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 รายได ้

เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 

เร่ือง : สอบถามมาตรฐานเกี่ยวกบัส่วนงานด าเนินงาน 

ถาม :  สอบถามข้อสงสัยในมาตรฐานส่วนงานด าเนินงานที่ระบุว่ารายได้จากภายนอกของ

ส่วนงานที่รายงานไม่ต ่ากว่า 75% ของรายได้รวม 

ค าถาม 

1. ค าว่ารายได้รวมจะต้องหักรายได้ระหว่างส่วนงานภายในออกก่อนหรือไม่ หรือเป็น

รายได้ทั้งจ านวนของกจิการที่รวมทั้งภายนอกและภายใน 

2. กรณีเกนิ 75% จะต้องเปิดเผยส่วนงานอื่นหรือไม่ 

ตอบ : ขออนุญาตตอบค าถามของทา่นดังน้ี 

1. ค าว่ารายได้รวมจะต้องหักรายได้ระหว่างส่วนงานภายในออกก่อนหรือไม่ หรือเป็น

รายได้ทั้งจ านวนของกจิการที่รวมทั้งภายนอกและภายใน 

ย่อหน้าที่  15 ของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  8 เร่ือง ส่วนงาน

ด าเนินงาน ระบุว่า 

15 หากผลรวมของรายไดที้เ่กิดจากลกูคา้ภายนอกของทุกส่วนงานทีร่ายงานมีจ านวน

ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของรายไดร้วมของกิจการ กิจการตอ้งรายงานส่วนงานเพ่ิมเติม (ถึงแมว้่า

ส่วนงานทีร่ายงานทีเ่พ่ิมขึ้นนัน้จะไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่13) จนกระทัง่

ผลรวมของรายไดที้เ่กิดจากลกูคา้ภายนอกของทกุส่วนงานทีร่ายงานมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

75 ของรายไดร้วมของกิจการ 

ค าว่ารายได้รวมหมายถึงรายได้ทั้งหมดหลังหักรายได้ระหว่างส่วนงาน ซ่ึงเป็นยอดที่

แสดงในงบก าไรขาดทุน 

 

2. กรณีเกนิ 75% จะต้องเปิดเผยส่วนงานอื่นหรือไม่ 

ย่อหน้าที่ 16  ของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงาน

ด าเนินงาน ระบุว่า 

16 ขอ้มูลเกีย่วกบักิจกรรมทางธุรกิจอื่นและส่วนงานด าเนินงานทีไ่ม่ไดแ้ยกรายงาน 

ตอ้งถูกรวมกันและเปิดเผยไวในหัวขอ้ “ส่วนงานอื่น” และแสดงแยกต่างหากจากรายการ

กระทบยอดอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่28 นอกจากน้ี กิจการจะตอ้งอธิบายแหล่งทีม่า

ของรายไดที้ร่วมอยู่ในหวัขอ้ “ส่วนงานอื่น” ดว้ย 

ส่วนงานอื่นหมายถึงผลรวมของทุกส่วนงานที่มิได้แยกน าเสนอ เน่ืองจากเป็นส่วนงาน

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์การน าเสนออื่นตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 13-15 ซ่ึงย่อ

หน้าที่ 16 ข้างต้นได้ก าหนดให้ต้องแสดงข้อมูลของ "ส่วนงานอื่น" เสมอ (เพ่ือกระทบยอด

ผลรวมของส่วนงานด าเนินงานที่รายงานและส่วนงานอื่นให้เท่ากับผลรวมยอดสินทรัพย์ หน้ีสิน 

รายได้ และค่าใช้จ่ายของกจิการ) 
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ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 รายได ้

เดือนกนัยายน – ตุลาคม 2561 

เร่ือง : การรับรู้รายได้และค่านายหน้า 

ถาม :  1. บริษัทมีการให้บริการดูแลรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ โดยคิดค่าบริการ 100,000 บาท  

โดยรับช าระเงินก่อนให้บริการทั้งจ านวน โดยการบริการจะให้บริการทุกๆ 3 เดือน เร่ิม 1 ต.ค. 

2561 ถึง 30 กันยายน 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม) ในการรับรู้รายได้บริษัท

รับรู้เงินที่รับเป็นรายได้รับล่วงหน้าและตัดจ่ายเป็นรายได้เม่ือให้บริการ  

2. กรณีบริษัทมีข้อตกลงกับพนักงาน กรณีที่ขายบริการได้ จะให้ค่านายหน้าแก่พนักงาน 

20 %  

 

ค าถาม 

3. การรับรู้รายได้ตามข้อ 1 บริษัทปฏบัิติถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่ 

4. ค่านายหน้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนทนัททีี่ที่ขายบริการ (รับเงิน) 

5. กรณีค่านายหน้า หากยังไม่ได้รับเงินในปี 2561 แต่รับเงินในปี 2562 บริษัทต้องรับรู้

ค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่ และต้องบันทกึบัญชีค้างจ่ายหรือไม่ 

ตอบ : 1.การรับรู้รายได้ตามข้อ 1 บริษัทปฏบัิติถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่ 

ตอบ หากท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ การรับรู้รายได้จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ืองรายได้ (หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า ในปี 2562)  

หากท่านเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ การรับรู้รายได้จะต้อง ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่ 18 เร่ือง

รายได้ 

ซ่ึงย่อหน้าที่ 334 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะได้ระบุไว้ว่า 

การให้บริการ 

334. เม่ือผลของรายการที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่าง

น่าเช่ือถือ กิจการต้องรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ตามข้ันความส าเร็จ

ของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ

เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ ต่อไปนี้  
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334.1. กจิการสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

334.2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

รายการบัญชีน้ัน 

334.3. กิจการสามารถวัดข้ันความส าเร็จของรายการบัญชี ณ วันที่ในงบการเงินได้

อย่างน่าเช่ือถือ 

334.4. กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ ต้นทุนในที่น้ี หมายถึง 

ต้นทุนที่เกดิข้ึนแล้วและที่จะเกดิข้ึนเพ่ือท าให้รายการบัญชีน้ันเสรจ็สมบูรณ์ 

(ย่อหน้าดังกล่าวสอดคล้องกับย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง

รายได้) 

ดงันั้นกิจการควรพิจารณาการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นไปตามเงื่อนไขใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว โดยการรบัรูร้ายไดต้ามขั้นความส าเร็จของ

รายการบญัชี เรียกว่า วิธีอตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ ตามวิธีนี้  กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้น

รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการใหบ้ริการ การรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑด์งักล่าวใหข้อ้มูลที่เป็น

ประโยชนเ์กีย่วกบัขอบเขตของบริการทีใ่หแ้ละผลการปฏิบติังานระหว่างงวด 

หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีที่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการได้

อย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดไ้ม่เกินจ านวนค่าใชจ่้ายที่รบัรูไ้ปแลว้ ซ่ึงคาดว่าจะ

ไดร้บัคืน 

 

2.ค่านายหน้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนทนัททีี่ที่ขายบริการ (รับเงิน) 

ตอบ การรับรู้ค่านายหน้าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน ทนัททีี่ขายบริการ (รับเงิน) หรือไม่

น้ัน ให้ท่านพิจารณาตามเน้ือหาของรายการว่ารายจ่ายน้ันก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว หรือมี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นใดในอนาคตหรือไม่ โดยพิจารณาจากค านิยามของค่าใช้จ่ายและ

สินทรัพย์ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ย่อหน้าที่ 26 และ 27 ดังน้ี 

26.1. สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากร

ดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก

ทรัพยากรน้ันในอนาคต 

27.2. ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา

รายงาน หรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

ลดลง โดยที่ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กบัเจ้าของและรายการขาดทุน 
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(สอดคล้องกับค านิยามตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ย่อหน้าที่ 

4.4.1 และ 4.25.2 ในกรณีที่ทา่นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ) 

 ดงันั้นท่านตอ้งพิจารณาก่อนว่าการจ่ายค่านายหนา้ดงักล่าวเขา้ค านิยามสินทรพัย์

หรือค่าใชจ่้าย ก็ใหบ้นัทึกตามค านิยามของเนื้ อหานั้น แต่หากเขา้ค านิยามของสินทรพัย์

แลว้ ท่านตอ้งพิจารณาในการทยอยตดัจ าหน่ายสินทรพัยด์งักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายใหส้มัพนัธ์

กบัรายไดที้ไ่ดร้บัประโยชน ์แต่หากเป็นเขา้ค านยิามเป็นค่าใชจ่้าย ก็รบัรูท้นัทีทีข่ายบริการ  

 

3. กรณีค่านายหน้า หากยังไม่ได้รับเงินในปี 2561 แต่รับเงินในปี 2562 บริษัทต้อง

รับรู้ค่าใช้จ่ายเม่ือไหร่ และต้องบันทกึบัญชีค้างจ่ายหรือไม่ 

ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อ

หน้าที่ 10 และ 11 ก าหนดให้กจิการใช้เกณฑค์งค้างในการจัดท ารายงานทางการเงิน ดังน้ี 

10. ข้อสมมติที่ใช้ในการน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ ได้แก่ เกณฑค์งค้าง และการด าเนินงานต่อเน่ือง 

11. เกณฑ์คงค้างก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด

รายการน้ัน ซ่ึงอาจเป็นรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันหรือต่างกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการ

ได้รับหรือจ่ายช าระเงินสด 

(สอดคล้องกบัเกณฑค์งค้างตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ย่อหน้าที่ 

วป17 ในกรณีที่ท่านใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ) 

ดงันั้น ท่านตอ้งพิจารณาก่อนว่ารายการค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึนในงวดเวลาใด 

หากเกิดข้ึนในงวดเวลาใด ก็รบัรูใ้นงวดเวลานั้น แมย้งัไม่ไดร้บัหรือจ่ายช าระ และบนัทึก

รายการค่าใชจ่้ายในงวดเวลาทีเ่กิดรายการตามเกณฑค์งคา้ง 

ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยท่าน

สามารถศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเ งินในเว็บไซต์ของสภาวิชา ชีพบัญชี 

http://www.fap.or.th/upload/9414/e8cXTzUL59.pdf   

 รายได ้

เดือนกนัยายน – ตุลาคม 2561 

เร่ือง : การบันทกึรายได้ดอกเบ้ียรับที่รับในอนาคต 

ถาม :  บริษัทเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ได้ลงทุนซ้ือหุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์

http://www.fap.or.th/upload/9414/e8cXTzUL59.pdf
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ซ่ึงไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ จ านวน 49% ของมูลค่าหุ้น รวมทั้งได้ซ้ือหน้ีสินมาจากบริษัทแม่ที่

อยู่ต่างประเทศรวมดอกเบ้ียค้างช าระ จ านวน 49%ของมูลค่าหน้ี ทั้งหน้ีเงินกู้ยืมมีอัตรา

ดอกเบี้ ย 5.25% เพ่ือร่วมลงทุนในโปรเจค็คอนโดมิเนียม โดยเงินต้นและดอกเบ้ียจะช าระเมื่อ

โครงการแล้วเสร็จใช้เวลา 3-5 ปี โดยยังจะมีการกู้เงินทยอยเพ่ิมอีกจ านวนหน่ึงตามความ

จ าเป็นในการลงทุน 

ค าถาม 

1. ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ได้ระบุ

ให้บันทึกดอกเบ้ียรับตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง ซ่ึงตามข้อมูลเบ้ืองต้นสามารถบันทึกดอกเบ้ีย 

5.25% ทั้งจ านวนได้หรือไม่ หรือต้องบันทกึโดยใช้ Present Value ถ้าใช้ต้องใช้อัตราดอกเบ้ีย

เทา่ไหร่ในการค านวณคิดลด  

2. กรณีที่ระยะเวลาคืนเงินต้นและดอกเบ้ียไม่แน่นอน จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการค านวณจึง

จะถูกต้องตามมาตรฐานฯ 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 

344.1 ระบุว่า 

344.1 ดอกเบ้ียรับต้องรับรู้ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่

แตกต่างจากวิธอีตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงอย่างมีสาระส าคัญ 

ดังน้ัน ท่านต้องทดสอบผลแตกต่างระหว่างการค านวณอัตราดอกเบ้ียด้วยวิธีอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริง (ตามตัวอย่างที่เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี) กับการใช้วิธี

อื่น เช่น รับรู้ดอกเบ้ียรับตามสัญญาหรือตามจ านวนเงินที่ได้รับ เพ่ือพิสูจน์ว่ามีผลแตกต่าง

อย่างมีสาระส าคัญหรือไม่  

หากผลแตกต่างมีสาระส าคัญ กิจการตอ้งรบัรูด้ว้ยวิธีอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้ริงตามที่

ก าหนดในย่อหนา้ดงักล่าว 

ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 รายได ้

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

เร่ือง : มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกบัการรับรู้รายได้ 

ถาม :  กิจการด าเนินธุรกิจให้โฆษณาในระบบดิจิตอลมีเดีย (LED) ซ่ึงกิจการได้ท าสัญญา

แลกเปล่ียนโฆษณา (Barter) กบัลูกค้าของกจิการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ   

1. ตกลงท าสัญญาแลกเปล่ียนการให้บริการโฆษณา (LED) กับ Content ข่าวสารต่างๆ 

หรือสาระบันเทงิอื่นๆ กบักจิการแห่งหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปล่ียน เพ่ือสร้างสีสัน 

และการดึงดูความสนใจให้ลูกค้าหันมาใช้บริการโฆษณา โดยมิได้วัดมูลค่ายุติธรรมของ 
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Content ข่าวไว้ เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่าได้      

2. ตกลงท าสัญญาแลกเปล่ียนการให้บริการโฆษณา (LED) กับบัตรชมการแสดงที่โรง

ละคร และตั๋วหนังภาพยนตร์กับกิจการแห่งหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าบัตรชมการแสดง 

และตั๋วหนังไปจัดโปรโมช่ันสมนาคุณลูกค้ารายอื่น โดยวัตถุมูลค่าของบัตรเทยีบเคียงกับราคา

ตลาด 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นกิจการจะต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีหรือไม่ และจะต้อง

ปฏบัิติอย่างไร รวมถึงน าเสนอข้อมูลในงบการเงินอย่างไร จึงจะถูกต้องตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงิน (กิจการเลือกใช้มาตรฐานชุดใหญ่ หรือมาตรฐานส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ) 

ตอบ : ในกรณีที่กิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ) กจิการต้องอ้างองิการรับรู้รายได้ส าหรับรายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

ตามการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา ในย่อหน้าที่ 3 และ 5 ดังน้ี 

3. ผู้ขายที่ให้บริการโฆษณาเป็นการค้าปกติ จะรับรู้รายได้จากรายการแลกเปล่ียน

เกี่ยวกับโฆษณา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ เมื่อ

บริการที่แลกเปล่ียนมีความแตกต่างกัน (อ้างอิงย่อหน้าที่ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้) และจ านวนเงินของรายได้สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

(อ้างอิงย่อหน้าที่ 20.1 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะน ามาใช้กต่็อเม่ือมีการแลกเปล่ียนบริการโฆษณาที่มี

ลักษณะแตกต่างกนั การแลกเปล่ียนบริการโฆษณาที่เหมือนกันไม่ถือว่ารายการแลกเปล่ียนน้ัน

ก่อให้เกดิรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 

5. รายได้จากการแลกเปล่ียนเกี่ยวกบัการโฆษณาไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ

โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ได้รับ อย่างไรกต็าม ผู้ขายสามารถวัดมูลค่าของ

รายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปล่ียน 

โดยอ้างองิกบัรายการที่มิได้มีรายการแลกเปล่ียนซ่ึง 

5.1 เป็นการโฆษณาซ่ึงมีลักษณะคล้ายกบัการโฆษณาที่มีรายการแลกเปล่ียน 

5.2 เกดิขึ้นบ่อย 

5.3 แสดงถึงรายการที่มีจ านวนและยอดเงินที่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากเม่ือเทียบกับ

รายการทุกรายการที่ได้ให้บริการโฆษณาที่คล้ายกบัการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปล่ียน 

5.4 เกี่ยวข้องกับเงินสด และ/หรือ รูปแบบอื่นของสิ่งตอบแทน (เช่น หลักทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาด สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และบริการอื่นๆ) ซ่ึงวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
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น่าเช่ือถือ และ 

5.5 ไม่เกี่ยวกบักจิการคู่ค้ารายเดียวกบัที่มีรายการแลกเปล่ียน 

ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณาตามย่อหน้าดังกล่าวและรับรู้รายการตามข้อเทจ็จริงและเน้ือหาเชิง

เศรษฐกจิของรายการ 

อนึง่ ในปี 2562 เป็นตน้ไป การตีความมาตรฐานฉบบัที่ 31 ดงักล่าวจะถูกยกเลิก 

และใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 แทน ดงันั้นกิจการตอ้งรบัรูร้ายได้

จากรายการแลกเปลีย่นดงักล่าวโดยอา้งอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 

เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้  

ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 รายได ้

เดือนตุลาคม 2559 

เร่ือง : แนวทางการบันทกึบัญชีเกี่ยวกบัรายได้ของศูนย์อาหาร 

ถาม :  เน่ืองจาก บริษัทประกอบกจิการศูนย์อาหาร มีทั้งขายเอง และให้ร้านค้าย่อยเข้าไปขาย

อาหารในศูนย์อาหาร และศูนย์อาหารแบ่งรายได้ให้แก่ร้านค้าย่อยเป็นค่าอาหาร ซ่ึงทาง

กรมสรรพากร ถือว่าการประกอบกิจการศูนย์อาหาร เป็นการบริการตามมาตรา 77/1(10)  

จึงขอสอบถามว่า จากที่กล่าวมา ต้องบันทึกบัญชีว่าอย่างไร ถือเป็นการบริการเหมือนกับ

สรรพากรหรือไม่ และในส่วนที่บริษัทเปิดร้านขายเองในศูนย์อาหาร ต้องบันทกึบัญชีเป็นรายได้

ประเภทใด ถือระหว่างรายได้จากการขายหรือรายได้จากการบริการ จึงจะถูกต้องตามมาตรฐาน

การบัญชี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบัิติอย่างถูกต้อง 

ตอบ : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ (TAS 18) และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) บทที่ 18 เร่ือง รายได้ มิได้

ให้ค านิยามเกี่ยวกับการแยกประเภทของรายได้ ว่าเม่ือใดเป็นการขายสินค้า หรือเม่ือใดเป็น 

การให้บริการ ก าหนดเพียงว่าการรับรู้รายได้จากการขาย และรายได้จากการบริการมีจุดรับรู้ที่

แตกต่างกัน โดยย่อหน้าที่ 14 ของ TAS18 หรือย่อหน้าที่  326 ของ  TFRS for NPAEs ก าหนด

ว่ากจิการต้องรับรู้รายได้จากการขายสนิค้าเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

 1. กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้กบัผู้ซ้ือแล้ว  

 2. 

 

กิจการไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเน่ืองในระดับที่เจ้าของพึงกระท า หรือ

ไม่ได้ควบคุมสนิค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม  

3. กจิการสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ  

4. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการบัญชีน้ัน  
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5. กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดข้ึนหรือที่จะเกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากรายการ

บัญชีน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 
ในขณะที่ TAS 18 ย่อหน้าที่ 20 หรือ ย่อหน้าที่ 334 ของ TFRS for NPAEs ก าหนดว่า 

เม่ือผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 

กิจการต้อง รับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ตามข้ันความส าเร็จของรายการ  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือเมื่อเป็นไป 

ตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

 1. กจิการสามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ  

 2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการน้ัน  

 3. กิจการสามารถวัดขั้นความส าเรจ็ของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้อย่าง

น่าเช่ือถือ และ  

 4. กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดข้ึนแล้วและต้นทุนที่จะเกิดข้ึนเพ่ือท าให้

รายการน้ันเสรจ็สมบูรณ์ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ ย่อหน้าที่  6 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for 

NPAEs) บทที่ 8 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ ย่อหน้าที่ 86 ระบุว่า 

 86. สนิค้าคงเหลือ หมายถึง สนิทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี  

 86.1 ถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ  

 86.2 อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสนิค้าส าเรจ็รูปเพ่ือขาย  

 86.3 อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสนิค้าหรือให้บริการ 

 
ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณาเน้ือหาของรายการบัญชีที่เกิดข้ึนของทั้งกรณีศูนย์อาหาร

แบ่งรายได้ให้แก่ร้านค้าย่อยเป็นค่าอาหารและกรณีบริษัทเปิดร้านขายเองในศูนย์อาหาร ว่ามี

ลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยหากกิจการมีสินทรัพย์ที่ถืออยู่และเข้าค า

นิยามของสินค้าคงเหลือดังกล่าวข้างต้น และต่อมามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนใน

สนิค้าคงเหลือตามเง่ือนไขการรับรู้รายได้จากการขาย จึงน่าจะถือเป็นการขายสินค้า และให้รับรู้

รายได้ตามการขายสินค้า แต่หากกิจการไม่มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้า

คงเหลือซ่ึงเป็นสินทรัพย์ของกิจการและไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้รายได้ จึงน่าจะถือเป็น

การให้บริการ กจิการต้องพิจารณาตามเง่ือนไขของการรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

อย่างไรกต็าม ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพ่ิมเติม

ได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีและศึกษาตัวอย่างงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ในธุรกจิที่คล้ายคลึงกับกิจการท่านในเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เพ่ือประกอบการพิจารณาประเภทของรายได้ของทา่น 

ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของท่าน ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และข้อมูลที่มากกว่า 
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เพ่ือให้ได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องย่ิงขึ้น 

เดือนมีนาคม 2559 

เร่ือง : มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัรายได้ 

ถาม :  ข้อมูลทั่วไป : 

เป็นพนักงานบัญชีของธุรกจิลิสซ่ิง แบบประเภทสญัญาเช่าทางการเงิน  ซ่ึงมีการเกบ็ค่าเช่าจาก

ลูกค้าแต่ละเดือนที่รวมค่าเบี้ ยประกนัของทรัพย์สนิที่เช่า 

ตัวอย่าง  รายได้ดอกเบ้ียที่บันทกึในเดือนมกราคมเทา่กบั  105 บาท ค านวณจาก 

 ดอกเบี้ ยค านวณจากเงินให้สินเช่ือ 100 

 ค่าเบี้ ยประกนัทรัพย์สนิ 5 

 รวมรายได้ดอกเบี้ ยบันทกึเดือนมกราคม 105 

 

ได้ทราบมาว่าในอนาคตรายได้ดังกล่าวจะต้องบันทกึแยกเป็น 2 รายการ คือ 

1. รายได้ดอกเบี้ ย 100 

2. รายได้ค่าเบี้ ยประกนั 5 

 

 ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะ   และถ้าใช่  มาตรฐานดังกล่าวจะน ามาใช้ประมาณปีใด

ค่ะ รบกวนขอค าแนะน าด้วยค่ะ   เพ่ือที่ทางบริษัทฯจะได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัการ

เปล่ียนแปลง 

ตอบ :  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า (ฉบับที่เคยถือปฏบัิติมาในอดีต

จนถึงปัจจุบัน) จะระบุในย่อหน้าที่  36 และ 38 ว่ากจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ทางการเงินด้วยมูลค่าเงินลงทุนสทุธใินสญัญาเช่า(เงินลงทุนขั้นต้นตามสญัญาเช่าคิดลดด้วย

อตัราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า) ซ่ึงให้รวมถึงต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกด้วย 

(http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2017%20revised%2025

58+.pdf) 

[โดยย่อหน้าที่ 4 ระบุว่า เงินลงทุนขั้นต้นตามสญัญาเช่า คือ ผลรวมของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้อง

จ่ายให้กบัผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงินกบัมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

โดยไม่รวมค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึน ต้นทุนการให้บริการ และภาษีที่ผู้ให้เช่าจ่ายและเรียกคืนได้จาก

ผู้ให้เช่า] 

 ทั้งน้ีรายได้ทางการเงินรอการรับรู้(ส่วนของดอกเบี้ ย) หมายถึงผลต่างระหว่างเงิน

ลงทุนขั้นต้นตามสญัญาเช่ากับเงินลงทุนสุทธติามสญัญาเช่า 

 อย่างไรกต็าม กจิการต้องพิจารณาก่อนว่ารายได้จากการรับประกนัถือเป็นส่วนหน่ึงของ

จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าหรือไม่ หากไม่ใช่ อาจมิได้รับรู้รวมอยู่ในเงินลงทุน

ขั้นต้นตามสญัญาเช่า และเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า ดังน้ัน หากกจิการพิจารณาแล้วว่า

รายได้จากการรับประกนัไม่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาเช่า รายได้จากการรับประกนัภัยจะมิได้รับรู้

ผ่านการรับรู้ของรายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ ย) แต่ควรให้รับรู้เป็นรายการต่างหากแยกจากส่วน

http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2017%20revised%202558+.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2017%20revised%202558+.pdf
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ของเงินที่ต้องรับรู้ตามสญัญาเช่าโดยตรง 

 ทั้งน้ีเทา่ที่ข้อมูลมีมาจนถึงปัจจุบัน หลักการดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงในการ

ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ืองสญัญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ที่จะประกาศใช้ในอนาคต  

 อย่างไรกต็าม ขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทซ่ึงมีความเข้าใจในเน้ือหาของ

รายการและมีข้อมูลที่มากกว่า และต้องเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของ

ทา่น เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องและชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

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


