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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18   

เรือ่ง รายได ้ 

บทน า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้  

 

วตัถุประสงค ์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับรายได้ซ่ึงเกิดจาก

รายการหรือเหตุการณ์บางประเภท รวมทั้งระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ และให้แนวทางใน

การนาํหลักการการรับรู้รายได้มาถือปฏบัิติ    

 

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดหลักการบัญชีสาํหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดข้ึนจากการขายสินค้า 

การให้บริการ การให้ผู้อื่นใช้สนิทรัพย์ของกจิการ ซ่ึงก่อให้เกดิรายได้ในรูปของดอกเบ้ีย ค่าสทิธ ิและเงินปันผล 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลมุถึงรายได้ที่เกดิจาก 

1) สญัญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง) 

2) สญัญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า) 

3) เงินปันผลซ่ึงเกดิจากเงินลงทุนที่ถือปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28  

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) 

4) สัญญาประกันภัยที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง 

สญัญาประกนัภัย  

5) การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน หรือ 

การจาํหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

6) การเปล่ียนแปลงมูลค่าของสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

7) การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพที่

เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม) 

8) การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเร่ิมแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม) 

9) การขุดสนิแร่ 
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ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ ได้ให้คาํนิยามที่สาํคัญ ดังน้ี  

รายได ้หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลาบัญชี

ซ่ึงเกิดขึ้ นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับน้ันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้ น ทั้งน้ี  

ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการ

ให้บริการ รายได้ดอกเบี้ ย รายได้ค่าสทิธ ิรายได้เงินปันผล เป็นต้น 
 

ตัวอย่างกรณีที่ไม่ถือเป็นรายได้ 

1) จาํนวนเงินที่กจิการเรียกเกบ็เงินแทนบุคคลที่สาม เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ถือ

เป็นรายได้ของกจิการ เน่ืองจากรายการเหล่าน้ีไม่ถือเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการได้รับ

และไม่ทาํให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมข้ึน 

2) จาํนวนเงินที่ตัวแทน (Agent) เรียกเกบ็แทนตัวการ (Principal) เน่ืองจากรายการดังกล่าว

ไม่ได้ทาํให้ส่วนของเจ้าของของตัวแทนเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด เว้นแต่จาํนวนเงินที่เรียกเกบ็น้ันเป็น

รายได้ค่านายหน้า 
 

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอน

หน้ีสนิในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

การวดัมูลค่าของรายได ้

กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือ 

ค้างรับสุทธิจากส่วนลดการค้า (Trade Discounts) และส่วนลดตามปริมาณซ้ือ (Volume Rebates) ที่กิจการ

กาํหนดไว้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัท หน่ึง จาํกัดให้สินเช่ือแก่ลูกค้าโดยไม่คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตั๋ว

สัญญาใช้เงินซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียในตลาดจากลูกค้าเป็นสิ่งตอบแทนจากการขายสินค้า 

รายการดังกล่าวถือเป็นการให้สนิเช่ือ ดังน้ัน บริษัท หน่ึง จาํกัดต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทน กล่าวคือ จาํนวนเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดทั้งสิ้นที่จะได้รับในอนาคตคิด

ลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่กาํหนดข้ึน ซ่ึงต้องเป็นอัตราใดอัตราหน่ึงที่กาํหนดได้ชัดเจนกว่าระหว่างอัตรา

ดังต่อไปนี้  

1) อตัราดอกเบ้ียที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ายคลึงกนั ซ่ึงผู้ออกตราสารมีอนัดับความน่าเช่ือถือ

ใกล้เคียงกนั 

2) อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดจาํนวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับราคา

เงินสดในปัจจุบันของสนิค้าหรือบริการ 

ทั้งน้ี หลังจากคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับจาํนวน

เงินของผลตอบแทนเป็นรายได้ดอกเบี้ ย  
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ส่วนกรณีที่มีการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ (Barter Transactions) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ลักษณะ ดังน้ี  

1) การแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกนั ไม่ถือว่าการแลกเปล่ียนน้ัน

ก่อให้เกดิรายได้ เช่น การแลกเปล่ียนโฆษณาระหว่างบริษัทอนิเตอร์เนท็ เป็นต้น 

2) การแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน จะถือว่าการแลกเปล่ียนสินค้าหรือ

บริการที่ต่างกันก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงกิจการต้องรับรู้รายได้จากการแลกเปล่ียนน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สนิค้าหรือบริการที่ได้รับปรับปรุงด้วยจาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน แต่

หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของ

รายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่นําไปแลกปรับปรุงด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการ

เทยีบเทา่เงินสดที่มีการโอนระหว่างกนั     

การขายสินคา้ 

กจิการต้องรับรู้รายได้จากการขายสนิค้า เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) กิจการไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่ีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผู ้

ซ้ือแลว้ กล่าวคือ ความเสี่ยง ได้แก่ ความล้าสมัยของสินค้า หรือลักษณะการใช้งานที่ไม่น่าพึงพอใจ ความ

สญูเสยีของสนิค้า ส่วนผลตอบแทน ได้แก่ กาํไรจากการที่สนิค้ามีมูลค่าเพ่ิมข้ึนหรือจากการใช้สินค้าน้ันเพ่ือ

หารายได้  ทั้งน้ี กิจการต้องคาํนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมของรายการเพ่ือพิจารณาว่า กิจการได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือเม่ือใด ซ่ึงในบางกรณี การโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของอาจเกิดข้ึน ณ เวลาที่แตกต่างจากเวลาในการโอน

กรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองสินค้าให้กับผู้ซ้ือกไ็ด้ เช่น การขายโดยยังไม่ส่งมอบสินค้า (Bill and 

Hold Sales) เน่ืองมาจากเป็นความประสงค์ของผู้ซ้ือ โดยที่ผู้ซ้ือมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าน้ันและยอมรับหน้ีสิน

ที่เกดิข้ึนแล้ว ดังน้ัน ผู้ขายจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายทั้งที่ยังไม่ส่งมอบสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือ กต่็อเมื่อ 

 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ขายจะส่งสนิค้าให้ผู้ซ้ือ 

 ผู้ซ้ือมีคาํสั่งเล่ือนเวลาการส่งมอบสนิค้า 

 เง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามปกติ 

 สนิค้าที่ขายไปแล้วน้ันอยู่ในความครอบครองของผู้ขาย ซ่ึงผู้ขายได้ระบุไว้แล้วอย่างชัดเจน

และสนิค้าน้ันพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซ้ือ ณ เวลาที่มีการรับรู้รายได้ 
 

อย่างไรกต็าม กจิการต้องไม่รับรู้รายได้หากกิจการเพียงแต่คาดว่าจะสามารถจัดหาหรือผลิตสินค้า

ได้ทนัเวลาที่ต้องส่งมอบ 
 

ตัวอย่างกรณีที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญยังคงอยู่กบัเจ้าของสนิค้า 

 กจิการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้ซ้ือ ซ่ึงนอกเหนือจากการ   

     รับประกนัปกติ 

 รายได้จากการขายสนิค้าของกจิการข้ึนอยู่กบัรายได้ที่ผู้ซ้ือได้รับจากการขายสนิค้าน้ัน 
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 เง่ือนไขในการติดตั้ง เป็นส่วนสาํคัญของสญัญาขายสินค้า ซ่ึงยังไม่ได้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ 

 ผู้ซ้ือมีสิทธิที่จะบอกเลิกการซ้ือตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขาย และกิจการไม่สามารถ

ประมาณความน่าจะเป็นที่ผู้ซ้ือจะคืนสนิค้าน้ันได้ 
 

2) กิจการไม่เกี่ยวขอ้งในการบริหารสินคา้อย่างต่อเนือ่งในระดบัที่เจ้าของพึงกระท า หรือ

ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ทีข่ายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

3) กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

4) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีที่

เกิดจากการขายสินคา้นั้น  

5) กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนที่เกิดข้ึนหรือที่จะเกิดข้ึนอนัเนือ่งมาจากรายการขาย

สินคา้นั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

 ตวัอย่างประเด็นการพจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 ประเด็นที ่1 : การขายสินคา้โดยมีเงือ่นไขการติดตั้งและการทดสอบสภาพก่อนการใชง้าน  

 สาํหรับสนิค้าบางประเภท เช่น โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจการสามารถรับรู้รายได้จากการ

ขายได้ทนัทเีมื่อผู้ซ้ือยอมรับสนิค้า เน่ืองจากการติดตั้งและการทดสอบสภาพสินค้าเหล่าน้ีไม่ซับซ้อน ขณะที่

การติดตั้งและการทดสอบสภาพสินค้าบางประเภทถือเป็นเร่ืองยากที่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญพิเศษและเป็น

ข้ันตอนที่มีความสาํคัญของการขายสินค้า เช่น เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ เป็น

ต้น ในกรณีน้ี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าไปยังผู้ซ้ือจะ

เกิดขึ้ น กต่็อเมื่อการติดตั้งและการทดสอบสภาพสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การส่งมอบสินค้า

ให้กบัผู้ซ้ือเทา่น้ัน ดังน้ัน กิจการจะยังไม่รับรู้รายได้จนกว่าการติดตั้งสินค้าและการทดสอบสภาพสินค้าน้ัน

แล้วเสรจ็  

 ประเด็นที ่2 : การขายสินคา้โดยทีเ่งือ่นไขทีลู่กคา้สามารถคืนสินคา้ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด  

 ในกรณีที่กิจการขายสินค้าโดยมีเง่ือนไขให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว้ 

หากลูกค้าไม่พึงพอใจในสนิค้า ในกรณีน้ี กิจการจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ณ เวลาที่การขาย

เกิดขึ้ น กต่็อเมื่อกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินค้าในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยอาศัยการ

ประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทางตรงกันข้าม ในกรณีที่มีความไม่แน่นอน

ในการคืนสนิค้าหรือกจิการไม่สามารถประมาณความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะคืนสินค้าได้ กิจการจะไม่สามารถ

รับรู้รายได้จากการขายสินค้าได้จนกว่าลูกค้ายอมรับสินค้าอย่างเป็นทางการแล้ว หรือเมื่อพ้นระยะเวลาที่

ลูกค้าสามารถคืนสนิค้าได้แล้ว ตัวอย่างเช่น การขายเคร่ืองสาํอางโดยอนุญาตให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ 

หากลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสนิค้า เป็นต้น 
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 ประเด็นที ่3 : การขายสินคา้โดยมีสญัญาซ้ือคืน  

 ในกรณีการขายสินค้าโดยที่ ผู้ขายตกลงที่จะซ้ือสินค้าที่ขายไปน้ันคืนในภายหลัง (ไม่รวมการ

แลกเปล่ียนสินค้า) ผู้ขายจะต้องวิเคราะห์เน้ือหาของเง่ือนไขในข้อตกลงเพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้ขายได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของไปยังผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายจึงจะสามารถรับรู้รายได้ได้ ตัวอย่างเช่น 

บริษัท เอ จาํกัด ตกลงขายสินค้าให้กับบริษัท บี จาํกัดในราคา 1,000,000 บาท โดยที่บริษัท เอ จาํกัดได้

ตกลงที่จะซ้ือสนิค้าดังกล่าวคืนมาในอกี 6 เดือนข้างหน้า ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันครบกาํหนดสัญญา โดย

ไม่มีข้อกาํหนดห้ามหรือเง่ือนไขการใช้ประโยชน์จากสินค้าดังกล่าวแก่บริษัท บี จาํกัดแต่อย่างใด ในกรณีน้ี 

เม่ือพิจารณาเน้ือหาของรายการแล้ว ถือว่า บริษัท เอ จาํกัดได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของไปยังบริษัท บี จาํกัดแล้ว ดังน้ัน บริษัท เอ จาํกัดสามารถรับรู้รายได้จากการขายสินค้าให้กับ

บริษัท บี จํากัดได้ เน่ืองจากตามสัญญาซ้ือสินค้าคืนน้ันกําหนดให้บริษัท เอ จํากัดซ้ือสินค้าดังกล่าว

คืนกลับมาด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อครบกาํหนด 6 เดือน ตลอดจนบริษัท บี จาํกัดสามารถใช้ประโยชน์จาก

สนิค้าดังกล่าวได้ เป็นต้น  

อย่างไรกต็าม หากความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของยังคงอยู่กับผู้ขาย แม้ว่าผู้ขาย

ได้โอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในตัวสินค้าไปยังผู้ซ้ือแล้วกต็าม ผู้ขายไม่สามารถรับรู้รายการดังกล่าวเป็น

รายได้ได้ แต่ให้ถือรายการดังกล่าวเป็นการจัดหาเงิน (Financing Arrangement) ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ตัวอย่างเช่น ในสัญญาซ้ือสินค้าคืน กาํหนดให้บริษัท เอ จาํกัดซ้ือสินค้าคืนกลับมาจากบริษัท บี จาํกัดใน

ราคา 1,100,000 บาท ประกอบกับบริษัท บี จาํกัดถูกจาํกัดการใช้ประโยชน์จากสินค้าดังกล่าว ในกรณีน้ี 

รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการขาย แต่ถือเป็นรายการจัดหาเงินของบริษัท เอ จาํกดั เน่ืองจากความเสี่ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของยังคงอยู่กบับริษัท เอ จาํกดั  นอกจากน้ี บริษัท เอ  จาํกัดต้องบันทกึ

ภาระผูกพันที่เกิดข้ึนน้ันเป็นหน้ีสิน รวมทั้งต้องรับรู้ต้นทุนทางการเงินในแต่ละรอบระยะเวลารายงานด้วย 

เป็นต้น  

ประเด็นที ่4 : การขายสินคา้ตามสญัญาผ่อนช าระตามเงือ่นไขการผ่อนช าระเป็นรายงวด  

  กิจการต้องรับรู้รายได้ ณ วันที่ขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับโดย

การคิดลดลูกหน้ีค่างวดตามสญัญาผ่อนชาํระด้วยอตัราดอกเบ้ียที่กาํหนดข้ึน และรับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามวิธี

อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง 

ประเด็นที ่5 : การขายสินคา้ในกรณีทีจ่ะส่งมอบสินคา้ก็ต่อเมือ่ผูซ้ื้อไดช้ าระเงินครบแลว้  

ในกรณีน้ี กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า อย่างไรกต็าม หากประสบการณ์ที่ผ่านมาช้ี

เหน็ว่า การขายสินค้าส่วนใหญ่สัมฤทธิ์ผล กิจการสามารถรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือได้รับเงินมัดจาํ

ในจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ โดยที่กิจการต้องมีสินค้าอยู่ในครอบครองที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน และพร้อม

ที่จะส่งมอบให้ผู้ซ้ือ 
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ประเด็นที ่6 : การฝากขาย  

การฝากขาย หมายถึง การที่ผู้ฝากขาย (Consignor) ส่งสินค้าให้แก่ผู้รับฝากขาย (Consignee) 

โดยที่ผู้รับฝากขาย (Consignee) ทาํหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ฝากขายในการขายสินค้าของผู้ฝากขาย ซ่ึงในกรณี

น้ี ผู้ฝากขาย (ผู้ขาย) จะสามารถรับรู้รายได้จากการขายสนิค้าได้กต่็อเมื่อผู้รับฝากขายได้ขายสนิค้าน้ันไปยัง

บุคคลที่สามแล้วเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้ฝากขายยังคงบันทกึสินค้าที่ฝากขายเป็นสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะ

การเงินตลอดระยะเวลาที่ฝากขาย ส่วนผู้รับฝากขายจะรับรู้รายได้ค่านายหน้าในการขาย 

ทั้งน้ี การพิจารณาว่ากิจการดาํเนินการในฐานะของตัวการ (Principal) หรือตัวแทน (Agent) 

จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจโดยคํานึงถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กิจการ

ดาํเนินการในฐานะตัวการกต่็อเม่ือกิจการได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญจากการขายสินค้า

หรือการให้บริการ ในทางตรงกันข้าม กิจการดาํเนินการฐานะตัวแทนเม่ือกิจการไม่ได้มีความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญจากการขายสนิค้าหรือการให้บริการ ตัวอย่างเช่น สายการบินขายตั๋วโดยสารผ่าน

บริษัททอ่งเที่ยว ในกรณีน้ี สายการบินถือทาํหน้าที่เป็นตัวการ เน่ืองจากสายการบินต้องรับภาระความเสี่ยง

และผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญจากการขายตั๋วเคร่ืองบินหากจําหน่ายไม่หมด ขณะที่บริษัทท่องเที่ยวเป็น

ตัวแทน เน่ืองจากไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญที่เกี่ยวกับตั๋วเคร่ืองบินหาก

จาํหน่ายไม่หมด โดยที่เม่ือบริษัทท่องเที่ยวขายตั๋วเคร่ืองบินได้ กจ็ะต้องนาํส่งเงินสุทธิจากค่านายหน้าแล้ว

ให้แก่สายการบิน ดังน้ัน ในกรณีน้ี บริษัทท่องเที่ยวจะรับรู้รายได้เท่ากับค่านายหน้าไม่ใช่ราคาตั๋วเคร่ืองบิน

เตม็จาํนวน เป็นต้น 

ลักษณะข้อบ่งช้ีว่า กจิการดาํเนินการในฐานะของตัวการ (Principal) หรือตัวแทน (Agent) มีดังน้ี      

1) ลักษณะที่บ่งช้ีว่า กจิการดาํเนินการในฐานะตัวการ 

1.1) กจิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดหาสนิค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า หรือจัดการให้

เป็นไปตามคาํสั่งซ้ือ เช่น กิจการต้องรับผิดชอบในการยอมรับของตัวสินค้าหรือ

บริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 

1.2) กจิการรับความเสี่ยงเกี่ยวกบัตัวสนิค้า ทั้งก่อนและหลังคาํสั่งซ้ือ ระหว่างการขนส่งหรือ 

การรับสินค้าคืน 

1.3) กจิการมีอสิระในการกาํหนดราคา ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อม 

1.4) กจิการรับความเสี่ยงด้านสนิเช่ือของลูกค้า  
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2) ลักษณะที่บ่งช้ีว่า กจิการดาํเนินการในฐานะตัวแทน 

2.1)    กิจการไม่ได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญจากการขายสินค้าหรือการ

ให้บริการ 

2.2)    จาํนวนรายได้ที่กิจการจะได้รับถูกกาํหนดไว้ล่วงหน้าในรูปแบบค่าธรรมเนียมคงที่ต่อ 

รายการ หรือเป็นอตัราร้อยละของจาํนวนเงินที่เรียกเกบ็จากลูกค้า 
 

การใหบ้ริการ 

 หากกิจการสามารถประมาณผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการ

ต้องรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการน้ันเป็นรายได้จากการให้บริการตามขั้นความสาํเรจ็ของรายการ

บัญชีน้ัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเรียกว่า วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสร็จ (Percentage-of-

Completion Method) กล่าวคือ กจิการจะรับรู้รายได้จากการให้บริการในงวดบัญชีที่ได้มีการให้บริการแล้ว 

ซ่ึงวิธีดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของงานบริการที่ให้และผลการปฏิบัติงาน

ระหว่างงวดของกิจการแก่ผู้ใช้งบการเงิน  ตัวอย่างกิจการที่ให้บริการ เช่น สาํนักงานรับทาํบัญชีและสอบ

บัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมาย นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง ตลอดจนงานวิจัยและ

พัฒนา เป็นต้น  ทั้งน้ี กิจการจะสามารถประมาณผลของรายการได้อย่างน่าเช่ือถือ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข

ทุกข้อต่อไปนี้  

1) กจิการสามารถวัดมูลค่าของจาํนวนรายได้จากการให้บริการได้อย่างน่าเช่ือถือ 

2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีที่เกิด

จากการให้บริการน้ัน 

3) กิจการสามารถวัดขั้นความสาํเร็จของรายการบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

4) กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดข้ึนแล้วและต้นทุนที่จะเกิดข้ึนในการทาํให้รายการ

บัญชีเกี่ยวกบัการให้บริการน้ันเสรจ็สมบูรณ์ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

โดยทั่วไปแล้ว กิจการจะสามารถประมาณขั้นของความสาํเรจ็ได้อย่างน่าเช่ือถือเมื่อมีการตกลงกับ

คู่สญัญาในทุกข้อต่อไปนี้  

1) สทิธติามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเกี่ยวกบัการให้บริการหรือการรับบริการ 

2) สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปล่ียนกนั 

3) ลักษณะและเงื่อนไขในการชาํระเงิน 

ทั้งน้ี ในการกาํหนดขั้นของความสาํเรจ็น้ัน กิจการสามารถกาํหนดขั้นความสาํเรจ็ของรายการบัญชี

ได้หลายวิธ ีคือ 

1) การสาํรวจงานที่ได้ทาํแล้ว 

2) อตัราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทยีบกบับริการทั้งสิ้นที่ต้องให้บริการ 
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3) สัดส่วนของต้นทุนที่เกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น กล่าวคือ ต้นทุนที่

เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันให้รวมเฉพาะต้นทุนของบริการที่ให้แล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนประมาณการ

ต้นทุนทั้งสิ้ นให้รวมต้นทุนบริการทั้งที่ให้แล้วและที่จะให้ในอนาคต  อย่างไรกต็าม เงินจ่าย

ล่วงหน้าหรือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัระดับของการให้บริการ 

อย่างไรกต็าม หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้

อย่างน่าเช่ือถือ แต่ยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดข้ึนคืน กิจการ

ต้องรับรู้รายได้ไม่เกินจาํนวนค่าใช้จ่ายที่รับรู้ไปแล้วซ่ึงคาดว่าจะได้รับคืน ในขณะเดียวกัน กิจการต้องรับรู้

ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่าย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า กิจการจะไม่สามารถรับรู้กําไรตามสัญญาการ

ให้บริการที่เกดิข้ึนได้ หากกจิการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงเรียกวิธีน้ีว่า 

วิธีการรับรู้รายได้โดยไม่เกินกว่าต้นทุนที่เกิดข้ึน (Cost-Recovery Method)  อย่างไรกต็าม หากต่อมา 

กจิการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือ เน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป กิจการ

สามารถรับรู้รายได้ตามขั้นความสาํเรจ็ได้ 

นอกจากน้ี ในกรณีที่กิจการไม่สามารถจาํแนกบริการที่ให้เน่ืองจากต้องให้บริการหลายอย่างใน

ช่วงเวลาเดียวกนั กจิการต้องรับรู้รายได้ด้วยวิธเีส้นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่มีหลักฐานที่แสดงให้

เหน็ว่า กิจการสามารถใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าในการแสดงข้ันความสาํเรจ็ของบริการที่ให้  อย่างไรกต็าม 

หากการให้บริการน้ันประกอบด้วยการบริการหลักซ่ึงมีความสาํคัญกว่าการบริการอื่นๆ กิจการต้องไม่รับรู้

รายได้จนกระทั่งการให้บริการหลักน้ันได้ดาํเนินการแล้ว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า กิจการ

สามารถใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าในการแสดงข้ันความสําเร็จของบริการที่ให้ หากการให้บริการน้ัน

ประกอบด้วยการบริการหลักซ่ึงมีความสาํคัญกว่าการบริการอื่นๆ กิจการต้องไม่รับรู้รายได้จนกระทั่งการ

ให้บริการหลักน้ันได้ดาํเนินการแล้ว  

ทั้งน้ี กิจการสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการได้กต่็อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะเข้าสู่กิจการ ซ่ึงกิจการต้องรับรู้รายการต่อไปน้ีเป็นค่าใช้จ่ายและต้องไ ม่นาํไป

ปรับปรุงกบัจาํนวนรายได้ที่ได้รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

1) จาํนวนที่เคยบันทกึเป็นรายได้ แต่ต่อมาได้เกดิความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็ 

2) จาํนวนที่ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ 

3) จาํนวนที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบันทาํให้ความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่จะได้รับคืนหมดไป 

ตวัอย่างประเด็นการพจิารณาการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ประเด็นที ่1 : รายไดค่้าติดตั้ง 

กิจการต้องรับรู้รายได้จากการติดต้ังตามข้ันความสาํเร็จของบริการที่ให้ เวน้แต่การติดตั้งน้ันเป็น

เพียงส่วนประกอบย่อยของการขาย ซ่ึงในกรณีน้ี กจิการต้องรับรู้รายได้จากการติดตั้งเมื่อขายสนิค้า 
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ประเด็นที ่2 : ค่าบริการหลงัการขายซ่ึงรวมอยู่ในราคาขายของสินคา้  

หากราคาขายของสินค้าได้รวมจาํนวนที่สามารถระบุได้สาํหรับการให้บริการหลังการขาย เช่น การ

ให้บริการหลังการขายและการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ดีข้ึนหลังจากที่ขายไปแล้ว เป็นต้น ใน

กรณีน้ี กิจการจําเป็นต้องนําเกณฑ์การรับรู้รายได้มาถือปฏิบัติกับแต่ละส่วนประกอบของรายการบัญชี   

เพ่ือสะท้อนเน้ือหาที่แท้จริงของรายการบัญชีน้ันแต่ละรายการ โดยที่กจิการต้องบันทกึจาํนวนที่สามารถระบุ

ได้สาํหรับการให้บริการหลังการขายเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่มี

การให้บริการ ตัวอย่างเช่น บริษัท วณิชสกุล จาํกัด ขายเคร่ืองปรับอากาศที่มีราคาขายเงินสด 40,000 

บาท ในราคา 50,000 บาท พร้อมทั้งให้บริการหลังการขายตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใน

กรณีน้ี บริษัท วณิชสกุล จํากัด ต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเป็นจาํนวนเงิน 40,000 บาท ผลต่าง 

10,000 บาทถือเป็นรายได้จากการให้บริการรอการรับรู้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายการจากการให้บริการ

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ให้บริการ เป็นต้น 

ประเด็นที ่3 : รายไดค่้าบริการโฆษณา 

กิจการสามารถรับรู้รายได้ค่าบริการโฆษณาจากสื่อโฆษณาเมื่อสื่อโฆษณาน้ันได้เผยแพร่สู่

สาธารณชนแล้ว เช่น ได้ออกอากาศทางวิทยุและโทรทศัน์แล้ว เป็นต้น ส่วนรายได้จากการผลิตสื่อโฆษณา

ต้องรับรู้ตามขั้นความสาํเรจ็ของงานน้ัน 
 

ประเด็นที ่4 : รายไดค่้านายหนา้ตวัแทนประกนัภยั 

ตัวแทนสามารถรับรู้รายได้ค่านายหน้าตัวแทนประกันภัยที่ได้รับหรือค้างรับ เม่ือวันที่กรมธรรม์

ใหม่มีผลบังคับหรือวันที่ต่ออายุกรมธรรม์ หากตัวแทนน้ันไม่ต้องให้บริการอื่นอีกต่อไป  อย่างไรกต็าม 

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตัวแทนขายประกันจะต้องให้บริการต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์  

ตัวแทนต้องบันทกึค่านายหน้าประกันภัยน้ันเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุ

ของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ 

 

 ประเด็นที ่5 : รายไดค่้าธรรมเนยีมแรกเขา้ ค่าใชบ้ริการ และค่าบ ารุงสมาชิก 

 กิจการต้องรับรู้รายได้ตามลักษณะของการให้บริการ กล่าวคือ กิจการต้องรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่

สะท้อนให้เหน็ถึงจังหวะเวลา ลักษณะและมูลค่าของประโยชน์ที่ให้แก่สมาชิก ตัวอย่างเช่น สถานออกกาํลัง

กายแห่งหน่ึงเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิก 6,000 บาท และค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ปีละ 

24,000 บาท ซ่ึงจากการพิจารณาประสบการณ์ในอดีต ฝ่ายบริหารคาดว่า ระยะเวลาโดยเฉล่ียที่สมาชิกเข้า

ใช้บริการสถานออกกาํลังกายเท่ากับ 5 ปีโดยประมาณ ก่อนที่ยกเลิกการเป็นสมาชิก ในกรณีน้ี สถานออก

กาํลังกายแห่งน้ีต้องทยอยรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิกตลอดระยะเวลา 60 เดือน เดือนละ 

100 บาท (6,000 บาท / 60 เดือน) ส่วนค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี สถานออกกาํลังกายแห่งน้ีต้องทยอย

รับรู้รายได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 12 เดือน เดือนละ 2,000 บาท (24,000 บาท /12 เดือน) เป็นต้น 
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  ประเด็นที่ 6 : รายไดค่้าธรรมเนียมในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

 กิจการต้องรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของ

ลูกค้าเป็นรายได้ตามขั้นความสาํเรจ็ของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยขั้นความสาํเรจ็ดังกล่าวต้อง

คาํนึงถึงการให้บริการภายหลังการส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 

ประเด็นที ่7 : รายไดค่้าผ่านประตู 

กจิการต้องรับรู้รายได้จากการแสดง การจัดเล้ียง และงานร่ืนเริงอื่นๆ เมื่องานเหล่าน้ันได้เสรจ็สิ้น

ลง แต่หากค่าผ่านประตูน้ันสามารถเข้าชมการแสดงได้หลายประเภท กิจการต้องรับรู้รายได้โดยปันส่วนค่า

ผ่านประตูให้กบัการแสดงแต่ละประเภทตามเกณฑท์ี่เหมาะสม 

ประเด็นที ่8 : ค่าเล่าเรียน 

กจิการต้องรับรู้รายได้ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน 

ตัวอย่าง ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท สยามการวิจัย จาํกัด ทาํสัญญาให้บริการวิจัยและ

พัฒนาแก่บริษัท สยามการค้า จาํกัดเป็นเวลา 3 ปี โดยที่บริษัท สยามการค้า จาํกัด ไม่สามารถขายหรือให้

สิทธิแก่ผู้อื่นได้ จนกว่าสัญญาการให้บริการจะเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงภายใต้เง่ือนไขสัญญา บริษัท สยามการค้า 

จํากัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัยเร่ิมแรกเป็นจํานวนเงิน 300,000 บาทในวันที่ทาํสัญญาทันท ี 

นอกจากน้ี บริษัท สยามการค้า จํากัด ยังต้องจ่ายค่าบริการวิจัยอีกปีละ 150,000 บาทในวันที่ 31 

ธนัวาคมของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 

จากตัวอย่างข้างต้น บริษัท สยามการวิจัย จาํกัด สามารถบันทกึรายได้จากการให้บริการวิจัยและ

พัฒนา ดังน้ี 

ปี 25x1 

ม.ค. 1  เดบิต เงินสด      300,000 

  เครดิต รายได้จากการให้บริการวิจัยและพัฒนารับล่วงหน้า  300,000 

 บันทกึรายการรับเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยเร่ิมแรกเป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท 

 _____________________________________________________________________ 

ธ.ค. 1  เดบิต เงินสด      150,000 

รายได้จากการให้บริการวิจัยและพัฒนารับล่วงหน้า  100,000 

  เครดิต รายได้จากการให้บริการวิจัยและพัฒนา   250,000 

 บันทึกรายได้จากการให้บริการวิจัยและพัฒนาเป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท 

((300,000 / 3) + 150,000) 

_____________________________________________________________________ 
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ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิและเงินปันผล 

 กิจการต้องรับรู้รายได้ในรูปดอกเบ้ีย ค่าสิทธิและเงินปันผล ที่เกิดจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของ

กจิการเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดังต่อไปนี้  

1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีน้ัน 

2) กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ของดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ี เกณฑก์ารรับรู้รายได้ดอกเบี้ ย ค่าสทิธแิละเงินปันผล มีดังต่อไปน้ี 

1) รายไดด้อกเบี้ ย ต้องรับรู้ตามวิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง 

2) รายไดค่้าสิทธิ ต้องรับรู้ตามเกณฑค์งค้างซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง  

3) รายไดเ้งินปันผล ต้องรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสทิธไิด้รับเงินปันผล 

ในกรณีที่กิจการซ้ือเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบ้ีย โดยในขณะที่ซ้ือน้ันมีดอกเบ้ียคงค้างอยู่ด้วย ซ่ึง

เป็นดอกเบ้ียคงค้างที่เกดิข้ึนก่อนการซ้ือเงินลงทุน กจิการต้องปันส่วนดอกเบ้ียที่ได้รับในเวลาต่อมาระหว่าง

ดอกเบ้ียรับที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่เกิดข้ึนก่อนการซ้ือและหลังการซ้ือ เพ่ือที่จะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ีย

เฉพาะส่วนที่เกดิข้ึนหลังการซ้ือเงินลงทุนเทา่น้ัน 

นอกจากน้ี การรับรู้รายได้ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลน้ันยังคงมีหลักการเช่นเดียวกับการรับรู้

รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการรับรู้รายการที่จะให้รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายและไม่ให้นาํไปปรับปรุงกบัจาํนวนรายได้ที่ได้รับรู้ไปเม่ือเร่ิมแรก ดังมีรายการต่อไปน้ี 

1) จาํนวนที่เคยบันทกึเป็นรายได้ แต่ต่อมาเกดิความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็ 

2) จาํนวนที่ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ 

3) จาํนวนที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบันทาํให้ความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่จะได้รับคืนน้ันหมดไป 

ตวัอย่างประเด็นการพจิารณาการรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ ย ค่าสิทธิและเงินปันผล 

ประเด็นที ่1 : รายไดค่้าธรรมเนยีมใบอนุญาตและค่าสิทธิ 

     กจิการต้องรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิที่ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการ

เป็นรายได้ตามเน้ือหาในข้อตกลง เช่น กจิการมอบสทิธใินการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้รับสิทธิโดย

คิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงที่ ซ่ึงไม่สามารถเรียกคืนได้ภายใต้สัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ ซ่ึงสัญญาน้ีอนุญาต

ให้ผู้รับสิทธิใช้สิทธิได้ตามประสงค์และผู้ให้สิทธิไม่มีข้อผูกพันใดๆภายหลังการส่งมอบโปรแกรมดังกล่าว 

ในกรณีน้ี การมอบสิทธิดังกล่าวโดยเน้ือหาแล้วคือการขาย ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้รายได้ค่าสิทธิเมื่อมีการ

ขาย เป็นต้น อย่างไรกต็าม ในบางกรณี หากกิจการผู้ให้สิทธิจะได้รับค่าสิทธิ โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
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อนาคต ดังน้ัน กิจการผู้ให้สิทธิจะสามารถรับรู้รายได้กต่็อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับค่า

สทิธน้ัิน ซ่ึงโดยปกติต้องมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นแล้ว 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการรับรู้รายได้ ดังต่อไปนี้  

1) นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ ซ่ึงรวมถึงวิธีที่ใช้กาํหนดขั้นความสาํเร็จของ

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการ 

2) จาํนวนรายได้ที่มีนัยสาํคัญที่รับรู้ในระหว่างงวดตามแต่ละประเภทต่อไปนี้   

2.1) การขายสนิค้า  

2.2) การให้บริการ  

2.3) ดอกเบี้ ย  

2.4) ค่าสทิธ ิ

2.5) เงินปันผล  

3) จาํนวนรายได้ที่เกดิจากการแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงรวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภทที่มี

นัยสาํคัญ ทั้งรายได้รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้ดอกเบ้ีย รายได้

ค่าสทิธ ิและรายได้เงินปันผล 

นอกจากน้ี กจิการยังต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์

ที่อาจเกิดข้ึน ข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากรายการ เช่น ค่ารับประกันสินค้า ค่าชดเชยความเสียหาย ค่าปรับ

หรือผลขาดทุนที่อาจเกดิข้ึน เป็นต้น  

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ในบางสถานการณ์ กจิการจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาจังหวะเวลาของการรับรู้

รายได้ เช่น การขายสินค้าโดยมีเง่ือนไขการติดตั้งและการตรวจสอบสินค้า การขายสินค้าโดยมีเง่ือนไขที่ผู้

ซ้ือสามารถคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กาํหนดได้ การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน การฝากขาย การขายสินค้า

โดยมีเง่ือนไขการให้บริการในอนาคต การแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการ เป็นต้น    

*************** 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


