,250,000 บาท

วัตถุดิบ 900,000 บาท* 25%*** 750,000 บาท

3,600,000 บาท 100% 3,000,000 บาท

* 75,000 บาทตอเดือน × 12 เดือน = 900,000 บาท

** 75% = (2,700,000/3,600,000) ; *** 25% = (900,000/3,600,000)

ขั้นตอนท่ี 5: รับรูรายไดเมื่อไดปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
กิจการจะรับรูรายไดก็ตอเมื่อไดโอนการควบคุมในสินคา
ใหกับลูกคาแลว สําหรับเคร่ืองจักร กิจการจะรับรูรายได
เมื่อสงมอบเคร่ืองจักรใหแกลูกคา เนื่องจาก ณ เวลาน้ัน
ลูกคาไดครอบครองทางกายภาพเคร่ืองจักรและรับโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญในความเปนเจาของ
เคร่ืองจักรแลว ในสวนของวัตถุดิบ กิจการจะรับรูรายได
ทุกเดือนตลอดชวงเวลาหน่ึงปตามสัญญา เนื่องจากลูกคา
ไดทยอยรับโอนการควบคุมวัตถุดิบและใชประโยชนจาก
วัตถุดิบ รวมกับเครื่องจักรอื่นในทุก ๆ  เดือน
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2) ณ สิ้นเดือนของแตละเดือน เปนเวลา 1 ป กิจการรับรูสามารถรายไดจากการขายวัตถุดิบและรับเงินคาสินคา
เดบิต เงินสด  50,000
 รายไดจากการขายรับลวงหนา - วัตถุดิบ 12,500**
เครดิต รายไดจากการขาย - วัตถุดิบ  62,500***

หมายเหตุ: ** 12,500 บาท = รายไดจากการขายรับลวงหนา-วัตถุดิบ 150,000 บาท/12 เดือน (ซึ่งสะทอน
ถึงการลดลงของหน้ีสินตามสัญญา)

 *** 62,500 บาท = จํานวนปนสวนสําหรับวัตถุดิบ 750,000 บาท/12 เดือน

ผลกระทบของโมเดลการรับรู�รายได�จากสัญญากับ
ลูกค�าต�อธุรกิจ

จากการพิจารณารายละเอียดของโมเดลการรับรูรายได
ดังที่ไดกลาวในสวนตนของบทความ จะเห็นไดวาหลักการ
และขั้นตอนในการรับรู รายไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
กิจการใชอยูในปจจุบัน ดังน้ัน กิจการควรศึกษาผลกระทบ
ของโมเดลเพ่ือจะไดเตรียมพรอมในการใชงานในอนาคต
ในสวนตอไปน้ีจะขออภิปรายผลกระทบตาง ๆ  ท่ีโมเดลมีตอ
ธุรกิจ

1. สัญญากับลูกคาและโมเดลทางธุรกิจ
โมเดลการรับรูรายไดใหมจะสงผลกระทบตอกิจการใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ  ซึ่งการจะกลาววาอุตสาหกรรมใดไดรับ
ผลกระทบมากหรือนอยนั้นควรพิจารณาจากรูปแบบของ
สัญญาที่กิจการทํากับลูกคามากกวาการพิจารณาลักษณะ
การประกอบธุรกิจในภาพรวม เน่ืองจากโมเดลใหมใหถือ
ปฏิบัติกับสัญญาท่ีทํากับลูกคา ดังน้ัน จะเห็นวากิจการใน
อุตสาหกรรมที่โดยปกติทําสัญญากับลูกคาในลักษณะที่ไมมี
องคประกอบของสินคาหรือบริการที่หลากหลาย หรือไมมี
เงื่อนไขของสัญญาท่ีซับซอน (อาทิเชน ซื้อขายสินคาหรือ
บริการเพียงรายการเดียว หรือมีขอกําหนดในการสงมอบ
สินคาหรือบริการเมื่อเขาทําสัญญาหรือในชวงเวลาอันสั้น)
ก็ไมนาจะไดรับผลกระทบจากโมเดลใหมมากนัก ตัวอยาง
ของอุตสาหกรรมท่ีน าจะได รับผลกระทบนอย ได แก  
อุตสาหกรรมคาปลีกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือสินคาอุปโภค
บริโภค เปนตน

ในทางกลับกัน กิจการที่ดําเนินธุรกิจดานอสังหา-
ริมทรัพยและกอสรางและในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
การสื่อสารนาจะไดรับผลกระทบมาก เพราะสัญญาที่ทํากับ
ลูกคาในอุตสาหกรรมเหลานี้ โดยปกติเปนสัญญาระยะยาว 
(Long-term contracts) และมีขอตกลงในการสงมอบ
สินคาหรือบริการในลักษณะเปนกลุมของสินคาหรือบริการ 
ซึง่โดยหลกั ๆ  แลวโมเดลใหมจะสงผลตอระยะเวลา (Timing) 
ในการรับรู รายไดหรือจํานวน (Amount) ของรายได
ที่จะรายงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการเหลานี้ 
(Ciesielski and Weirich, 2011; Ernst & Young, 2012) 
ลองพิจารณาผลกระทบจากตัวอยางดังตอไปนี้ กิจการ
ขายโทรศัพทมือถือพรอมแพ็คเกจในราคา 23,750 บาท
ใหกับลูกคา (ราคาเคร่ืองเปลาเทากับ 28,250 บาท) และ
ลูกคาตองจายคาบริการรายเดือน 539 บาทตอเดือน
(ค าบริการนอกแพ็คเกจเท ากับ 999 บาทต อเดือน )
เปนระยะเวลา 24 เดือน ซึ่งแพ็คเกจครอบคลุมการโทร 
อินเทอรเน็ตและ Wi-Fi สําหรับสัญญาแบบน้ีประกอบ
ไปดวยการขายสินคาและการใหบริการ อีกท้ังมีองคประกอบ
ของธุรกรรมทางการเงิน เชน ดอกเบ้ีย ตาม IAS 18 มิได
ระบุวิธีการปนสวนราคาของรายการคา 23,750 บาทไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งกิจการอาจใชมูลคาอางอิงใดท่ีคิดวาเหมาะสม
เพ่ือประมาณคาเคร่ืองกอน และหักคาเคร่ืองออกจาก 
23,750 บาทเพ่ือเปนคาบริการ หรือในทางกลับกันกิจการ
อาจประมาณคาบริการกอนแลวจึงใหมูลคาคงเหลือเปน
คาเครื่อง ซึ่งสองวิธีนี้จะทําใหกิจการมีรายไดคาเคร่ืองและDo
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บทความวิชาการ

คาบริการท่ีตางกันและทําใหเกิดคําถามวาวิธีใดเหมาะสม
กวากัน สําหรับโมเดลการรับรู รายไดใหมนี้กําหนดใหใช 
Stand-alone selling price ของคาเครื่อง (28,250 บาท) 
และของคาบริการ (999 บาท) เปนหลักในการอางอิงการ
ปนสวนราคา 23,750 บาท ดังนั้น การประมาณจํานวน
รายไดของเคร่ืองจักรและคาบริการจะมีความนาเช่ือถือ
มากขึ้น

จากการวิ เคราะห ผลกระทบข างต น  ทําให  เ กิด
ขอเสนอแนะที่ว าเมื่อกิจการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ภายใตโมเดลใหม กิจการควรศึกษาผลกระทบของรูปแบบ
หรือองค ประกอบของสัญญาที่มีต อการดํา เนินธุรกิจ
พรอมทั้งพิจารณาโมเดลทางธุรกิจวาควรมีการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงหรือไม และควรพิจารณาดวยวาลักษณะหรือ
ประเภทของรายไดแบบใดที่กิจการตองการ เพื่อจะทําให
กิจการสามารถออกแบบรูปแบบหรือองคประกอบของสัญญา
ใหเอื้อประโยชนในการทําธุรกิจและสามารถสรางรายไดและ
ผลการดําเนินงานตามที่กิจการต้ังเปาหมายไว

2. ประมาณการและการใชดุลยพินิจของผูบริหาร
ถึงแมวาโมเดลในการรับรูรายไดมีการกําหนดข้ันตอนใน
การปฏิบัติไวอยางชัดเจน แตถาพิจารณารายละเอียดแตละ
ขั้นตอนแลวจะเห็นได ว าประกอบไปดวยหลักการหรือ
ขอกําหนดที่ตองอาศัยการประมาณการหรือใชดุลยพินิจของ
ผูบริหารอยูมาก (Ernst & Young, 2012) ดังมีรายละเอียด
ตอไปน้ี

การระบุภาระผูกพันที่ต องปฏิบัติตามสัญญาท่ีแยก
ตางหาก การระบุภาระผูกพันในสัญญานั้นเปนความทาทาย
ที่ผู บริหารตองเผชิญ โดยเฉพาะกับสัญญาที่ตองมีการโอน
กลุมของสินคาและบริการใหแกลูกคา หลักเกณฑความ
แตกตางที่ใชในการระบุภาระผูกพันในข้ันตอนที่ 2 เปนเพียง
หลักการกวาง ๆ  ซึ่งตองอาศัยดุลยพินิจบวกกับประสบการณ
และมุมมองทางธุรกิจของผูบริหาร ถาผู บริหารระบุภาระ
ผูกพันไมเหมาะสมหรือไมสะทอนเน้ือหาทางเศรษฐกิจของ
สัญญา ก็จะสงผลตอประเภทของรายไดและระยะเวลา
ในการรับรูรายไดของกิจการ

การกําหนดราคาของรายการคา ราคาของรายการคา
ตองถูกประมาณข้ึนมาเมื่อราคามีความผันแปรอัน เนื่องจาก
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญา เช น รับคืน สวนลด การ
รับประกันสินคา การจายเงิน การใหสินคาหรือบริการกับ
ลูกคาตามโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา เปนตน ถึงแมวา
คณะกรรมการฯ เสนอทางเลือกในการประมาณราคาไว
หลายวิธี แตการจะประมาณไดอยางเหมาะสมน้ันข้ึนอยูกับ
ความชํานาญและประสบการณของผูบริหาร ประกอบกับ
การรวบรวมขอมูลแวดลอมทั้งภายในและภายนอกกิจการ 
(เชน ขอมูลราคาซื้อขายในทองตลาด ความนาจะเปนของ
การรับคืนสินคา มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีมิใชตัวเงิน 
เปนตน) ซึ่งจะกอใหเกิดตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นแกกิจการ

การปนสวนราคาของรายการคาใหแกภาระผูกพันท่ี
ตองปฏิบัติตามสัญญาท่ีแยกตางหาก การปนสวนราคา
ของรายการคานั้นใชหลักการอางอิงราคาซื้อขายสินคาหรือ
บริการเพียงรายการเดียว ซึ่งการปนสวนนี้จะไมสรางปญหา
ใหกับกิจการ ถากิจการเคยขายสินคาหรือบริการและมีขอมูล
ราคาซื้อขายสินคาหรือบริการอยู แตถากิจการทําสัญญา
รูปแบบใหมที่มีความแตกตางจากท่ีเคยปฏิบัติ กิจการ
อาจตองจัดทําประมาณการสําหรับราคาซื้อขายสินคาหรือ
บริการ (หรือของกลุมสินคาหรือบริการ) ซึ่งสรางความ
ยุงยากใหแกกิจการเพ่ิมขึ้น

การโอนการควบคุมในสินคาหรือบริการใหแกลูกคา 
การรับรูรายไดขึ้นอยูกับการท่ีกิจการสามารถโอนการควบคุม
สินคาหรือบริการใหแกลูกคา ซึ่งการพิจารณาวาสินคาหรือ
บริการอยูภายใตการควบคุมของกิจการหรือคูสัญญาก็อาจ
เปนประเด็นท่ีสรางความยุงยากใหกับกิจการ การพิจารณา
แคว าคู สัญญาฝายหน่ึงฝายใดครอบครองสินทรัพยทาง
กายภาพ (อยางในกรณีเชน การฝากขาย Bill-and-Hold 
เปนตน) ก็ไมทําใหสามารถสรุปไดทันทีวาผู ครอบครอง
ควบคุมสินทรัพย อยู  นอกจากน้ีสําหรับกรณีการโอน
การควบคุมแบบตลอดชวงเวลา กิจการตองยึดหลักในการ
วัดข้ันความสําเร็จเพ่ือท่ีจะรับรู รายได ซึ่งกิจการตองใช
ดุลยพินิจวาวิธี Input method หรือ Output method Do
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จะมีความเหมาะสมมากกวากัน และตองระมัดระวังในการ
รวบรวมขอมูลเพื่อมาใชในการประมาณการ

3. ระบบขอมูลและระบบการควบคุมภายใน ขั้นตอน
ของการรับรูรายไดแบบใหมตองอาศัยขอมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรอยางมาก โดยเฉพาะขอมูลเพื่อจัดทําตัวเลข
ประมาณการตาง ๆ  เชน ขอมูลราคาซื้อขายในทองตลาด 
ราคาซื้อขายของคูแขง ความนาจะเปนของการรับคืนสินคา
หรือการใหบริการรับประกันสินคา การใหเงิน สินคาหรือ
บริการอื่นแกลูกคาตามโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา ขอมูล
อัตราคิดลดเพ่ือคํานวณรายไดดอกเบี้ยที่เกิดจากธุรกรรม
ทางการเงิน เปนตน ดังน้ัน กิจการควรประเมินความพรอม
ของระบบจัดการขอมูล รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับกับความตองการใชขอมูลที่เพิ่มขึ้น (Ernst & 
Young, 2012; PwC, 2014) นอกจากน้ี กิจการควรให
ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากหาขั้นตอน
ของโมเดลมีความเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของผูบริหาร
และการประมาณการตัวเลขตาง  ๆ  ซึ่งถากิจการมีระบบ
การควบคุมภายในที่ เหมาะสมจะสงผลใหกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจมีความนาเชื่อถือ ตลอดจน
สงผลวิธีการประมาณมีความสม่ําเสมอ

4. ภาษีเงินได เปนที่ทราบแลววาโมเดลการรับรูรายได
สงผลกระทบตอรูปแบบ จํานวน ระยะเวลาในการรับรู 
รายไดของกิจการ (Ciesielski and Weirich, 2011; Ernst 
& Young, 2012) และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
รายไดก็ยอมสงผลตอกระแสเงินสดและภาระภาษีของกิจการ 
ดังนั้น กิจการควรพิจารณาผลกระทบท่ีมีตอภาษีเงินได 
พรอมทั้งวางแผนภาษีอยางเหมาะสม

5. การประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
การรับรูรายไดตามโมเดลใหมอาจสงผลใหเกิดการผันผวน
ของจํานวนของรายไดและเงินสดระหวางรอบระยะเวลา
บัญชี (Ernst & Young, 2012) ในปใดที่กิจการมีการโอน
สินทรัพยใหแกลูกคามากก็ยอมมีจํานวนรายไดมากกวาปอื่น 
ดังนั้น กิจการควรใหขอมูลหรือสรางความเขาใจแกผูถือหุน
และนักลงทุนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในหลักการรับรู 

รายไดรวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของกิจการ นอกจากนี้ กิจการควรศึกษา
ผลกระทบของโมเดลใหมที่มีตอสัญญาตาง ๆ  ที่กิจการจัดทํา
กับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เชน สัญญาการกูยืม
ธนาคาร โปรแกรมการจายคาตอบแทนผูบริหาร (Ernst
& Young, 2012; PwC, 2014) เนื่องจากขอกําหนด
หรือรายละเอียดของสัญญาเหลานี้มักจะสัมพันธกับผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกิจการ

บทสรุปและข�อเสนอแนะ
ในป ค.ศ. 2011 FASB และ IASB รวมกันในการ

ออกรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรังปรุง) 
เพื่อเสนอโมเดลใหมในการรับรูรายไดจากสัญญากับลูกคา 
โดยใหมีผลบังคับใชกับสัญญากับลูกคาทุกประเภท ยกเวน 
สัญญาเชาสัญญาประกันภัย สัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิหรือ
ภาระผูกพันภายใตขอบเขตของ IFRS 9 เรื่อง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน และสัญญาการแลกเปลี่ยนท่ีไมใชตัวเงินระหวาง
กิจการในสายธุรกิจเดียวกัน หลักการสําคัญของโมเดลน้ี
คือ กิจการควรรับรูรายไดเพื่อใหสะทอนถึงการโอนสินคา
หรือบริการใหแกลูกคาในจํานวนท่ีสะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่
กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปล่ียนกับสินคา
หรือบริการน้ัน โมเดลใหมประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดย
เริ่มจาก (1) ระบุสัญญากับลูกคา (2) ระบุภาระผูกพันที่
ตองปฏิบัติตามสัญญาที่แยกตางหาก (3) กําหนดราคาของ
รายการคา (4) ปนสวนราคาของรายการคาใหแกภาระ
ผูกพันที่ต องปฏิบัติตามสัญญาท่ีแยกตางหาก (5) รับรู 
รายไดเมื่อไดปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ขั้นตอนในการรับรูรายไดเริ่มจากการพิจารณาสัญญา 
ซึ่งก็คือ ขอตกลงระหวางคูสัญญาตั้งแตสองฝายขึ้นไปอันจะ
กอใหเกิดสิทธิและภาระผูกพันที่มีผลบังคับได สัญญาตองมี
เนื้อหาเชิงพาณิชย ซึ่งจะจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม
ก็ได และเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแลว กิจการตองระบุภาระผูกพัน
ในการโอนสินคาหรือบริการใหแกลูกคา ขั้นตอนการระบุ
ภาระผูกพันเปนหัวใจสําคัญในการรับรู รายได เนื่องจากDo
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กิจการจะรับรูรายไดเมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันนั้น ดังนั้น 
กิจการตองใหความสําคัญในการระบุภาระผูกพันท่ีมีความ
แตกตางกันในสัญญา หลังจากระบุภาระผูกพันแลว กิจการ
ตองกําหนดผลตอบแทนที่คาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการ
แลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ ซึ่งคณะกรรมการฯ กําหนด
ใหใช ราคาของรายการคาเปนตัวแทนของผลตอบแทน
ตามสัญญา ซึ่งราคาของรายการคาอาจเปนราคาคงท่ีหรือ
ราคาผันแปร ขั้นตอนหลังจากกําหนดผลตอบแทนตาม
สัญญา ก็คือ การปนสวนผลตอบแทนน้ันใหกับภาระผูกพัน
ตาง  ๆ  ที่ถูกระบุในสัญญา และทายที่สุดกิจการจะรับรู 
รายไดเมื่อไดโอนการควบคุมสินคาหรือบริการตามภาระ
ผูกพันใหแกลูกคา

โมเดลการรับรูรายไดตามที่ปรากฏใน ED/2011 จะมี
ผลบังคับใชสําหรับกิจการท่ีจัดทํางบการเงินภายใต U.S. 
GAAP และ IFRSs สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหลัง
วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2016 สําหรับประเทศไทยนั้น
ร างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนาจะมีผล
บังคับใชในป พ.ศ. 2561 หรือ 2562 และถึงแมวากิจการ
ยังมีเวลาอีกหลายปกอนที่โมเดลนี้จะถูกใชงาน กิจการควร
เตรียมความพรอม เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลง และ
เพ่ือจะชวยลดปญหาหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอ
กิจการในชวงของการเปล่ียนแปลง กิจการควรดําเนินการ
ในชวงการเตรียมความพรอมดังตอไปนี้ (1) เริ่มศึกษา
ผลกระทบของโมเดลใหมที่มีตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
โมเดลทางธุรกิจ สัญญาท่ีทํากับลูกค า รูปแบบรายได
ระยะเวลาในการรับรู รายได ผลการดําเนินงานตลอดจน
ฐานะการเงิน และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้น (2) พิจารณา
ประเด็นปญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากการใชโมเดล
ใหม (3) ประเมินความพรอมของบุคคลากรในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งจัดการฝกอบรม
เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับโมเดลใหมและผลกระทบของ
โมเดลตอธุรกิจ (4) ประเมินความพรอมและทําการปรับปรุง

ระบบขอมูล รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
การควบคุมภายใน เนื่องจากโมเดลใหมจําเปนตองใช
ขอมูลในการประมาณการและในการตัดสินใจของผูบริหาร 
(5) ศึกษาการนําเสนองบการเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงินตามโมเดลใหม รวมทั้งเริ่มรวบรวมขอมูลที่จะใช
ในการจัดทํางบการเงินท้ังในชวงรอยตอของการเปล่ียนแปลง
และชวงหลังการเปล่ียนแปลง
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