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ข้อก ำหนดเร่ืองจรรณยำบรรณตำมพรบ.วชิำชีพบัญชี พ.ศ.2547
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มาตรา 47 ก ำหนดใหส้ภำวิชำชีพบญัชีจดัท ำจรรณยำบรรณเป็นภำษำไทย 
อยำ่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยเร่ืองดงัน้ี

1.ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเทีย่งธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต
2.ความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลบั
4.ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิตบุิคคลที่ผู้
ประกอบวชิาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้



โครงสร้ำงของจรรณยำบรรณ
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พ.ร.บ. วชิำชีพบัญชี  พ.ศ. 2547  มำตรำ 2547

ข้อบังคบัสภำวชิำชีพบัญชี  พ.ศ. 2561

คู่มือประมวลจรรยำบรรณ พ.ศ. 2564

Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants
(Including International Independence Standards) 2020 Edition



หลกักำรพืน้ฐำนของจรรณยำบรรณ
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ท่ีมา Booklet ส าหรับผูส้อบบญัชีและผูท้  าบญัชี 2564
โดย คณะอนุกรรมการก าาหนดจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
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ค ำศัพท์ที่หน้ำสนใจ

ผู้ประกอบวชิำชีพบญัชี หมายความวา่       ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี
ดา้นการท าบญัชี 
ดา้นการสอบบญัชี
ดา้นการบญัชีบริหาร 
ดา้นการวางระบบบญัชี 
ดา้นการบญัชีภาษีอากร 
ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี และ
บริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดใหเ้ป็นวชิาชีพบญัชี และให้

หมายความรวมถึงผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชีดว้ย



6

ค ำศัพท์ที่หน้ำสนใจ

ผู้ประกอบวชิำชีพบญัชีทีใ่ห้บริกำรสำธำรณะ (Professional Accountants in Public Practice- PAPP)

หมายความวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในสานกังานท่ีใหบ้ริการทางวชิาชีพ (ทั้ง 6 ดา้น)

ผู้ประกอบวชิำชีพบญัชีในหน่วยงำนธุรกจิ (Professional Accountants in Business PAIB)  

หมายความวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีไดรั้บการวา่จา้งในกิจการ หรือกลุ่มของกิจการในดา้นต่าง ๆ (5 
ดา้น ยกเวน้งานสอบบญัชี) เช่น พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการการศึกษา ภาครัฐ องคก์รท่ีไม่
แสวงหาก าไร หน่วยงานก ากบัดูแล หรือองคก์รวชิาชีพ หรือผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีขอ้ตกลงผกูพนั
กบักิจการดงักล่าว
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ค ำศัพท์ที่หน้ำสนใจ

ท่ีมา Booklet ส าหรับผูส้อบบญัชีและผูท้  าบญัชี 2564
โดย คณะอนุกรรมการก าาหนดจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
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ค ำศัพท์ที่หน้ำสนใจ

ท่ีมา Booklet ส าหรับผูส้อบบญัชีและผูท้  าบญัชี 2564
โดย คณะอนุกรรมการก าาหนดจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์



9

หมวด 1 บททัว่ไป

ขอ้ 5 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี เพือ่ประโยชน์สำธำรณะ โดย
1.ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีมีกฎหมายก าหนด แต่ยงัตอ้ง
2.ปฏิบติัตามขอ้อ่ืนๆ ท่ีเหลือของจรรณยาบรรณ

ขอ้ 6 ภายใตข้อ้บงัคบัจรรยาบรรณก าหนดใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติั หรือ
งดเวน้การปฏิบติัใด ๆ ใหห้มายรวมถึงการกระท าของบุคคลอ่ืน ผูซ่ึ้ง

1. ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรับรู้ถึงการกระท านั้น หรือ
2. ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชียนิยอมใหอ้า้งอิงช่ือตน
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ความซ่ือสัตย์สุจริต 
Integrity

ความเทีย่งธรรมและความเป็นอสิระ 
Objectivity and Independence

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏบัิติงาน
Professional Competence and Due Care

การรักษาความลบั 
Confidentiality

พฤติกรรมทางวชิาชีพ 
Professional Behavior

ความโปร่งใส 
Transparency

หลกักำรพืน้ฐำนของจรรณยำบรรณ

หมวด 2 ข้อ 9
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ความซ่ือสัตย์สุจริต  Integrity
ประพฤติตนอย่างตรงไปตรงมา จริงใจในความสมัพนัธ์ทัง้มวล ทัง้ทางวิชาชีพและทางธุรกิจ

ความเทีย่งธรรมและความเป็นอสิระ Objectivity and Independence
ไม่ยอมให้อคติ หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอนัเกินควรของบคุคลอ่ืนมาลบล้างการใช้ดลุยพนิิจทางวิชาชีพ หรือ
ทางธุรกิจ
ส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ให้บริกำรสำธำรณะ ซึง่เป็นผู้ให้บริการงานให้ความเช่ือมัน่ต้องมีความเป็นอิสระจากลกูค้า
งานให้ความเช่ือมัน่นัน้ อนัประกอบด้วย 

ความเป็นอิสระทางด้านจิตใจและ
ความเป็นอิสระในเชิงประจกัษ์ 

ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีให้บริการสาธารณะสามารถแสดงข้อสรุป และแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นว่า ตนได้ข้อสรุป
โดยปราศจากความลาเอียง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรืออิทธิพลอนัเกินควรของบคุคลอ่ืน

ส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีในหน่วยงำนธุรกจิ 
ต้องค านงึถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตามหลกัการพืน้ฐานนีด้้วย

หลกักำรพืน้ฐำนของจรรณยำบรรณ
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ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏบัิติงาน Professional Competence and Due Care
1. มีและรักษาไว้ซึง่ความรู้ ความสามารถ และความช านาญทางวิชาชีพในระดบัท่ีรับรองได้ว่าลกูค้า หรือผู้ว่าจ้างได้รับ
บริการทางวิชาชีพท่ีถึงพร้อมด้วยวิธีการ หรือเทคนิคการปฏิบตัิงาน หรือตามกฎหมาย่ท่ีเก่ียวข้องล่าสดุ 

2. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ให้เป็นไปตามเทคนิคการปฏิบตัิงานและมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

การรักษาความลบั Confidentiality
ให้ความส าคญักบัความลบัของข้อมลูท่ีได้มาจากความสมัพนัธ์ทางวิชาชีพและทางธุรกิจ

ดงันัน้ จงึไม่พงึเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้กบับคุคลท่ีสาม โดยไม่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ มีอ านาจอย่างถกูต้องและ
เฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเปิดเผย 

หรือไม่น าข้อมลูดงักล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือบคุคลท่ีสาม

หลกักำรพืน้ฐำนของจรรณยำบรรณ
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พฤติกรรมทางวชิาชีพ Professional Behavior
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์แห่ง
วิชาชีพบญัชี กรณีท่ีจะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซึง่ความเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์
แห่งวิชาชีพบญัชี มีดงัต่อไปนี ้
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชีตามข้อบงัคบันี ้และเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง
(๒) เคยถกูลงโทษโดยค าสัง่ถึงท่ีสดุเน่ืองจากประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ยงัประพฤติผิดซ า้ หรือไม่หลาบจ า หรือไม่มีความเกรงกลวัต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี
(๓) กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพบญัชีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๙ โดยค าพพิากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ
(๔) กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซึง่ความเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์
แห่งวิชาชีพบญัชีรับผิดชอบต่อผู้ รับบริการ ได้แก่ ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี หรือบคุคลอ่ืนท่ีใช้ผลงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีด้วยความสจุริตและจ าเป็นรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ เป็นหุ้นส่วน บคุคล นิติบคุคล หรือส านกังานใน
หน่วยงานของผู้ประกอบวิชาชีพเอง

ความโปร่งใส Transparency
แสดงภาพลกัษณ์ให้เห็นถึงการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดไว้ และไม่
ปกปิดข้อเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่สามารถติดตามตรวจสอบได้

หลกักำรพืน้ฐำนของจรรณยำบรรณ



ขอ้ 11 อุปสรรค

ขอ้ 13 กำรด ำเนินกำร
กรณีพบกำรฝ่ำฝืน
เง่ือนไขใดๆของขอ้บงัคบัน้ี

ขอ้ 15 ควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์

ขอ้ 17 กำรติดต่อส่ือสำร
กบัผูมี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแล 
(TCWG)

ขอ้ 10 กรอบแนวคิด
เป็นการก าหนดแนวทาง ซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี
ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการพืน้ฐาน

ขอ้ 12 กำรประเมิน
นยัส ำคญัของอุปสรรค

ก.ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ให้บริการสาธารณะ
ข.ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในหนว่ยงานธุรกิจ

ขอ้ 14 มำตรกำรป้องกนั

ขอ้ 16 ขอ้ยติุเก่ียวกบั
ควำมขดัแยง้
ทำงจรรณยำบรรณ

หมวดที ่3 การน าหลกัการพืน้ฐานไปปฏิบัติ

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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ข้อ 10 กรอบแนวคดิ

• เหตุกำรณ์แวดลอ้มต่ำงๆ ท่ีผูป้ระกอบ
วชิำชีพปฏิบติังำนอยู ่อำจท ำใหเ้กิด
อุปสรรคในกำรปฏิบติัตำมหลกักำร
พื้นฐำน

• ขอ้บงัคบัน้ีจึงไดก้ ำหนดกรอบแนวคิดให้
ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี เม่ือตอ้งพบกบั
เหตุกำรณ์แวดลอ้มท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถ
ปฏิบติังำนไดต้ำมหลกักำรพื้นฐำน
(อุปสรรค) จะไดร้ะบุ ประเมิน และ
จดักำรอุปสรรคดส้ยกำรใชม้ำตรกำร
ป้องกนั เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนเป็นไปตำม
หลกักำรพื้นฐำน

หลกักำรพ้ืนฐำน 6
หลกัการ

อุปสรรค
5

ประเภท

มำตรกำรป้องกนั
2

ประเภท

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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วธีิคดิ (mindset) ในการน ากรอบแนวคดิมาใช้

มีจิตช่ำงสงสัย ดุลยพินิจทำงวชิำชีพ
ในกำรทดสอบประหน่ึง

บุคคลท่ีสำมซ่ึงมี
ควำมรอบรู้และ
ไดใ้ชวิ้จำรญำณ
เยีย่งวิญญูชน

ในการปฏิบัตติามกรอบแนวคดิ ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีต้อง

ข้อพจิารณาอืน่เมื่อน ากรอบแนวคดิมาใช้

1

1

2

3

4

5

อคติ

วฒันธรรมองคก์ร

วฒันธรรมส ำนกังำน

ควำมเป็นอิสระ

กำรสงัเกตุและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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ขอ11อุปสรรคขอ้ 11 อุปสรรค

อุปสรรคทีเ่กดิจากผลประโยชน์ส่วนตน
[Self-Interest Threat)

อุปสรรคท่ีเกิดจำกผลประโยชน์ทำงกำรเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืน ท่ีมีอิทธิพลอยำ่งไม่
เหมำะสมต่อกำรใชดุ้ลยพินิจ หรือพฤติกรรม ขอผูป้ระกอบวชิำชีพ

อุปสรรคทีเ่กดิจากการเป็นผู้ให้การสนับสนุน
(Advocacy Threat)

อุปสรรคท่ีผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนุน สถำนภำพของลูกคำ้หรือผูว้ำ่จำ้ง
รำยใดรำยหน่ึง จนไม่สำมำรถ อยูใ่นฐำนะท่ีสำมำรถปฏิบติัตนไดด้ว้ยควำมเท่ียงธรรม

อุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรถูกข่มขู่
(Intimidation Threat)

อุปสรรคท่ีผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีถูกยบัย ั้งจำกกำรปฏิบติังำน อยำ่งเท่ียงธรรม เน่ืองจำก
แรงกดดนั ซ่ึงไม่วำ่จะเกิดข้ึนจริง หรือ ซ่ึงเขำ้ใจไปไดเ้ช่นนั้น รวมถึงกำรใชค้วำมพยำยำม
ท่ีจะใชอิ้ทธิพล อนัเกินควรต่อผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี

อปสรรคทีเ่กดิจากการสอบทานผลงานตนเอง
(Self-Review Threat)

อุปสรรคท่ีผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีไม่สำมำรถประเมินไดอ้ย่ำง IHU
ะสบ เก่ียวกบัผลของกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีผำ่นมำขตน หรือกิจกรรม 
หรือกำรใหบ้ริกำรท่ีตนไดก้ระท ำ หรือตยบุคคลอ่ืน ในส ำนกังำน 
หรือองคก์รผูว้ำ่จำ้งเดียวกนั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ผูป้ระกอบ วชิำชีพบญัชี
เช่ือถือในกำรดุลยพินิจ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของ กำรปฏิบติัน หรือกำร
ใหบ้ริกำรในปัจจุบนั

อุปสรรคทีเ่กดิจากความคุ้นเคย
(Familiarity Threat)

อุปสรรคท่ีเกิดจำกควำมสัมพนัธ์อนัยำวนำน หรือใกลชิ้ดกบั ลูกคำ้ 
หรือผูว้ำ่จำ้งจนท ำให้ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีเกิด ควำมเห็นอกเห็น
ใจจนเกินไปในผลประโยชน์ หรือวำ่ยต่อ กำรยอมรับในพลำนขอ
บุคคลดงักล่ำว

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 17



ข้อ 12 การประเมนินัยส าคญัของอุปสรรค
ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรตดัสินใจใชว้ธีิท่ีดีท่ีสุดเพื่อจดักำรกบั อุปสรรคท่ีอยูใ่นระดบัท่ีไม่
สำมำรถยอมรับไดโ้ดยใชม้ำตรกำร ป้องกนั เพื่อขจดั หรือลดอปสรรคใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้หรือยติุ หรือปฏิเสธกำรใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

ตอ้งพิจำรณำวำ่ บุคคลท่ีสำมซ่ึงมีควำมรอบรู้และไดใ้ช ้วจิำรณญำณเยีย่งวญิญชน อำจสรุปโดย
ไดใ้หน้้ำํหนกักบั ขอ้เทจ็จริงเฉพำะและเหตุกำรณ์แวดลอ้มทั้งหมดท่ีมีใหก้บั ผูป้ระกอบ
วชิำชีพบญัชีในขณะนั้นวำ่ อุปสรรคดงักล่ำวจะถูก ขจดั หรือลดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
หรือไม่ โดยไม่ท ำให ้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรพื้นฐำนดูกรอมชอม

ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกจิ

มีควำมรับผดิชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริมเป้ำหมำยท่ีชอบธรรมของ องคก์รผูว้ำ่จำ้ง ซ่ึงจรรยำบรรณน้ี
มิไดข้ดัขวำงกำรปฏิบติั หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบดงักล่ำวใหบ้รรลุเป้ำหมำยแต่กล่ำวถึง กรณีท่ี
กำรปฏิบติัตำมหลกักำรพื้นฐำนอำจมีกำรรอมชอม

ตอ้งประเมินนยัส ำคญัของอุปสรรคและตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน กำรตดัสินใจจดักำรอยำ่งดีท่ีสุด
กบัอุปสรรคท่ีอยูใ่นระดบัท่ี ไม่สำมำรถยอมรับไดโ้ดยใชม้ำตรกำรป้องกนั (เพื่อขจดั หรือ ลด
อุปสรรคใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได)้ หรือตอ้งลำออกจำก หน่วยงำนธุรกิจ หำกไดมี้กำร
รอมชอม และไดใ้ชม้ำตรกำร ป้องกนัอยำ่งดีท่ีสุดแลว้ และแต่ไม่สำมำรถลดอุปสรรคใหอ้ยู ่
ในระดบัท่ียอมรับได้

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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ข้อ 13 การด าเนินการกรณีพบการฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆของข้อบังคบั

• ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีตอ้งประเมินนยัส ำคญัของกำรฝ่ำฝืน และผลกระทบท่ีมีต่อ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรพื้นฐำน โดยตอ้งกระท ำกำรใด ๆ เท่ำท่ีจะท ำไดท้นัที 
เพื่อใหไ้ดผ้ลเป็นท่ีพอใจและตดัสินใจวำ่จะตอ้งรำยงำนกำรฝ่ำฝืนน้ีไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ผูท่ี้
อำจจะไดรั้บผลกระทบจำกกำรฝ่ำฝืนองคก์รท่ีเป็นสมำชิก หน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ผูมี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแล หรือไม่

• ในกรณีท่ีผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีเผชิญเหตุกำรณ์แวดลอ้มท่ีไม่ปกติในกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั
น้ีอำจส่งผลใหมี้ผลลพัธ์ท่ีไม่เหมำะสม หรือผลลพัธ์ท่ีอำจไม่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ผู ้
ประกอบวชิำชีพบญัชีควรปรึกษำกบัองคก์รท่ีเป็นสมำชิก หรือหน่วยงำนกำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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ข้อ 14 มาตรการป้องกนั
มำตรกำรป้องกนัคือกำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งประกอบกิน ท่ีผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี
กระท ำอยำ่งมีประสิทธิผล เพื่อลดอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัตำมหลกักำรพื้นฐำน ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้

ก) ก าหนดโดยองค์กรวชิาชีพ 
กฎหมาย หรือข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง

เช่น บช.บ. ก ำหนดคุณสมบติัผูท้  ำบญัชี/ ผูส้อบ
บญัชี: ชัว่โมง CPD และมำตรฐำนวชิำชีพ

ข) จัดให้มขีึน้ในสภาพแวดล้อม
การปฏบิัติงาน

เช่น ก ำหนดนโยบำยและคูมื่อกำรปฏิบติังำน 
ของส ำนกังำน ตลอดจนกำรยนืยนักำรปฏิบติั

ตำมนั้นเป็นประจ ำทุกปี

ตัวอย่างของมาตรการป้องกนัทีใ่ช้ทั้งส านักงาน

มำตรกำรป้องกนัท่ีใชก้บัทั้งส ำนกังำน(Firm-wide) และ

มำตรกำรป้องกนัท่ีใชก้บัแต่ละงำน โดยเฉพำะเจำะจง 
(Engagement-specific)

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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เหตุการณ์แวดล้อม
(ส่วนที่ 2 3 และ 4)

ภาพรวมโครงสร้างภาคบังคบั

หลกัการพืน้ฐาน
(ส่วนที่ 1)

อุปสรรคควำมซ่ือสัตยสุ์จริต
ควำมเท่ียงธรรมและควำมเป็นอิสระ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเอำใจใส่ และกำรรักษำ
มำตรฐำนในกำรปฏิบติังำน
กำรรักษำควำมลบั
พฤติกรรมทำงวชิำชีพ
ควำมโปร่งใส

ประเมินผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบติัตำม
หลกักำรพื้นฐำน

มำตรกำรป้องกนั

อุปสรรคท่ีเกิดจำกผลประโยชน์
ส่วนตน
อุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรสอบทำน
ผลงำนตนเอง
อุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรเป็นผูใ้หก้ำร
สนบัสนุน
อุปสรรคท่ีเกิดจำกควำมคุน้เคย
อุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรถูกข่มขู่

ก  ำหนดโดยองคก์รวชิำชีพ กฎหมำย 
หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
จดัใหมี้ข้ึนในสภำพแวดลอ้มกำร
ปฏิบติังำน

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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ข้อ 15 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีอำจเผชิญกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นขณะท่ีด ำเนินกิจกรรมทำงวิชำชีพ ซ่ึงควำมขดัแยง้ดงักล่ำวท ำให ้

เกิดอุปสรรคต่อ หลกักำรพ้ืนฐำนวำ่ดว้ยควำมเท่ียงธรรม และหลกักำรพ้ืนฐำนอ่ืน อุปสรรคดงักล่ำวอำจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือ

• ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีด ำเนินกิจกรรมทำงวิชำชีพท่ีมีเร่ือง เก่ียวขอ้งกบับุคคลสองฝ่ำยหรือมำกกวำ่ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งนั้นมี
ผลประโยชนข์ดัแยง้กนัในเร่ืองดงักล่ำว 

• ผลประโยชนข์องผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในเร่ืองใดและผลประโยชนข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทำงวิชำชีพ ท่ีผูป้ระกอบ
วิชำชีพบญัชีด ำเนินกิจกรรมใหใ้นเร่ืองนั้น มีควำมขดัแยง้กนั

ข้อ 16 ข้อยุตเิกีย่วกบัความขัดแย้งทางจรรยาบรรณ
• ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีอำจจ ำเป็นตอ้งไดข้อ้ยติุ เม่ือมีขอ้ขดัแยง้ในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรพื้นฐำนของจรรยำบรรณ โดยตอ้ง

• พิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ก ำหนดทำงเลือกปฏิบติัท่ีเหมำะสม และ 

• ใหน้้ำํหนกัผลกระทบของทำงเลือกแต่ละทำง

หากข้อขัดแย้งยงัไม่ได้ข้อยุต ิอาจต้องด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

1. ขอค ำปรึกษำจำกบุคคลอ่ืนท่ีเหมำะสมภำยในส ำนกังำน หรือองคก์รผูว้ำ่จำ้ง เพ่ือใหไ้ดรั้บควำมช่วยเหลือในกำรหำขอ้ยติุดงักล่ำว

2. ขอค ำปรึกษำจำกผูมี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลขององคก์ร เช่น คณะกรรมกำรบริษทั หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือเร่ืองนั้นเป็นขอ้ขดัแยง้กบัองคก์ร หรือภำยในองคก์ร

3. หำกไม่สำมำรถไดข้อ้ยติุเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ท่ีเป็นสำระส ำคญั ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีอำจพิจำรณำขอค ำปรึกษำทำงวชิำชีพจำกองคก์รทำงวชิำชีพท่ีเก่ียวขอ้งหรือ 
ท่ีปรึกษำกฎหมำยโดยไม่ละเมิดหลกักำรพ้ืนฐำนวำ่ดว้ยกำรรักษำควำมลบั

4. หำกผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีไดด้ ำเนินกำรทุกทำงท่ีเป็นไปไดจ้นหมดแลว้ยงัไม่ไดข้อ้ยติุเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงจรรยำบรรณ ถำ้เป็นไปไดผู้ป้ระกอบวชิำชีพบญัชี
ควรปฏิเสธหรือ ยติุท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้นั้น

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์

22



ข้อ 17 การตดิต่อส่ือสารกบัผู้มหีน้าทีก่ ากบัดูแล

• เม่ือติดต่อส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแล (TCWG) ตำมขอ้บงัคบัน้ีผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีหรือส ำนกังำนตอ้งตดัสินใจวำ่จะติดต่อ 
ส่ือสำรกบัผูใ้ด (เฉพำะคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ คณะกรรมกำรทั้งคณะ) ในโครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลขององคก์ร จึงเหมำะสม 
โดยค ำนึงถึงลกัษณะและควำมส ำคญัของเหตุกำรณ์แวดลอ้มเฉพำะของเร่ืองนั้น และเร่ืองท่ีตอ้งท ำกำรส่ือสำร 

ขอ้บงัคบัวำ่ดว้ย 
จรรยำบรรณของ 

ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี
พ.ศ. 2561

ประกำศสภำวชิำชีพบญัชี
เร่ือง คู่มือประมวล
จรรยาบรรณฯ

คู่มือ 
ประมวลจรรยำบรรณ

ของผูป้ระกอบ วชิำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2564

โครงสร้างการบังคบัใช้กฎหมาย

มีผลบงัคบัใช ้วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565

โครงสร้างคู่ประมวลมอืจรรณยาบรรณ

โครงสร้ำงคู่ประมวลมือจรรยำบรรณ กำรปฏิบติัตำมประมวลจรรยำบรรณ หลกักำรพื้นฐำนและกรอบแนวคิด

ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีในหน่วยงำนธุรกิจ (PAIB-Professional Accountant in Business)

ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีใหบ้ริกำรสำรำรณะ (PAPP-Professional Accountants in Public Practice)

มำตรฐำนเร่ืองควำมเป็นอิสระ
ก] งำนสอบบญัชี และงำนสอบทำน 
ข] งำนใหค้วำมเช่ือมัน่นอกเหนือจำกงำนสอบบญัชี และงำนสอบทำน

ส่วนท่ี 1

ส่วนท่ี 2

ส่วนท่ี 3

ส่วนท่ี 4

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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โครงสร้างคู่มอืประมวลจรรณยาบรรณ

ส่วน 1 กำรปฏิบติัตำมประมวลจรรยำบรรณ หลกักำรพื้นฐำนและกรอบแนวคิด
หมวด 100 ถึง 199

(ผูป้ระกอบวชิำชีพทั้งหมด)

ส่วน 2 ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีในหน่วยงำนธุรกิจ (PAIBs)
หมวด 200 ถึง 299

(ส่วนท่ี 2 ยงัน ำไปปรับใชก้บับุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีให้บริกำร สำธำรณะ เม่ือปฏิบติักิจกรรมทำง
วชิำชีพตำมควำมสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบ วชิำชีพบญัชี กบัส ำนกังำนของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี)

ส่วน 3 ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีใหบ้ริกำรสำธำรณะ (PEPPs)

หมวด 300 ถึง 399

ส่วน 4ก
และ 4ข

มำตรฐำนเร่ืองควำมเป็นอิสระ
หมวด 400 ถึง 899

ส่วนท่ี 4ก ควำมเป็นอิสระส ำหรับงำนสอบบญัชีและงำนสอบทำน
หมวด 900 ถึง 999

ส่วนท่ี 4ข ควำมเป็นอิสระส ำหรับงำนใหค้วำมเช่ือมัน่อ่ืนท่ีไม่ใช่งำนสอบบญัชี และงำนสอบทำน

อภิธำนศพัท ์          (ผูป้ระกอบวิชำชีพทั้งหมด)
ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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โครงสร้างคู่มือประมวลจรรณยาบรรณ

ส่วนท่ี 1 กำรปฏิบติัตำมประมวลจรรณยำบรรณ หลกักำรพ้ืนฐำนและกรอบแนวคิด
การปฏิบัตติามประมวลจรรณยาบรรณ
หลกัการพืน้ฐาน

หมวดย่อย 111 ความซ่ือสัตย์สุจริต
หมวดย่อย 112 ความเทีย่งธรรม
หมวดย่อย 113 ความรู้ ความสามารถ และ
ความเอาใจใส่ทางวชิาชีพ (การรักษา
มาตรฐานในการปฏิบัตงิาน)
หมวดย่อย 114 การรักษาความลบั
หมวดย่อย 115 พฤตกิรรมทางวชิาชีพ

กรอบแนวคดิ

100
110

120

หมวด 120 กรอบแนวคดิ
ค ำน ำ (120.1 – 120.2)
ขอ้ก ำหนดและค ำอธิบำยกำรน ำไปปฏิบติั

ทัว่ไป (R120.3 – 120.5 A4)
กำรระบุอุปสรรค(R120.6 – 120.6 A4)
กำรประเมินอุปสรรค (R120.7 – 120.9 A2)
กำรจดักำรอุปสรรค (R120.10-R120.11)
ขอ้พิจำรณำอ่ืนเม่ือน ำกรอบแนวคิดมำใช้
(120.12 A1 – 120.13 A2)

กำรน ำกรอบแนวคิดไปใช ้– ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีในหน่วยงำนธุรกิจ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กำรจดัท ำ และกำรน ำเสนอขอ้มูล
กำรปฏิบติังำนดว้ยควำมช ำนำญท่ีเพียงพอ
ส่วนไดเ้สียทำงกำรเงิน ค่ำตอบแทน และส่ิงจูงใจท่ีเช่ือมโยงกบัรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตดัสินใจ
ส่ิงจูงใจ รวมถึงของขวญัและกำรตอ้นรับ
กำรตอบสนองต่อกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
ควำมกดดนัต่อกำรฝ่ำฝืนหลกักำรพื้นฐำน

200
210
220
230
240
250
260
270

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์

ส่วนท่ี 2 ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีในหน่วยงำนธุรกิจ (PAIB)
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ส่วนที่ 3 ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีใ่ห้บริการสาธารณะ (PAPP)
กำรน ำกรอบแนวคิดไปใช้ – ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีใหบ้ริกำรสำธำรณะ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กำรแต่งตั้งผูใ้หบ้ริกำรวชิำชีพ
กำรใหค้วำมเห็นท่ีสองในทำงวชิำชีพ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำตอบแทนอ่ืน
ส่ิงจูงใจ รวมถึงของขวญัและกำรตอ้นรับ
กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นของลูกคำ้
กำรตอบสนองต่อกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั

300
310
320
321
330
340
350
360

ส่วนที่ 4 ก ความเป็นอสิระส าหรับงานสอบบัญชีและงานสอบทาน
กำรน ำกรอบแนวคิดไปใชใ้นเร่ืองควำมเป็นอิสระส ำหรับ
งำนสอบบญัชีและงำนสอบทำน
ค่ำธรรมเนียม
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและนโยบำยกำรประเมินผลงำน
ของขวญัและกำรตอ้นรับ
คดีควำมท่ีศำลรับฟ้องแลว้หรือท่ีถูกข่มขู่วำ่ฟ้อง
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน
กำรกูย้มืและค ้ำประกนั
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
ควำมสัมพนัธ์ฉนัทค์รอบครัวและควำมสัมพนัธ์ส่วนตวั

400

410
411
420
430
510
511
520
521

กำรใหบ้ริกำรเม่ือไม่นำนมำน้ี กบัลูกคำ้งำนสอบบญัชี
กำรเป็นกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของลูกคำ้งำนสอบบญัชี
กำรจำ้งงำนโดยลูกคำ้งำนสอบบญัชี
กำรมอบหมำยใหเ้ป็นพนกังำนชัว่ครำว
ควำมสัมพนัธ์อนัยำวนำนของบุคลำกร (รวมถึงกำรหมุนเวยีนหุน้ส่วน)
กบัลูกคำ้งำนสอบบญัชี
กำรใหบ้ริกำรงำนท่ีไม่ใหค้วำมเช่ือมัน่กบัลูกคำ้งำนสอบบญัชี
รำยงำนต่องบกำรเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพำะ ซ่ึงรวมถึงขอ้จ ำกดักำร
ใชแ้ละกำรเผยแพร่ (งำนสอบบญัชีและงำนสอบทำน)

522
523
524
525
540

600
800

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์

26



ส่วนที่ 4 ข ความเป็นอสิระส าหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชีและงานสอบทาน

กำรน ำกรอบแนวคิดไปใชใ้นเร่ืองควำมเป็นอิสระส ำหรับงำนท่ีใหค้วำมเช่ือมัน่ นอกเหนือจำกงำนสอบบญัชี
และงำนสอบทำน
ค่ำธรรมเนียม
ของขวญัและกำรตอ้นรับ
คดีควำมท่ีศำลรับฟ้องแลว้หรือท่ีถูกข่มขู่วำ่จะฟ้อง
ผลประโยชนท์ำงกำรเงิน
กำรกูย้มืและกำรค ้ำประกนั
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
ควำมสัมพนัธ์ฉนัทค์รอบครัวและควำมสัมพนัธ์ส่วนตวั
กำรใหบ้ริกำรเม่ือไม่นำนมำน้ี กบัลูกคำ้งำนสอบบญัชี
กำรเป็นกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรลูกคำ้งำนท่ีใหค้วำมเช่ือมัน่
กำรจำ้งงำนโดยลูกคำ้งำนท่ีใหค้วำมเช่ือมัน่
ควำมสัมพนัธ์อนัยำวนำนของบุคลำกรกบัลูกคำ้งำนท่ีใหค้วำมเช่ือมัน่
กำรใหบ้ริกำรงำนท่ีไม่ใหค้วำมเช่ือมัน่กบัลูกคำ้งำนท่ีใหค้วำมเช่ือมัน่
รำยงำนซ่ึงรวมถึงขอ้จ ำกดักำรใชแ้ละกำรเผยแพร่ (งำนท่ีใหค้วำมเช่ือมัน่ นอกเหนือจำกงำนสอบบญัชีและงำนสอบทำน)

900

905
906
907
910
911
920
921
922
923
924
940
950
990

ท่ีมำ : ส่วนงำนส่ือสำรองคก์รสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์
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โทษผดิจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ. วชิาชีพบัญชี (พ.ศ. 2547)

มำตรำ ๔๙ โทษการประพฤติผดิจรรยาบรรณ มีดงัต่อไปน้ี
(๑) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ
(๒) ภาคทณัฑ์
(๓) พกัใชใ้บอนุญาต พกัการข้ึนทะเบียน หรือหา้มการประกอบวชิาชีพบญัชี

ดา้นท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณโดยมีก าหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการข้ึนทะเบียนหรือสั่งใหพ้น้จากการเป็น

สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
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โทษผดิจรรยาบรรณตาม พ.ร.บ. วชิาชีพบัญชี (พ.ศ. 2547)

ฝ่ำฝืนบทลงโทษตำมมำตรำ 49 (3) หรือ (4)

มำตรำ ๗๐ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีหรือผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชีผูใ้ดถูก

ลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๓) หรือ (๔) ท าการประกอบวิชาชีพ

บญัชีในระหว่างนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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ท่ีมา website สภาวิชาชีพบญัชี https://acpro-std.tfac.or.th/standard/6/
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สรุปหลกัการบัญชี
ด้านรายได้ ส าหรับNPAEs
จุมพฏ ไพรรัตนากร

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 1



เนื้อหา
• ภาพรวมและความคบืหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไ่ม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ
• วธิีปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการขาย

-ข้อก าหนดในการพจิารณาว่าการขาย
• วธิีปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการให้บริการ

-การก าหนดอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ
• วธิีปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

- ทางเลอืกในการรับรู้รายได้
- การบันทกึบัญชีเมือ่มกีารรับรู้รายได้ของแต่ละทางเลอืก

• วธิีปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการก่อสร้าง
- การก าหนดอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ
- การบันทกึบัญชีเมือ่มกีารรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง

• วธิีปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้ดอกเบีย้รับการให้เช่าสินทรัพย์และรายได้อืน่ ๆ
- รายได้เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 
- รายได้จากการเกษตร 
- รายได้จากข้อตกลงสัมปทานบริการ 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 2



ความคบืหน้าของมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 3



มาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย

3/26/2023 4

มาตรฐานรายงานทางการเงิน (Thai Financial 
Reporting Standard : TFRS)

มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้
เสียสาธารณะ
(Thai Financial Reporting Standard for Non-Publicly 
Accountable Entities : TFRS for NPAEs)

จดัท าส าหรับ กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
ประกาศใช้ ตั้งแต่ปี 2554 
ปี 2563 =>  ขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมส ำหรับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะเร่ืองท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน
ปี 2565 => ประกาศใช้ ฉบับปรับปรุงใหม่ มีผลบังคบั
ใช้ วนัที่ 1 มกราคม 2566

อ้างองิ International Financial Reporting 
Standard : IFRS) มีผลบงัคบัใชภ้ายใน 1 ปีนบั
จากวนัท่ีถือปฏิบติัของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



3/26/2023 5มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



3/26/2023 6มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



3/26/2023 7มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



หลกัส าคญัของการปรับปรุง

3/26/2023 8มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



3/26/2023 9มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สรุปหลกัการบัญชีด้านรายได้ส าหรับ NPAEs

3/26/2023 10มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



กรอบแนวคดิให้นิยามของรายได้

3/26/2023 11

รายได้ หมายถึง 
• การเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน 
• การเพ่ิมค่าของสินทรัพย ์หรือการลดลงของหน้ีสิน
• ซ่ึงส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน 
• โดยไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ และรายการก าไรท่ีกิจการตอ้งรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ

รายไดต้ามค านิยามรวมถึง รายได้จากกจิกรรมหลกัของการด าเนินงานตามปกติและผล
ก าไร โดยผลก าไรอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่กไ็ด ้เช่น ก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าไรจากการขายสินทรัพย์

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



กรอบแนวคดิให้นิยามของรายได้

3/26/2023 12

รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ท่ี
กิจการไดรั้บ หรือคา้งรับซ่ึงท าใหส่้วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน 

ดงันั้น จ านวนเงินท่ีกิจการเรียกเกบ็แทนบุคคลท่ีสาม เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่ถือเป็น
รายไดข้องกิจการ 

รายได ้และรายรับมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



กรอบแนวคดิให้นิยามของค่าใช้จ่าย

3/26/2023 13

ค่าใช้จ่าย หมายถึง 
• การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน 
• การลดค่าของสินทรัพย ์หรือการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน 
• ซ่ึงส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง 
• โดยไม่รวมถึงการแบ่งปันใหก้บัเจา้ของ และรายการผลขาดทุนท่ีกิจการตอ้งรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ

ค่าใชจ่้ายตามค านิยามรวมถึงค่าใชจ่้ายจากกจิกรรมหลกัของการด าเนินงานตามปกติ
และผลขาดทุน โดยผลขายทุนอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่กไ็ด ้
เช่น ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การวดัมูลค่าของรายได้

3/26/2023 14

• กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ี
ไดรั้บหรือคา้งรับ
• กิจการตอ้งก าหนดจ านวนรายไดต้ามท่ีกิจการตกลงกบัผูซ้ื้อหรือผูใ้ช้
สินทรัพย ์สุทธิจากจ านวนส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณซ้ือท่ี
กิจการก าหนด 
•การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะและมูลค่าใกลเ้คียงกนั ไม่
ถือวา่ก่อใหเ้กิดรายได ้

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วธีิปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการขาย

3/26/2023 15มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายได้จากการขายสินค้า
รับรู้เมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขทุกข้อดงัต่อไปนี้
•ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัใหก้บัผูซ้ื้อแลว้
•ไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึง
กระท า
•สามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
• มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
รายการบญัชีนั้น
•สามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
รายการบญัชีนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

163/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วธีิปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการให้บริการ

173/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายได้จากการให้บริการ

• รับรู้ตามขั้นความส าเร็จ ณ วนัท่ีในงบการเงิน 
•โดยตอ้งสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี
•สามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
• มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
รายการบญัชีนั้น
•สามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี ณ วนัท่ีในงบการเงินได้
อยา่งน่าเช่ือถือ
•สามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

183/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายได้ทีเ่กดิจากดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงนิปันผล

19

กิจการตอ้งรับรู้รายได ้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี
• มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

รายการบญัชีนั้น
• สามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายได้ทีเ่กดิจากดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงนิปันผล

ให้รับรู้ดอกเบีย้รับ
• ตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงหรือวิธีอืน่ทีใ่ห้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริงอย่างมีสาระส าคญั

ให้รับรู้ค่าสิทธิ
• ตามเกณฑ์คงค้างซ่ึงเป็นไปตามเนือ้หาของข้อตกลงทีเ่กีย่วข้อง

ให้รับรู้เงนิปันผล
• เมือ่ผู้ถือหุ้นมสิีทธิได้รับเงนิปันผล

203/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การขายโดยมีการให้สิทธิพเิศษแก่ลูกค้า (เพิม่เติม)

กิจการใชโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เพื่อกระตุน้ลูกคา้ใหส้นใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือรับบริการจาก
กิจการ หากลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการจากกิจการ กจิการจะให้คะแนนสะสมกบัลูกคา้ (ส่วน
ใหญ่เรียกวา่ “คะแนน”) ลูกค้าสามารถน าคะแนนสะสมไปแลกเป็นรางวลั 

กิจการตอ้งถือปฏิบติักบัคะแนนสะสมทีเ่ป็นสิทธิพเิศษให้แก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขทุกข้อ
ดงัน้ี
1. กิจการใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับลูกคา้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการขายสินค้า การให้บริการ
หรือการให้ลูกคา้ใช้สินทรัพย์ของกจิการ และ
2. ลูกคา้สามารถใช้สิทธิในอนาคตเพือ่รับสินค้าหรือบริการโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน หรือ
ไดรั้บส่วนลดในสินคา้หรือบริการ ถา้ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีก าหนด

213/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การขายโดยมกีารให้สิทธิพเิศษแก่ลูกค้า
กิจการสามารถรับรู้รายการและวดัมูลค่าของคะแนนสะสมท่ีเป็นสิทธิพิเศษใหแ้ก่
ลกูคา้ โดยใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึง ดงัน้ี

1. รับรู้คะแนนสะสมเป็นประมาณการหนีสิ้นพร้อมกบัรับรู้ค่าใชจ่้ายดว้ยจ านวน
ประมาณการท่ีดีท่ีสุด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

2 รับรู้คะแนนสะสมเป็นหนีสิ้นแยกต่างหากจากรายการขายท่ีกิจการใหค้ะแนน
สะสม (การขายเร่ิมแรก) ดว้ยการปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
หรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกใหก้บัคะแนนสะสม

223/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การขายโดยมกีารให้สิทธิพเิศษแก่ลูกค้า

•กจิการควรรับรู้คะแนนสะสมแยกเป็นส่วนประกอบต่างหาก
จากรายการขาย
•ให้ปันส่วนส่ิงตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากรายการขาย
ให้กบั คะแนนสะสม และ รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ โดยอ้างองิ
จากมูลค่ายุตธิรรมของคะแนนสะสม 
•รับรู้มูลค่าส่ิงตอบแทนทีไ่ด้รับซ่ึงปันส่วนไปยงั คะแนนสะสม
เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและกจิการได้ปฏิบัติตามสัญญา
ภาระผูกพนัทีจ่ะจดัหารางวลัน้ัน

233/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่างการให้การให้สิทธิพเิศษแก่ลูกค้า (คะแนน
สะสม)

24

• ร้านอาหาร มบัีตรสมาชิก ทานอาหารทุก 300 บาท รับแต้ม 1 แต้ม สะสมครบ 10
แต้ม ใช้เป็นส่วนลดได้ 300 บาท
• กจิการประมาณว่าจะมผู้ีใช้แต้มสะสม 80%
• มูลค่ายุตธิรรมของแต้มสะสม = 30 x 80% = 24
• การปันส่วนส าหรับการขายทุก 300 บาท เป็นดงันี้

• แต้มสะสม = 300 x 
𝟐𝟒

𝟑𝟐𝟒
= 22.22

• รายได้ = 300 – 22.22 = 277.78

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



กรณทีี่ 1 ประมาณการหนีสิ้นและค่าใช้จ่าย

25

ลูกค้า มาทานอาหารยอด 30,000 บาท
Dr.

Cr. 
ร้านประมาณการหนีสิ้น (ส้ินงวด) – ค่าว่าจะน ามาใช้ 80%
Dr.

Cr. 
ลูกค้ามาทานอาหารยอด 1,000 บาท ใช้แต้มสะสม 10 แต้ม
Dr.

Cr.

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



กรณทีี่ 1 ประมาณการหนีสิ้นและค่าใช้จ่าย

26

ลูกค้า มาทานอาหารยอด 30,000 บาท
Dr. เงนิสด 30,000

Cr. รายได้จากการขาย 30,000
ร้านประมาณการหนีสิ้น (ส้ินงวด) – ค่าว่าจะน ามาใช้ 80%
Dr. ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,400

Cr. ประมาณการหนีสิ้นคะแนน 2,400
ลูกค้ามาทานอาหารยอด 1,000 บาท ใช้แต้มสะสม 10 แต้ม
Dr. เงนิสด 700

ประมาณการหนีสิ้นคะแนน      300
Cr. รายได้จากการขาย 1,000

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



กรณทีี่ 2 แยกรายได้และหนีสิ้น

27

ลูกค้ามาทานอาหารยอด 30,000 บาท
Dr.

Cr. 

ลูกค้ามาทานอาหารยอด 1,000 บาท ใช้แต้มสะสม 10 แต้ม
Dr.

Cr. 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



กรณทีี่ 2 แยกรายได้และหนีสิ้น

28

ลูกค้ามาทานอาหารยอด 30,000 บาท
Dr. เงนิสด 30,000

Cr. รายได้จากการขาย 27,778
รายได้รอรับรู้ 2,222

ลูกค้ามาทานอาหารยอด 1,000 บาท ใช้แต้มสะสม 10 แต้ม
Dr. เงนิสด 700

รายได้รอรับรู้ 222
Cr. รายได้จากการขาย 878

รายได้รอรับรู้ 44

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวการหรือตัวแทน
ตัวการ กิจการด าเนินการโดยกิจการไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ

ตัวแทน กิจการด าเนินการโดยกิจการไม่ไดมี้ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ

293/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

Note :
ตัวแทนต้องแสดงรายได้ด้วยจ านวนเงนิค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าซ่ึงคาดว่าจะได้รับ



วธีิปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

303/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทีด่นิกบัทรัพย์อนัตดิอยู่กบัทีด่นิ หรือประกอบเป็นอนั
เดยีวกบัทีด่นิน้ันรวมทั้งสิทธิทั้งหลายอนัเกีย่วกบัสิทธิในที่ดนิด้วย

วธีิการบัญชี เพือ่รับรู้รายได้ส าหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้ดงันี้

1. การขายที่ดิน
2. การขายทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
3. การขายอาคารชุด

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 31



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

สามารถเลอืกการรับรู้ได้ 3 วธีิตามเงือ่นไขของการเกดิขึน้ของรายได้จากการขายคอื

• รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ านวน

• รับรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ

• รับรู้เป็นรายได้ตามเงนิค่างวดทีถ่ึงก าหนดช าระ

อาจเลอืกรับรู้เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ

หรือตามเงินค่างวดทีถ่ึงก าหนดช าระได้ ถ้ารายการขายน้ันๆ เข้าเงือ่นไข 9 ข้อ

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 32



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

หากเลอืกรับรู้เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามอตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ

• ในกรณทีีผู้่ซ้ือผดินัดช าระเงนิเกนิกว่า 3 งวดติดต่อกนัและอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จสูง

กว่าเงนิค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ ให้หยุดการรับรู้รายได้ทนัที

หากเลอืกรับรู้เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามเงินค่างวดทีถ่ึงก าหนดช าระ

• ในกรณทีีผู้่ซ้ือผดินัดช าระเงนิเกนิกว่า 3 งวดติดต่อกนั ให้หยุดรับรู้รายได้ทนัที

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 33



ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

•บริษัท ทีด่ิน จ ากดั ประกอบธุรกจิจัดสรรทีด่ิน ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการ
จัดสรรทีด่ินดังกล่าวมีดงันี้
•บริษัทฯ ซ้ือที่ดิน 25,000 ตารางวา ตารางวาละ 400 บาท เป็นเงิน 10 
ล้านบาท เพือ่มาจัดสรร 400 แปลง แปลงละ 50 ตารางวา

34
3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 34



ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

• ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ส าหรับโครงการจัดสรรทีด่ิน ประกอบด้วย
• ค่าสาธารณูปโภคทั้งโครงการ 4,000,000  
• ค่าออกแบบและควบคุมงาน 1,000,000
• ค่าใช้จ่ายอืน่ 2,000,000
• รวม 7,000,000
• ลูกค้าจองซ้ือทีด่ิน 160 แปลง และจ่ายเงินจองแปลงละ 10,000 บาท

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 35



ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

•ณ วนัทีซ้ื่อที่ดินจัดสรร 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ – ที่ดิน
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้

•บันทกึค่าใช้จ่ายของโครงการ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาฯ – งานระหว่างก่อสร้าง
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้

• บันทกึการรับจองจากลูกค้า
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 
•Cr. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 36



ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

•ณ วนัทีซ้ื่อที่ดินจัดสรร 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ – ที่ดิน 10,000,000
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ 10,000,000

•บันทกึค่าใช้จ่ายของโครงการ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาฯ – งานระหว่างก่อสร้าง 7,000,000
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ 7,000,000

• บันทกึการรับจองจากลูกค้า
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 1,600,000
•Cr. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 1,600,000

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 37



ตวัอย่างการบันทกึบัญชีกรณรัีบรู้ทั้งจ านวน

•บริษัทน าทีด่ินออกขาย 400 แปลง แปลงละ 50 ตารางวา ในราคาแปลงละ 
120,000 บาท
• ปีที่ 1 ขายได้ 160 แปลง โดยมีเงื่อนไขการช าระเงินต่อแปลงมีดังนี้
•ณ วนัทีจ่อง ลูกค้าต้องจ่ายเงินแปลงละ 10,000 บาท
•ณ วนัท าสัญญา ลูกค้าต้องจ่ายเงิน 30,000 บาท
•ณ วนัโอนช าระส่วนที่เหลอืทั้งจ านวน

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี 38



ตวัอย่างการบันทกึบัญชีกรณรัีบรู้ทั้งจ านวน

•บันทกึการรับจองจากลูกค้า
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 
•Cr. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

•ณ วนัท าสัญญา
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 
•Cr. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

393/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตวัอย่างการบันทกึบัญชีกรณรัีบรู้ทั้งจ านวน

•บันทกึการรับจองจากลูกค้า
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 1,600,000
•Cr. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 1,600,000

•ณ วนัท าสัญญา
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 4,800,000
•Cr. เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 4,800,000 

403/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตวัอย่างการบันทกึบัญชีกรณรัีบรู้ทั้งจ านวน
•ณ วนัโอน
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 
• เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
•Cr. รายได้จากการขาย

• บันทกึต้นทุน
•Dr. ต้นทุนขาย 
•Cr.ต้นทุนการพฒันาฯ – ที่ดิน
• ต้นทุนการพฒันาฯ – งานระหว่างก่อสร้าง

413/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตวัอย่างการบันทกึบัญชีกรณรัีบรู้ทั้งจ านวน
•ณ วนัโอน
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 12,800,000
• เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 6,400,000
•Cr. รายได้จากการขาย 19,200,000

• บันทกึต้นทุน
•Dr. ต้นทุนขาย 6,800,000
•Cr.ต้นทุนการพฒันาฯ – ที่ดิน 4,000,000
• ต้นทุนการพฒันาฯ – งานระหว่างก่อสร้าง 2,800,000

423/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตวัอย่างการบันทกึบัญชีกรณรัีบรู้ทั้งจ านวน

•ค านวณต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
• ต้นทุนการพฒันาฯ – ทีด่ิน 

• ต้นทุนการพฒันาฯ – งานระหว่างก่อสร้าง 

433/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตวัอย่างการบันทกึบัญชีกรณรัีบรู้ทั้งจ านวน

•ค านวณต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
• ต้นทุนการพฒันาฯ – ทีด่ิน 
•= 10,000,000 x 160/400 =  4,000,000 

• ต้นทุนการพฒันาฯ – งานระหว่างก่อสร้าง 
•= 7,000,000 x 160/400 =  2,800,000

443/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



เงือ่นไขการรับรู้รายได้ทีไ่ม่ใช่รับรู้ทั้งจ านวน

•การรับรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จหรือตามเงินค่างวด
ที่ถึงก าหนดช าระ 
•การขายเกดิขึน้แล้ว (การขายห้องชุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
พืน้ที)่
• ผู้ซ้ือไม่มีสิทธิเรียกเงินคนื
• ผู้ซ้ือและผู้ขายต้องมีความเป็นอสิระต่อกนัหรือเป็นการด าเนินธุรกจิ
ตามปกติ
• เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผู้ซ้ือทีช่ าระแล้วต้องมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20

453/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



เงือ่นไขการรับรู้รายได้ทีไ่ม่ใช่รับรู้ทั้งจ านวน

• เงื่อนไขการรับรู้เป็นรายได้ (ต่อ)
• ผู้ขายมีความสามารถเกบ็เงินได้ตามสัญญา
•งานพฒันาและงานก่อสร้างของผู้ขายได้ผ่านขั้นตอนเบือ้งต้นแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10
• ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี
•การก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี
• ผู้ขายสามารถประมาณเงินรับจากการขายรวมและต้นทุนทั้งหมดที่
ต้องใช้ในการก่อสร้างได้อย่างมีหลกัเกณฑ์

463/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

•การรับรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ
•วธีิการก าหนดอตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ

1. อตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน
2. การส ารวจเน้ืองานท่ีไดท้  าแลว้
3. ใช ้1. + 2. 

• ผู้ซ้ือผดินัดช าระเงินเกนิกว่า 3 งวดติดต่อกนัและอตัราส่วนของงานที่
ท าเสร็จสูงกว่าเงินค่างวดทีถึ่งก าหนดช าระ ให้หยุดการรับรู้รายได้
ทันที
•ควรมีการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ

473/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตาม
อตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 

•บริษัท จัดสรร จ ากดั ประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงได้แก่ 
โครงการอาคารชุด ก. และโครงการบ้านพร้อมที่ดนิ
•กจิการเลอืกทีจ่ะรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามอตัราส่วน
ของงานทีท่ าเสร็จ โดยค านวณตามอตัราส่วนต้นทุนของงานทีเ่กดิขึน้
แล้ว กบัต้นทุนทั้งหมดทีป่ระมาณว่าจะใช้ในงานก่อสร้างตามสัญญา

483/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการอาคารชุด ก. ซ่ึงมีราคาขาย
ตามสัญญา 10 ล้านบาท มีดังนี ้               (หน่วย : ล้านบาท)

25x1 25x2
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้จนถึงวนัส้ินปี 1,000,000 xx

ต้นทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อกีจน
งานเสร็จ

3,000,000 xx

ต้นทุนทั้งหมดทีป่ระมาณว่าจะใช้
ในงานก่อสร้าง

4,000,000 xx

ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 1,200,000 xx

493/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตาม
อตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 
•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ ตามวธีิอตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่
เกดิขึน้

=   ต้นทุนของงานทีเ่กดิขึน้จนถึงวนัส้ินปี 
ต้นทุนทั้งหมดทีป่ระมาณว่าจะใช้

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x1
•=  1,000,000 / 4,000,000 = 25%
•รายได้ของปี 25x1 = 10,000,000 x 25% = 2,500,000

503/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี

• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr. มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็
•Cr.รายได้จากการขาย 

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr. ต้นทุนขาย 
•Cr.ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

513/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี

• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ 1,000,000

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr. มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็ 2,500,000
•Cr.รายได้จากการขาย 2,500,000

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr. ต้นทุนขาย 1,000,000
•Cr.ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000

523/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี

•โอนมูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็เข้าบัญชีลูกหนีก้ารค้า 
•Dr. ลูกหนีก้ารค้า
•Cr. มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็

• บันทกึการรับเงินจากลูกหนี้
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 
•Cr. ลูกหนีก้ารค้า

533/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี

•โอนมูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็เข้าบัญชีลูกหนีก้ารค้า 
•Dr. ลูกหนีก้ารค้า 1,200,000
•Cr. มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็ 1,200,000

• บันทกึการรับเงินจากลูกหนี้
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 1,200,000
•Cr. ลูกหนีก้ารค้า 1,200,000

543/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการอาคารชุด ก. ส าหรับปีที่สอง 
มีดังนี ้                                                      (หน่วย : ล้านบาท)

25x1 25x2
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้จนถึงวนัส้ินปี 1,000,000 2,500,000

ต้นทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อกีจน
งานเสร็จ

3,000,000 2,000,000

ต้นทุนทั้งหมดทีป่ระมาณว่าจะใช้
ในงานก่อสร้าง

4,000,000 4,500,000

ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 1,200,000 1,500,000

553/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตาม
อตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x2
•=  
•รายได้สะสมจนถึงส้ินปี 25x2 
• = 
•รายได้ปี 25x2 
•=

563/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตาม
อตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 
•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x2
•=  2,500,000 / 4,500,000 = 56%
•รายได้สะสมจนถึงส้ินปี 25x2 = 10,000,000 x 56%       

= 5,600,000
•รายได้ปี 25x2 = 5,600,000 - 2,500,000  

= 3,100,000

573/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี

• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr.
•Cr.

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr.
•Cr.

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr.
•Cr.

583/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี
• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,500,000
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ 1,500,000

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr. มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็ 3,100,000
•Cr.รายได้จากการขาย 3,100,000

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr. ต้นทุนขาย 1,500,000
•Cr.ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,500,000

593/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี

•โอนมูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็เข้าบัญชีลูกหนีก้ารค้า 
•Dr.
•Cr.

• บันทกึการรับเงินจากลูกหนี้
•Dr.
•Cr.

603/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี

•โอนมูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็เข้าบัญชีลูกหนีก้ารค้า 
•Dr. ลูกหนีก้ารค้า 1,500,000
•Cr. มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็ 1,500,000

• บันทกึการรับเงินจากลูกหนี้
•Dr. เงินสด/ธนาคาร 1,500,000
•Cr. ลูกหนีก้ารค้า 1,500,000

613/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

•การรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดทีถ่ึงก าหนดช าระ
• ให้ใช้วธีิการรับรู้ตามอตัราก าไรขั้นต้น
• ในกรณทีี่อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จต ่ากว่าสัดส่วนของเงินทีไ่ด้รับ
ผ่อนช าระตามก าหนดต่อราคาขายผ่อนช าระ ให้รับรู้รายได้ไม่เกนิ
อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ
• ผู้ซ้ือผดินัดช าระเงินเกนิกว่า 3 งวดติดต่อกนั ให้หยุดรับรู้รายได้
•ควรมีการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ
• ถ้าผู้ซ้ือช าระเงินส่วนทีเ่หลอืทั้งหมดได้ก่อนและผู้ขายได้โอนความเส่ียง
และผลประโยชน์ให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว ให้รับรู้จ านวนเงินดังกล่าวเป็นรายได้
ทั้งจ านวนในงวดน้ัน

623/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามเงิน
ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 

• รับรู้รายได้ตามอตัราก าไรขั้นต้น 
=    ประมาณการก าไรขั้นต้น 

ประมาณการรายได้รวม
•อตัราก าไรขั้นต้น ปี 25x1 =  6,000,000 / 10,000,000 = 60%
•อตัราต้นทุน ปี 25x1 = 40%

633/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x1

• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr. ลูกหนีก้ารค้า
•Cr.รายได้จากการขาย 

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr. ต้นทุนขาย 
•Cr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

643/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x1

• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ 1,000,000

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr. ลูกหนีก้ารค้า 1,200,000
•Cr.รายได้จากการขาย 1,200,000

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr. ต้นทุนขาย 480,000
•Cr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 480,000

653/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการอาคารชุด ก. ส าหรับปีที่สอง 
มีดังนี ้                                                      (หน่วย : ล้านบาท)

25x1 25x2
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้จนถึงวนัส้ินปี 1,000,000 2,500,000

ต้นทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อกีจน
งานเสร็จ

3,000,000 2,000,000

ต้นทุนทั้งหมดทีป่ระมาณว่าจะใช้
ในงานก่อสร้าง

4,000,000 4,500,000

ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 1,200,000 1,500,000

663/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามเงิน
ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 
•อตัราก าไรขั้นต้น ปี 25x2=
•อตัราต้นทุน ปี 25x2 =
•รายได้สะสม =
• ต้นทุนสะสม =
• ต้นทุนทีต้่องรับรู้เพิม่ =

673/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามเงิน
ค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 
•อตัราก าไรขั้นต้น ปี 25x2
•=  5,500,000 / 10,000,000 = 55%
•อตัราต้นทุน ปี 25x2 = 45%
•รายได้สะสม = 1,200,000 + 1,500,000 = 2,700,000
• ต้นทุนสะสม = 2,700,000 x 45% = 1,215,000
• ต้นทุนทีต้่องรับรู้เพิม่ = 1,215,000 – 480,000
•= 735,000

683/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr.
•Cr.

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr.
•Cr.

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr.
•Cr.

693/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

• บันทกึต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
•Dr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,500,000
•Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ 1,500,000

• บันทกึรับรู้รายได้จากการขาย
•Dr. ลูกหนีก้ารค้า 1,500,000
•Cr.รายได้จากการขาย 1,500,000

• บันทกึรับรู้ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
•Dr. ต้นทุนขาย 735,000
•Cr. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 735,000

703/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วธีิปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้จากการก่อสร้าง

713/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง หมายถึง สัญญาท่ีท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียว 
หรือก่อสร้างสินทรัพยห์ลายรายการซ่ึงสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด หรือตอ้งพ่ึงพากนัในดา้น
การออกแบบ เทคโนโลยแีละหนา้ท่ี หรือวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทา้ย

สัญญาราคาคงที ่หมายถึง สัญญาก่อสร้างซ่ึงมีการตกลงดว้ยราคาคงท่ี หรือดว้ยอตัราคงท่ี
ต่อหน่วยของผลผลิตซ่ึงระบุไวใ้นสัญญา ในบางกรณีราคาหรืออตัราท่ีตกลงกนัข้ึนอยูก่บั
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา

สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ หมายถึง สัญญาก่อสร้างซ่ึงกิจการจะไดรั้บคืนตน้ทุนตามท่ี
ตกลง กนับวกส่วนเพ่ิม ซ่ึงส่วนเพ่ิมนั้นก าหนดเป็นอตัราร้อยละของตน้ทุนดงักล่าวหรือ
เป็นจ านวนคงท่ี

723/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาก่อสร้าง
• รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วย
• จ านวนรายได้เมือ่เร่ิมแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญา 
• จ านวนเงินทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงสัญญาอนัเกดิจากการดัดแปลงงาน 
การเรียกร้องค่าชดเชย หรือการจ่ายเงนิเพือ่จูงใจ หากเป็นไปตามเงือ่นไขทุกข้อ
ต่อไปนี้
• มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายได้
• สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

73733/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาก่อสร้าง
• ต้นทุนการก่อสร้างประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้

• ต้นทุนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสัญญา
• ต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างโดยทั่วไป ซ่ึงสามารถปันส่วนให้กบังาน
ก่อสร้างตามสัญญา
• ต้นทุนอืน่ทีส่ามารถเรียกเกบ็จากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงือ่นไขของสัญญาก่อสร้าง

74743/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาก่อสร้าง

• เมือ่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้

รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาก่อสร้างเป็นรายได้

และค่าใช้จ่ายตามล าดบั โดยอ้างองิกบัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน 

• ให้รับรู้ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายทันที

753/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



• การประมาณผลของงานก่อสร้าง ได้อย่างน่าเช่ือถือกรณีสัญญาราคาคงที่

•รายได้ค่าก่อสร้างทั้งส้ินสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ
•มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่
เกีย่วข้องกบังานก่อสร้าง
• ต้นทุนการก่อสร้างทีจ่ะต้องจ่ายจนเสร็จสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ และขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง สามารถประมาณได้
อย่างน่าเช่ือถือ 
• ต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบังานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวดั
มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ

76

การประมาณผลของงานก่อสร้าง

763/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



• การประมาณผลของงานก่อสร้าง ได้อย่างน่าเช่ือถือกรณี สัญญาต้นทุนบวกส่วน
เพิม่

• มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่จิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวข้องกบังาน
ก่อสร้าง

• ต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบังานก่อสร้างสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ไม่ว่ากจิการจะสามารถเรียกต้นทุนน้ันคนืจากผู้ว่าจ้างได้หรือไม่

77

การประมาณผลของงานก่อสร้าง

773/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาก่อสร้าง

• เมือ่ไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี ้

• ให้รับรู้รายได้ไม่เกนิกว่าต้นทุนการก่อสร้างทีเ่กดิขึน้ และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะ

เรียกเกบ็เงนิในส่วนของต้นทุนน้ันจากผู้ว่าจ้างได้

• ให้รับรู้ต้นทุนการก่อสร้างทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย

783/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



•อตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างทีเ่กดิขึน้ของงานทีท่ าเสร็จจนถึง
ปัจจุบันกบัประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน
•การส ารวจเนือ้งานทีไ่ด้ท าแล้ว
•การส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างทีท่ าเสร็จกบังานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญาโดยพจิารณาจากการส ารวจทางกายภาพ

การก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง

793/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



• เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีต้่นทุนการก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกว่ารายได้
ค่าก่อสร้างทั้งส้ิน กจิการต้องรับรู้ขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เป็นค่าใช้จ่าย
ทันที
•ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงประมาณการรายได้ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการ
ก่อสร้าง หรือผลของงานก่อสร้าง ถือเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทาง
บัญชี 

80

ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง

•บริษัท ก่อสร้าง จ ากดั รับเหมาสร้างอาคาร ราคาตามสัญญาก่อสร้าง
เป็นเงิน 10 ล้านบาท บริษัทเร่ิมงานก่อสร้างอาคารในปี 25X1 และการ
ก่อสร้างเสร็จส้ินในปี 25X3 บริษัทประมาณไว้ในขณะรับงานว่าจะมี
ต้นทุนทั้งส้ิน 8 ล้านบาท เมื่อส้ินปี 25X2 บริษัทได้ประมาณต้นทุนใหม่ 
ปรากฏว่าต้นทุนเพิม่ขึน้เป็น 8.2 ล้านบาท ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้องสรุปได้ 
ดังนี้

813/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง
(หน่วย : ล้านบาท)

25X1 25X2 25X3

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น
จนถึงส้ินปี

2.00 5.74 8.20

ต้นทุนการก่อสร้างคาดว่าจะ
จ่ายอกีจนกระทัง่งานเสร็จ 6.00 2.46 -

ค่าก่อสร้างที่ออกบิลเรียกเก็บ
เงินระหว่างปี

2.20 5.80 2.00

เงินสดที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างใน
ระหว่างปี

1.80 4.20 4.00

823/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง 
(หน่วย : ล้านบาท)

25X1 25X2 25X3
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 10.00 10.00 10.00

หัก ต้นทุนโดยประมาณ
- ค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้ว

จนถึงส้ินปี
2.00 5.74 8.20

- ประมาณว่าต้องจ่ายอกี
จนงานเสร็จ

6.00 2.46 -

ต้นทุนโดยประมาณ 8.00 8.20 8.20

ก าไรขั้นต้นโดยประมาณ 2.00 1.80 1.80



การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง ปี 25x1
(หน่วย : ล้านบาท)

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ ตามวธีิอตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่
เกดิขึน้

=   ต้นทุนของงานทีเ่กดิขึน้จนถึงวนัส้ินปี 
ต้นทุนทั้งหมดทีป่ระมาณว่าจะใช้

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x1 =  2.00 / 8.00 = 25%
•รายได้ของปี 25x1 = 10.00 x 25% = 2.50
•ก าไรของปี 25x1 = 2.00 x 25% = 0.50

843/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x1

•บันทกึโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้างานก่อสร้าง 
•Dr. งานระหว่างก่อสร้าง 2,000,000
•Cr.วตัถุดิบ  ค่าแรง  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 2,000,000

•บันทกึการส่งบิลเรียกเกบ็เงินค่าก่อสร้าง
•Dr. ลูกหนี-้สัญญาก่อสร้าง 2,200,000
•Cr. ค่าก่อสร้างเรียกเกบ็ตามสัญญา 2,200,000

• บันทกึรับเงินสดจากผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง
•Dr. เงินสด 1,800,000
•Cr. ลูกหนี-้สัญญาก่อสร้าง 1,800,000

853/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x1

•บันทึกรายได้และก าไรขั้นต้น ณ วนัส้ินงวดบัญชี 
•Dr. งานระหว่างก่อสร้าง 500,000
• ต้นทุนการก่อสร้าง 2,000,000
•Cr. รายได้ค่าก่อสร้าง 2,500,000

863/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทึกบัญชี ปี 25x1

• ลูกหนีต้ามสัญญาก่อสร้าง
•2.20 – 1.80 = 0.40

•งานระหว่างก่อสร้าง
•2.50 – 2.20 = 0.30
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•ก าไร 0.50

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง
(หน่วย : ล้านบาท)

25X1 25X2 25X3

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น
จนถึงส้ินปี

2.00 5.74 8.20

ต้นทุนการก่อสร้างคาดว่าจะ
จ่ายอกีจนกระทัง่งานเสร็จ 6.00 2.46 -

ค่าก่อสร้างที่ออกบิลเรียกเก็บ
เงินระหว่างปี

2.20 5.80 2.00

เงินสดที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างใน
ระหว่างปี

1.80 4.20 4.00

883/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง 
(หน่วย : ล้านบาท)

25X1 25X2 25X3
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 10.00 10.00 10.00

หัก ต้นทุนโดยประมาณ
- ค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้ว

จนถึงส้ินปี
2.00 5.74 8.20

- ประมาณว่าต้องจ่ายอกี
จนงานเสร็จ

6.00 2.46 -

ต้นทุนโดยประมาณ 8.00 8.20 8.20

ก าไรขั้นต้นโดยประมาณ 2.00 1.80 1.80
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การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง ปี 25x2
(หน่วย : ล้านบาท)

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x2 =

•รายได้สะสมจนถึงส้ินปี 25x2 =
•รายได้เฉพาะ ปี 25x2 =

•ก าไรสะสมจนถึงส้ินปี 25x2 =
•ก าไรเฉพาะ ปี 25x2  =

903/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง ปี 25x2
(หน่วย : ล้านบาท)

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x2 =  5.74 / 8.20 = 70%

•รายได้สะสมจนถึงส้ินปี 25x2 = 10.00 x 70% = 7.00
•รายได้เฉพาะ ปี 25x2 = 7.00 – 2.50 = 4.50

•ก าไรสะสมจนถึงส้ินปี 25x2 = 1.80 x 70% = 1.26
•ก าไรเฉพาะ ปี 25x2  = 1.26 - 0.50 = 0.76

913/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

•บันทกึโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้างานก่อสร้าง 
•Dr.
•Cr.

•บันทกึการส่งบิลเรียกเกบ็เงินค่าก่อสร้าง
•Dr.
•Cr.

• บันทกึรับเงินสดจากผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง
•Dr.
•Cr.

923/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

•บันทกึโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้างานก่อสร้าง 
•Dr. งานระหว่างก่อสร้าง 3,740,000
•Cr.วตัถุดิบ  ค่าแรง  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 3,740,000

•บันทกึการส่งบิลเรียกเกบ็เงินค่าก่อสร้าง
•Dr. ลูกหนี-้สัญญาก่อสร้าง 5,800,000
•Cr. ค่าก่อสร้างเรียกเกบ็ตามสัญญา 5,800,000

• บันทกึรับเงินสดจากผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง
•Dr. เงินสด 4,200,000
•Cr. ลูกหนี-้สัญญาก่อสร้าง 4,200,000

933/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

•บันทึกรายได้และก าไรขั้นต้น ณ วนัส้ินงวดบัญชี 
•Dr.

•Cr.

943/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

•บันทึกรายได้และก าไรขั้นต้น ณ วนัส้ินงวดบัญชี 
•Dr. งานระหว่างก่อสร้าง 760,000
• ต้นทุนการก่อสร้าง 3,740,000
•Cr. รายได้ค่าก่อสร้าง 4,500,000

953/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

96
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3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x2

• ลูกหนีต้ามสัญญาก่อสร้าง
•8.00 – 6.00 = 2.00

•งานระหว่างก่อสร้าง
•7.00 – 8.00 = - 1.00

97

•สินทรัพย์ •หน้ีสินและทุน

•ก าไร 1.26

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง
(หน่วย : ล้านบาท)

25X1 25X2 25X3

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น
จนถึงส้ินปี

2.00 5.74 8.20

ต้นทุนการก่อสร้างคาดว่าจะ
จ่ายอกีจนกระทัง่งานเสร็จ 6.00 2.46 -

ค่าก่อสร้างที่ออกบิลเรียกเก็บ
เงินระหว่างปี

2.20 5.80 2.00

เงินสดที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างใน
ระหว่างปี

1.80 4.20 4.00
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การบันทึกบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง 
(หน่วย : ล้านบาท)

25X1 25X2 25X3
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 10.00 10.00 10.00

หัก ต้นทุนโดยประมาณ
- ค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้ว

จนถึงส้ินปี
2.00 5.74 8.20

- ประมาณว่าต้องจ่ายอกี
จนงานเสร็จ

6.00 2.46 -

ต้นทุนโดยประมาณ 8.00 8.20 8.20

ก าไรขั้นต้นโดยประมาณ 2.00 1.80 1.80
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การบันทกึบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง ปี 25x3
(หน่วย : ล้านบาท)

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x3 =

•รายได้สะสมจนถงึส้ินปี 25x3 =
•รายได้เฉพาะ ปี 25x3 =

•ก าไรสะสมจนถงึส้ินปี 25x3 =
•ก าไรเฉพาะ ปี 25x3  =

1003/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง ปี 25x3
(หน่วย : ล้านบาท)

•อตัราส่วนของงานทีท่ าเสร็จปี 25x3 =  8.20 / 8.20 = 100%

•รายได้สะสมจนถงึส้ินปี 25x3 = 10.00 x 100% = 10.00
•รายได้เฉพาะ ปี 25x3 = 10.00 – 7.00 = 3.00

•ก าไรสะสมจนถงึส้ินปี 25x3 = 1.80 x 100% = 1.80
•ก าไรเฉพาะ ปี 25x3  = 1.80 - 1.26 = 0.54

1013/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x3

•บันทกึโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้างานก่อสร้าง 
•Dr.
•Cr.

•บันทกึการส่งบิลเรียกเกบ็เงนิค่าก่อสร้าง
•Dr.
•Cr.

•บันทกึรับเงนิสดจากผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง
•Dr.
•Cr.

1023/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x3

•บันทกึโอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้างานก่อสร้าง 
•Dr. งานระหว่างก่อสร้าง 2,460,000
•Cr.วตัถุดบิ  ค่าแรง  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 2,460,000

•บันทกึการส่งบิลเรียกเกบ็เงนิค่าก่อสร้าง
•Dr. ลูกหนี-้สัญญาก่อสร้าง 2,000,000
•Cr. ค่าก่อสร้างเรียกเกบ็ตามสัญญา 2,000,000

•บันทกึรับเงนิสดจากผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง
•Dr. เงินสด 4,000,000
•Cr. ลูกหนี-้สัญญาก่อสร้าง 4,000,000

1033/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x3

•บันทกึรายได้และก าไรขั้นต้น ณ วนัส้ินงวดบัญชี 
•Dr.

•Cr.

•บันทกึงานก่อสร้างเสร็จและส่งมอบงาน 
•Dr.
• Cr.

1043/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การบันทกึบัญชี ปี 25x3

•บันทกึรายได้และก าไรขั้นต้น ณ วนัส้ินงวดบัญชี 
•Dr. งานระหว่างก่อสร้าง 540,000
• ต้นทุนการก่อสร้าง 2,460,000
•Cr. รายได้ค่าก่อสร้าง 3,000,000

•บันทกึงานก่อสร้างเสร็จและส่งมอบงาน 
•Dr. ค่าก่อสร้างเรียกเกบ็ตามสัญญา 10,000,000
• Cr. งานระหว่างก่อสร้าง 10,000,000

1053/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วธีิปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้ดอกเบีย้รับการให้เช่า
สินทรัพย์

1063/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่า (Leases)
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• ให้จัดประเภทสัญญาเช่าเป็น

• สัญญาเช่าการเงนิ (**สญัญาเช่าเงินทุน) หากสญัญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า ไม่วา่ใน
ท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ 

• สัญญาเช่าด าเนินงาน หากสญัญานั้นไม่ไดโ้อนความเส่ียงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า

• สัญญำเช่ำท่ีบอกเลิกไม่ได ้หมำยถึง สัญญำเช่ำท่ีจะบอกเลิกไม่ได ้หรือ ยำกท่ีจะ
ถกูบอกเลิก

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่า (Leases)
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• ใหจ้ดัประเภทสัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดเ้ป็นสัญญาเช่าการเงิน (**สัญญาเช่า
เงินทุน) หากเกิดสถานการณ์ต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึงสถานการณ์
• สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสญัญา

เช่า  ➔ เช่าซ้ือ
• ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีคาดวา่จะต ่ากวา่

มูลค่ายติุธรรมมาก ณ วนัท่ีสิทธิเลือกมีผลบงัคบัใช ้เช่น สิทธิเลือกฯ มีราคาประมาณไม่
เกินร้อยละ 5 ของมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์

• ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลุมอายกุารใหป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย ์แมว้า่จะไม่โอนกรรมสิทธ์ิ เช่น ระยะเวลาของสญัญา
เช่าครอบคลุมอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
นั้น

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี
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• ให้จัดประเภทสัญญาเช่าที่บอกเลกิไม่ได้เป็นสัญญาเช่าการเงิน (**สัญญาเช่า
เงนิทุน) หากเกดิสถานการณ์ต่อไปนีอ้ย่างน้อยหน่ึงสถานการณ์
• ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขั้นต ่าทีต้่องจ่ายมจี านวน

เท่ากบัหรือเกอืบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีเ่ช่า เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงนิขั้นต ่าดงักล่าวมจี านวนประมาณอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์

• ให้ผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าการเงนิเป็นสินทรัพย์และหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีเ่ช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของ
จ านวนเงนิขั้นต ่าทีต้่องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงพจิารณา ณ วนัเร่ิมต้น
ของสัญญาเช่า 

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่า (Leases)
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• ให้ผู้เช่าน าจ านวนเงนิขั้นต า่ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงนิมาแยกเป็น

• ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และ

• ส่วนทีจ่ะน าไปลดหนีสิ้นที่ยงัไม่ได้ช าระ

• ให้ผู้เช่าใช้นโยบายการคดิค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์เส่ือมสภาพที่เช่าตาม

สัญญาเช่าการเงนิสอดคล้องกบัวธีิการคดิค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์เส่ือมสภาพ

ซ่ึงกจิการเป็นเจ้าของ 

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่า (Leases)
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• ให้ผู้เช่ารับรู้จ านวนเงนิทีจ่่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านอกจากว่าจะมเีกณฑ์อืน่ทีเ่ป็นระบบ ซ่ึงแสดงถึง

ประโยชน์ทีผู้่เช่าได้รับในช่วงเวลา

• ผู้ให้เช่า บันทกึรายการทางตรงกนัข้ามกบัผู้เช่า

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่าการเงินในงบการเงนิของผู้เช่า
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• รับรู้เป็นสินทรัพย์และหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงนิ ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีเ่ช่า 
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขั้นต ่าทีต้่องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า

• เกดิค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์เส่ือมสภาพ และค่าใช้จ่ายทางการเงนิส าหรับงวดบญัชีแต่ละ
งวด 

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่าการเงินในงบการเงนิของผู้ให้เช่า
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• รับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงนิเป็นลูกหนีใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ด้วยจ านวนที่เท่ากบัเงนิ
ลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

• รับรู้รายได้ทางการเงนิด้วยอตัราผลตอบแทนคงทีใ่นแต่ละงวด 

• ผู้ให้เช่าทีเ่ป็นผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหน่ายต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขายส าหรับงวดตาม
นโยบายการบญัชีทีก่จิการใช้ส าหรับการขายเสร็จเดด็ขำด

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



บริษัท ผู้เช่า จ ากดั ได้ท าสัญญาเช่าอุปกรณ์จากบริษัท ผู้ให้เช่า จ ากดั 
เมื่อวนัที ่1 มกราคม 25X1 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้
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• อายุของสัญญาเช่า 5 ปี เป็นสัญญาเช่าทีบ่อกเลกิไม่ได้ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าทุกวนัต้นปี
• จ านวน 100,000 บาท
• ณ วนัท าสัญญาเช่า อุปกรณ์มมูีลค่ายุติธรรม 400,000 บาท อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 5 ปี 
และไม่มมูีลค่าคงเหลอื

• อุปกรณ์มรีาคาทุน 360,000 บาท
• ผู้เช่าคดิค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์โดยวธีิเส้นตรง
• อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่าคอื 12.59% ต่อปี
• ให้บนัทกึรายการบญัชีทีเ่กีย่วข้องทั้งด้านผู้เช่า และผู้ให้เช่า

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



3/26/2023 115มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้เช่า

3/26/2023 116

 1 ม.ค. 25x1
 Dr.

• Cr.
บนัทกึรับรู้รายการเช่าอุปกรณ์คร้ังแรก

 1 ม.ค. 25x1
 Dr.



• Cr.
บันทกึการจ่ายค่าเช่าและค่าภาษีทรัพย์สิน

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้เช่า
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 31 ธ.ค. 25x1
 Dr.

 Cr.
ปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจ่ายตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 1 ม.ค. 25x2
 Dr.





• Cr.
บันทกึการจ่ายค่าเช่าและค่าภาษีทรัพย์สิน

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้เช่า

118

 1 ม.ค. 25x1
 Dr. อุปกรณ์ตามสัญญาเช่า 400,000
•Cr. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 400,000
บันทกึรับรู้รายการเช่าอุปกรณ์คร้ังแรก

 1 ม.ค. 25x1
 Dr. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 100,000
•Cr. เงนิสด 100,000

บันทึกการจ่ายค่าเช่า



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้เช่า
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 31 ธ.ค. 25x1
 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 37,769.50 

 Cr. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 37,769.50
ปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจ่ายตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 1 ม.ค. 25x2
 Dr. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 62,230.50 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 37,769.50 
•Cr. เงนิสด 100,000.00

บันทึกการจ่ายค่าเช่า



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้ให้เช่า

120

 1 ม.ค. 25x1
 Dr.

• Cr.

•

 Dr.
• Cr.
บันทึกรับรู้รายการให้เช่าอุปกรณ์คร้ังแรก

 1 ม.ค. 25x1
 Dr.

 Cr.
บันทึกการรับค่าเช่าและค่าภาษทีรัพย์สิน

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



121

รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้ให้เช่า

 31 ธ.ค. 25x1
Dr.
 Cr.
ปรับปรุงรายไดด้อกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงิน 

 1 ม.ค. 25x2
Dr.
Cr.


บนัทึกการรับค่าเช่าและค่าภาษีทรัพยสิ์น

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้ให้เช่า
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 1 ม.ค. 25x1
 Dr. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 400,000
•Cr. รายได้จากการขาย 400,000

•Dr. ต้นทุนขาย 360,000
•Cr. สินค้า 360,000
บันทกึรับรู้รายการให้เช่าอุปกรณ์คร้ังแรก

 1 ม.ค. 25x1
 Dr. เงนิสด 100,000

 Cr.ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 100,000
บันทึกการรับค่าเช่า



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้ให้เช่า
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 31 ธ.ค. 25x1
 Dr. ดอกเบีย้ค้างรับ 37,769.50

 Cr. รายได้ดอกเบีย้ตามสัญญาเช่า 37,769.50
ปรับปรุงรายได้ดอกเบีย้ตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 1 ม.ค. 25x2
 Dr. เงนิสด 100,000

Cr. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 62,230.50 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 37,769.50
บันทึกการรับค่าเช่าและค่าภาษีทรัพย์สิน



สัญญาเช่าด าเนินงาน
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•ผู้เช่า รับรู้จ านวนเงนิทีจ่่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน เป็น
ค่าใช้จ่ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

•ผู้ให้เช่า แสดงสินทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบ
แสดงฐานะการเงนิ ตามลกัษณะของสินทรัพย์ รับรู้รายได้ค่า
เช่าตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่า (Leases)
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•การขายและเช่ากลบัคนื คือ ผูข้ำยขำยสินทรัพยแ์ละท ำสญัญำเช่ำสินทรัพย์
นั้นกลบัคืนมำ
•กรณีเช่ากลบัคนืเป็นสัญญาเช่าการเงิน : ส่ิงตอบแทนจำกกำรขำยสูง
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์
• ไม่ตอ้งรับรู้เป็นก ำไรของผูข้ำยท่ีเป็นผูเ้ช่ำ 
• แต่ตอ้งรับรู้เป็นรำยกำรรอตดับญัชีและตดัจ ำหน่ำยไปตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สัญญาเช่า (Leases)
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•การขายและเช่ากลบัคนื 
•กรณีเช่ากลบัคนืเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน

•รำคำขำย = มูลค่ำยติุธรรม : รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยทนัที
•รำคำขำย < มูลค่ำยติุธรรม : รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยทนัที 
เวน้แต่จะไดรั้บชดเชยใหบ้นัทึกขำดทุนจำกกำรขำยเป็นรำยกำรรอกำร
ตดับญัชีและตดัจ ำหน่ำยตำมสดัส่วนของจ ำนวนค่ำเช่ำท่ีจ่ำยในแต่ละงวด
ตำมระยะเวลำ
•รำคำขำย > มูลค่ำยติุธรรม : รับรู้จ ำนวนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมเป็น
รำยกำรรอกำรตดับญัชีและตดัจ ำตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำ

มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



บริษัท ก จ ากดั ได้ท าสัญญาขายอุปกรณ์แล้วเช่ากลบัอุปกรณ์จากบริษัท ข จ ากดั 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้

3/26/2023 127มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

• อุปกรณ์มีราคาทุน 360,000 บาท
• ราคาตลาด 400,000 บาท  แต่บริษัทขายออกไปในราคา 440,000 บาท
• อายุของสัญญาเช่า 5 ปี เป็นสัญญาเช่าที่บอกเลกิไม่ได้ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าทุกวนัต้นปี
• จ านวน 100,000 บาท
• ณ วนัท าสัญญาเช่า อุปกรณ์มีมูลค่ายุตธิรรม 400,000 บาท อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 5 ปี และไม่มี
มูลค่าคงเหลอื

• ผู้เช่าคดิค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์โดยวธีิเส้นตรง
• อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่าคอื 12.59% ต่อปี
• ให้บันทึกรายการบัญชีที่เกีย่วข้องทั้งด้านผู้เช่า และผู้ให้เช่า



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้เช่า

128

 1 ม.ค. 25x1
 Dr. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 440,000

• Cr. รายได้จากการขาย 400,000
• ก าไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลบั 40,000

• Dr. ต้นทุนขาย 360,000
• Cr. สินค้า 360,000
บันทึกรับรู้รายการให้เช่าอุปกรณ์คร้ังแรก

 Dr. อุปกรณ์ตามสัญญาเช่า 400,000
• Cr. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 400,000
บันทึกรับรู้รายการเช่าอุปกรณ์คร้ังแรก

 1 ม.ค. 25x1
 Dr. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 100,000

• Cr. เงนิสด 100,000
บันทึกการจ่ายค่าเช่า



รายการบัญชีทีเ่กีย่วข้องด้าน ผู้เช่า

129

 31 ธ.ค. 25x1
 Dr.ก าไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลบั 10,000

 Cr. ค่าเส่ือมราคา 10,000
 Dr. ดอกเบีย้จ่าย 37,769.50 

 Cr. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 37,769.50
ปรับปรุงดอกเบีย้ค้างจ่ายตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 1 ม.ค. 25x2
 Dr. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 62,230.50 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 37,769.50 
•Cr. เงนิสด 100,000.00

บันทึกการจ่ายค่าเช่า



หลกัการบัญชีเกีย่วกบัรายได้ของมาตรฐาน PAEs

3/26/2023 130มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การใช้แทน/ไม่รวม 

TFRS 15 รวม
• TFRIC 15 สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
• TFRIC 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
• TASIC 31 รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา

• TAS 11 สัญญาก่อสร้าง
• TAS 18 รายได้
• TFRIC 13 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า

TFRS 15 ไม่รวม
• สัญญาเช่าในขอบเขตของ TAS 17 สัญญาเช่า
• สัญญาประกนัภัยในขอบเขตของ TFRS 4 สัญญาประกนัภัย
• เคร่ืองมือทางการเงนิและสิทธิหรือภาระผูกพนัตามสัญญาอืน่ ในขอบเขตของ TFRS 9 เคร่ืองมือทางการเงนิ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้), TFRS 10 งบการเงนิรวม, TFRS 11 การร่วมการงาน, TAS 27 งบการเงนิเฉพาะกจิการ และ TAS 28 เงนิ
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ

• การแลกเปลีย่นรายการที่ไม่เป็นตัวเงนิระหว่างกจิการที่อยู่ในสายธุรกจิเดียวกนัเพือ่สนับสนุนรายการขายให้กบัลูกค้า
หรือลูกค้าในอนาคต

3/26/2023 131มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



สรุปหลกัการทีส่ าคญั

P.132

ขั้นตอนการรับรู้รายได้ตามหลกัการส าคญัตามดังต่อไปนี้

ขั้นที ่1: ระบุสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า

ขั้นที ่2: ระบุภาระทีต้่องปฏิบตัิ (Performance obligation) ในสัญญา

ขั้นที ่3: ก าหนดราคาของรายการ (Transaction Price)

ขั้นที่ 4: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระทีต้่องปฏิบตัิทีร่วมอยู่ในสัญญา

ขั้นที่ 5: รับรู้รายได้เมือ่ (หรือขณะที)่ กจิการปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ

3/26/2023 132มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วธีิปฏิบัตทิางบัญชีเกีย่วกบัรายได้อืน่ ๆ

3/26/2023 133มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



เกษตรกรรม

• กจิการที่เกีย่วข้องกบักจิกรรมทางการเกษตรต้องก าหนดนโยบายการบัญชี

ส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภทดงันี้

• กจิการต้องใช้วธีิมูลค่ายุตธิรรมหรือวิธีราคาทุน

• ต้นทุนในการขาย หมายถึง ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการจ าหน่าย

สินทรัพย์ โดยไม่รวมถึงต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้

1343/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



เกษตรกรรม

กจิการทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร
• สินทรัพยชี์วภาพ เวน้แต่พชืเพือ่การให้ผลติผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรใหถ้อืปฏิบัตติามบทที่ 10 
เร่ือง ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และ

• ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกีย่ว

1353/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

สินทรัพย์ชีวภาพ

(ไม่รวมพชืเพือ่การให้ผลิตผล)
ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นผลจากกระบวนการ

แปรรูปหลังเก็บเกี่ยว

สนิคา้คงเหลอื และบทอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเกษตรกรรม

จุดเก็บเกี่ยว

***พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล หมายถึง พืชท่ีมีชีวติซ่ึง (1) ใชใ้นกระบวนการผลิตหรือเพื่อจดัหาซ่ึงผลิตผลทางการเกษตร 
(2) คาดวา่จะใหผ้ลิตผลมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา และ 
(3) มีความเป็นไปไดท่ี้ยากยิง่ท่ีจะขายเป็นผลิตผลทางการเกษตร เวน้แต่เป็นการขายเศษซากท่ีเป็นผลพลอยได้



เกษตรกรรม

1363/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

ปฏบัิติตามบทที ่10 เร่ือง ทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์

ปฏบัิติตามบทที ่22 เร่ือง 

เกษตรกรรม
ผลิตผลทาง การเกษตร

ผลิตภัณฑ์จาก กระบวนการ

แปรรูป หลังเก็บเกี่ยว

-                                         แกะ ขนแกะ เสน้ใย พรม

-                                         โคนม นา้นม เนยแข็ง

-                                         สกุร สกุรชาแหละ ไสก้รอก แฮม

-                                         
ตน้ไมป่้าปลกูเพือ่ไม ้แปร

รูป
ตน้ไมท้ีถู่กตดั ทอ่นซงุ ไมแ้ปรรูป

เถาองุ่น ผลองุ่นทีเ่ถาองุ่น องุ่นทีเ่ก็บเกีย่ว เหลา้องุ่น

ไมผ้ล ผลไมท้ีต่น้ไม ้ ผลไมท้ีเ่ก็บเกีย่ว ผลไมแ้ปรรูป

สินทรัพย์ชีวภาพ สินค้าคงเหลือ และบทอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง



การรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลติผลทางการเกษตร

• ต้องรับรู้เม่ือมีคุณสมบัติทุกข้อ ดังนี้
•กจิการสามารถควบคุมสินทรัพย์น้ันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
•ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่จิการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ
ในอนาคตจากสินทรัพย์น้ัน
• มูลค่ายุติธรรมหรือต้นทุนของสินทรัพย์สามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามทีเ่กนิควร

1373/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



เกษตรกรรม

•กจิการต้องเลอืกใช้นโยบายการบัญชีกบัสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลติผลทาง

การเกษตร โดยใช้วธีิราคาทุนหรือวธีิมูลค่ายุติธรรม

• วธีิราคาทุน ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า

• วธีิมูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย (เมือ่สามารถ

วดัมูลค่ายุตธิรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ)

1383/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การวดัมูลค่า – วธีิมูลค่ายุตธิรรม

•กจิการต้องวดัมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพเม่ือมีการรับรู้เร่ิมแรกและ ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการ
ขาย การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขายให้รับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน
•ผลติผลทางการเกษตรที่เกดิจากสินทรัพย์ชีวภาพของกจิการต้องวดัด้วย
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกีย่ว มูลค่ายุติธรรมที่ได้นี้
ถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลอื ณ วนัน้ัน 

1393/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การก าหนดมูลค่ายุตธิรรม 

• ถ้ามีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรับ ให้ใช้ราคาเสนอซ้ือขายของตลาดที่
คาดว่าจะน าสินค้าน้ันไปจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม
• ถ้าไม่มีตลาดทีม่ีสภาพคล่อง อาจใช้วธีิหน่ึงหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
•ราคาของธุรกรรมล่าสุดทีเ่กดิขึน้ในตลาด 
•ราคาตลาดของสินทรัพย์อืน่ทีค่ล้ายคลงึกนั 
•ราคาเทยีบเคียง 

1403/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การก าหนดมูลค่ายุตธิรรม 

• ในบางกรณ ีแหล่งข้อมูลข้างต้นอาจให้ข้อสรุปของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกนั ดังน้ัน กจิการต้องพจิารณาถึงเหตุผลของความแตกต่างน้ัน
เพือ่ให้การประมาณมูลค่ายุติธรรมน่าเช่ือถือและสมเหตุผลมากทีสุ่ด
• ต้องพจิารณาว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิทีค่าดว่าจะได้รับ
จากสินทรัพย์ที่คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ตลาด ให้ผลการวดัมูลค่าของ
มูลค่ายุติธรรมทีน่่าเช่ือถือหรือไม่

1413/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง – วธีิราคาทุน

- ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25X1 บริษัทซ้ือลูกหมู 10 ตัว ในราคาตัวละ 1,500 
บาท รวมมูลค่า 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายประมาณร้อยละ 3
ของราคาตลาด
- ระหว่างปี บริษัทมีค่าอาหารและยา จ านวน 6,000 บาท
- ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1 ราคาตลาดของหมูทีเ่ลีย้ง อยู่ทีร่าคาตัวละ 

3,000 บาท  

1423/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง – การบันทึกบัญชี
- ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 25X1
Dr. หมู 15,000

Cr. เงนิสด 15,000

- ระหว่างปี - จ่ายค่ายา
Dr. หมู 6,000

Cr. เงนิสด 6,000

- ปันส่วนต้นทุนทางอ้อม
Dr. หมู 9,000

Cr.  ค่าแรงคนงาน 5,000
ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ 4,000

1433/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง – วธีิมูลค่ายุตธิรรม

- ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25X1 บริษัทซ้ือลูกหมู 10 ตัว ในราคาตัวละ 1,500 
บาท รวมมูลค่า 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายประมาณร้อยละ 3
ของราคาตลาด
- ระหว่างปี บริษัทมีค่าอาหารและยา จ านวน 6,000 บาท
- ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1 ราคาตลาดของหมูทีเ่ลีย้ง อยู่ทีร่าคาตัวละ 

3,000 บาท  

1443/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง – การบันทึกบัญชี
- ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 25X1
Dr. 

Cr. 
- ระหว่างปี 
Dr. 

Cr. 

- ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1
Dr. 

Cr.

1453/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง – การบันทึกบัญชี
- ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 25X1
Dr. หมู 14,550

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 450
Cr. เงนิสด 15,000

- ระหว่างปี 
Dr. หมู 6,000

Cr. เงนิสด 6,000

- ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1
Dr. หมู 9,450

Cr.ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 9,450

1463/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การวดัมูลค่า – วธีิราคาทุน

•กรณทีีมู่ลค่ายุติธรรมไม่สามารถหาได้โดยง่ายโดยปราศจากต้นทุนหรือ
ความพยายามที่เกนิควร กจิการต้องวดัมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม 
•กจิการต้องวดัมูลค่าของผลติผลทางการเกษตรทีเ่กดิจากสินทรัพย์
ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกีย่ว  มูลค่า
ยุติธรรมทีไ่ด้นีถื้อเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลอื ณ วนัน้ัน

1473/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



เงนิอุดหนุนรัฐบาล

1483/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล Government assistance หมายถึง การท่ีรัฐบาลใหป้ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก่กิจการใดกิจการหน่ึงหรือกลุ่มกิจการท่ีมีคุณสมบติัตาม
เง่ือนไขท่ีรัฐบาลก าหนดความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามวตัถุประสงคข์องมาตรฐานการ

ไม่รวมถึงประโยชน์ท่ีรัฐบาลใหโ้ดยทางออ้ม ซ่ึงมีผลต่อเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป 
เช่น การจดัสร้างสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีท่ีมีการพฒันาหรือการก าหนดขอ้จ ากดัทางการ
คา้ต่อคู่แข่งขนั



เงนิอุดหนุนรัฐบาล
เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรใหแ้ก่กิจการ
เพื่อแลกเปล่ียนกบัการท่ีกิจการตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกิจการทั้งท่ีได้
ปฏิบติัแลว้ในอดีตและท่ีจะปฏิบติัในอนาคต

1493/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

กจิการต้องรับรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้กต่็อเมื่อ เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. กรณทีี่เงินอุดหนุนไม่ไดก้ ำหนดเงือ่นไขที่ผู้รับต้องปฏบิัติตามในอนาคต กจิการจะรับรู้ เป็นรายได้กต่็อเมือ่มีสิทธิไดร้บั
เงินอุดหนุนน้ัน
2. กรณเีงินอุดหนุนก ำหนดเงือ่นไขที่ผู้รับต้องปฏบิัติตามในอนาคต กจิการจะรับรู้ เป็นรายได้กต่็อเมือ่กิจกำรไดป้ฏิบติั
ตำมเงือ่นไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว้เทา่น้ัน

ไม่ไดค้รอบคลุมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลท่ีใหแ้ก่กิจการในรูปของประโยชน์ท่ีใชใ้นการก าหนดก าไรหรือขาดทุนทาง
ภาษีหรือสามารถใชก้ าหนดหรือจ ากดัจ านวนหน้ีสินภาษีเงินได ้ เช่น  การส่งเสริมจาก BOI
ไม่รวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลท่ีไม่สามารถ ก าหนดมูลค่าไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและรายการคา้ท่ีท ากบัรัฐบาล ซ่ึงไม่
สามารถแยกจากรายการคา้ ตามปกติของกิจการ

รับรู้รายได้ ตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่รับรู้ต้นทุนที่อุดหนุน



เงนิอุดหนุนรัฐบาล
เงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีมีเง่ือนไขหลกัใหกิ้จการท่ีเขา้ข่าย
ไดรั้บเงินอุดหนุนตอ้งซ้ือ สร้าง หรือจดัหาสินทรัพยร์ะยะยาวโดยอาจมีเง่ือนไขรองท่ีเก่ียวกบัการจากดั
ประเภทหรือสถานท่ีตั้งของสินทรัพยห์รือระยะเวลาท่ีกิจการตอ้งจดัหาหรือถือครองสินทรัพยน์ั้น

1503/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกบัรายได้ คือ   เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกบันนิทรั์ย 

กิจการตอ้งแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินโดยสามารถเลือกแสดง
ได ้2 วิธี ดงัน้ี
1. กิจการรับรู้เงินอุดหนุนเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑท่ี์เป็นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์หรือ
2. กิจการน าเงินอุดหนุนมาแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกีย่วข้องเพ่ือใหไ้ดมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
และทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยเ์ส่ือมสภาพ (ในรูปของค่าเส่ือมราคาท่ี
ลดลง)



เงนิอุดหนุนรัฐบาล

1513/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

เงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วข้องกบัรายได้ (Grants related to income)หมายถึง เงินอุดหนุนอ่ืนจาก
รัฐบาลท่ีไม่ใช่เงินอุดหนุน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์

เงนิกู้ยมืทีไ่ด้รับการยกหนี ้(Forgivable loans) หมายถึง เงินกูย้มืท่ีผูใ้หกู้ย้มืสละสิทธิการรับ
ช าระหน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวบ้างประการ



เงนิอุดหนุนรัฐบาล - การรับรู้และวดัมูลค่า

1523/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

• รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนอยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีกิจการรับรู้
ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนน้นัจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย

• ไม่บนัทึกเงินอุดหนุนดงักล่าวไปยงัส่วนของเจา้ของโดยตรง
• รับรู้เงินอุดหนุนคา้งรับท่ีรัฐบาลจะจ่ายชดเชยใหก้บัค่าใชจ่้ายหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรือ
เพื่อใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตใน
ก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีกิจการมีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น
• กรณีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยูใ่นรูปแบบของผลประโยชน์จากการไดรั้บเงินกูย้มืจาก

รัฐบาลในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า กวา่อตัราตลาด เงินกูย้มืดงักล่าวตอ้งรับรู้และวดัมูลค่าโดยถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน



ตัวอย่าง - เงนิอุดหนุนทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์
บริษทั ซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ มูลค่า 50 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงิน
สนบัสนุนจากรัฐบาลมูลค่า 5 ลา้นบาท  โดยเคร่ืองจกัรน้ีมีอายกุารใชง้าน 20 ปี

1533/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

วธีิ  รับรู้เงนิอุดหนุนเป็นรายได้รอรับรู้ วธีิ  น าเงนิอุดหนุนหักมูลค่าของสินทรัพย์

วนัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน
Dr. เงินสด                               5,000,000

Cr. รายไดร้อรับรู้                           5,000,000

วนัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน
Dr. เงินสด                  5,000,000

Cr. เคร่ืองจกัร 5,000,000

วนัท่ีซ้ือเคร่ืองจกัร
Dr. เคร่ืองจกัร                         50,000,000

Cr. เงินสด                                     50,000,000

วนัท่ีซ้ือเคร่ืองจกัร
Dr. เคร่ืองจกัร                         50,000,000

Cr. เงินสด                                     50,000,000

ณ วนัส้ินปี
Dr. ค่าเส่ือมราคา                      2,500,000

Cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม 2,500,000
Dr. รายไดร้อรับรู้ 250,000

Cr. รายไดเ้งินอุดหนุนรัฐบาล 250,000 

ณ วนัส้ินปี
Dr. ค่าเส่ือมราคา                      2,250,000

Cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม 2,250,000



ตัวอย่าง - กรณไีด้รับสินทรัพย์
กิจการไดรั้บท่ีดินท่ีอยูน่อกเขตเมือง 10 แปลงจากหน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีเง่ือนไขวา่
กิจการตอ้งฟ้ืนฟสูภาพท่ีดินและสร้างถนนโดยจา้งแรงงานจากทอ้งถ่ินดงักล่าวโดยรัฐบาลไดก้ าหนด
ค่าจา้งขั้นต ่าไว ้ประมาณการตน้ทุนส าหรับการด าเนินการทั้งหมดเท่ากบั 20 ลา้นบาทแบ่งจ่ายปีแรกและ
ปีท่ีสองปีละ 5 ลา้นบาทและปีท่ีสาม 10 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินเท่ากบั 50 ลา้นบาท

การรับรู้รายการเงินอุดหนุน ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของตน้ทุน
ปีท่ี 1 50 x ( 5/ 20 ) = 12.50
ปีท่ี 2 50 x ( 5/ 20 ) = 12.50
ปีท่ี 3 50 x ( 10/ 20 ) = 25.00

1543/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณไีด้รับสินทรัพย์
ณ วนัท่ีไดรั้บท่ีดินจากหน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถ่ิน

Dr ท่ีดิน  50,000,000
Cr รายไดร้อการรับรู้ 50,000,000

ปีท่ี 1 การรับรู้เงินอุดหนุน = 50 x (5/20) = 12.50
Dr รายไดร้อการรับรู้ 12,500,000

Cr รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 12,500,000
ปีท่ี 2 การรับรู้เงินอุดหนุน = 50 x (5/20) = 12.50

Dr รายไดร้อการรับรู้ 12,500,000
Cr รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 12,500,000

ปีท่ี 3 การรับรู้เงินอุดหนุน = 50 x (10/20) = 25.00
Dr รายไดร้อการรับรู้ 25,000,000

Cr รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 25,000,000
1553/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง – กรณไีด้รับเงนิอุดหนุน
กิจการไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 10 ลา้นบาท เพื่อเป็นการชดเชยค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เป็นระยะเวลา 5 ปี กิจการมีค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดระยะเวลา 5 ปี เท่ากบั 2 ลา้นบาท 2 ลา้น
บาท 4 ลา้นบาท 4 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด จ านวน 20 ลา้นบาท

จ านวนเงินท่ีกิจการจะบนัทกึรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ี
กิจการรับรู้ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนน้นัจ่ายใหเ้ป็นการชดเชยแสดงไดด้งัน้ี

การรับรู้รายการเงินอุดหนุน ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของตน้ทุน
ปีท่ี 1 10 x ( 2/ 20 ) = 1 ปีท่ี 4 10 x ( 4/ 20 ) = 2
ปีท่ี 2 10 x ( 2/ 20 ) = 1 ปีท่ี 5 10 x ( 8/ 20 ) = 4
ปีท่ี 3 10 x ( 4/ 20 ) = 2

1563/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณไีด้รับเงนิอุดหนุน
ณ วนัท่ีไดรั้บเงินชดเชย

Dr เงินสด  10,000,000
Cr รายไดร้อการรับรู้ 10,000,000

ปีท่ี 1 การรับรู้เงินอุดหนุน = 10 x ( 2/ 20 ) = 1
Dr รายไดร้อการรับรู้ 1,000,000

Cr รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,000,000
รับรู้ค่าใชจ่้าย

Dr. ค่าใชจ่้าย 2,000,000
Cr. เงินสด 2,000,000

1573/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณไีด้รับเงนิอุดหนุน
แบบท่ี 2 น าเงินอุดหนุนดงักล่าวไปหกัในการแสดงรายการ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ปีท่ี 1 การรับรู้เงินอุดหนุน = 10 x ( 2/ 20 ) = 1  หกัจากค่าใชจ่้าย
Dr. รายไดร้อการรับรู้ 1,000,000

Cr. ค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 1,000,000
Dr. ค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2,000,000

Cr. เงินสด 2,000,000

1583/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ข้อตกลงสัมปทานบริการ (ทางเลอืก)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ หมายถึง ขอ้ตกลงท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ (ผูใ้หส้มัปทาน) ท า
สญัญากบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนใหพ้ฒันา (หรือยกระดบั)

เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี
1. ผูใ้หส้มัปทานควบคุมหรือก ากบัดูแลประเภทของบริการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการในการจดัหา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใหบ้ริการ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ และราคาค่าบริการ และ
2. ผูใ้หส้มัปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลอืท่ีมีนยัส าคญัใดๆ ในโครงสร้างพื้นฐานเม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของขอ้ตกลง ไม่วา่โดยการเป็นเจา้ของ การไดรั้บประโยชน์ หรือวธีิอ่ืนใด 

1593/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ข้อตกลงสัมปทานบริการ (ทางเลอืก)

ข้อตกลงสัมปทานบริการสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท โดยแบ่งตามส่ิงตอบแทนที่ผู้ให้
สัมปทาน
ให้แก่ผู้ประกอบการ ดงันี้
ผูป้ระกอบการไดรั้บเป็นสินทรัพยท์างการเงิน –

- รับผลตอบแทนจากผูใ้หส้ัมปทาน เสมือนการใหกู้เ้งิน พร้อมรับดอกเบ้ีย
ผูป้ระกอบการไดรั้บเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน –

- รับผลตอบแทนจากผูใ้ชบ้ริการ รับรู้รายไดโ้ดยมีค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน 

1603/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ข้อตกลงสัมปทานบริการมสีองประเภท

• ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน –มีสิทธิทีจ่ะได้รับเงิน
สดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอืน่จากรัฐบาล รวมถึงการค า้ประกนัโดย
รัฐบาลทีจ่ะจ่ายเงินทีร่ะบุไว้หรือทีก่ าหนดไว้
• ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน –ได้รับสิทธิในการเรียก
เกบ็ค่าบริการสาธารณูปโภคทีส่ร้างหรือทีไ่ด้ยกระดับ โดยจ านวนเงิน
ดังกล่าวขึน้อยู่กบัจ านวนการใช้บริการของสาธารณชน 

1613/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วธีิการทางบัญชี – กรณีสินทรัพย์ทางการเงิน

• ผู้ประกอบการจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในกรณทีีผู้่ประกอบการมี
สิทธิอนัปราศจากเงื่อนไขตามสัญญาทีจ่ะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์
ทางการเงินอืน่จากผู้ให้สัมปทาน
• ต้องวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิรรม หลงัจากน้ันให้
ปฏิบัติตาม เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

1623/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วธีิการทางบัญชี – กรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนในกรณทีีผู้่ประกอบการ
ได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต) ในการเรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
สาธารณะ 
• รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลงัจากน้ันให้
ปฏิบัติตามการบันทกึบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

1633/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ทางการเงนิ

164

•บจ. ปานเทพ ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลา 11 ปี 
• ให้สร้างทางด่วน โดยลงทุนก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรม 

1,200 ล้านบาท) ใช้เวลาสร้าง 1 ปี
•บจ. ปานเทพเป็นผู้เกบ็เงินค่าทางด่วนและน าส่งรัฐบาล
• รัฐบาลจะจ่ายค่าตอบแทนให้ ปีละ 212 ล้านบาท ไม่ว่าจะเกบ็เงินค่าทาง
ด่วนได้กีบ่าท (IRR=12%)
•บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลทางด่วน มีค่าใช้จ่ายปีละ 10 ล้าน
• เมื่อหมดสัมปทาน ทางด่วนตกเป็นของรัฐบาล

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ทางการเงนิ

165

• ปีที ่1
•Dr. 
•Cr. 

•Dr. 
•Cr. 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ทางการเงนิ

166

• ปีที ่1
•Dr. ต้นทุนการก่อสร้าง 1,000
•Cr. เงนิสด 1,000

•Dr. ลูกหนี้ 1,200
•Cr. รายได้ค่าก่อสร้าง 1,200

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ทางการเงนิ

167

• ปีที ่2 เกบ็เงนิค่าทางด่วนได้ 180 ล้านบาท
•Dr.
• Cr. 
•Dr.

• Cr. 

•Dr.
• Cr. 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ทางการเงนิ

168

• ปีที ่2 เกบ็เงนิค่าทางด่วนได้ 180 ล้านบาท
•Dr.เงนิสด 180
•Cr. เงนิรอน าส่ง 180

•Dr.เงนิสด 32
• เงนิรอน าส่ง 180
•Cr. ลูกหนี้ 68
• ดอกเบ้ียรับ 144    

• 1,200 x 12% = 144
•Dr. คชจ. ในการด าเนินงาน 10
•Cr. เงนิสด 10

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

169

• ปีที ่3 เกบ็เงนิค่าทางด่วนได้ 230 ล้านบาท
•Dr.
• Cr. 
•Dr.
• Cr. 

•Dr.
• Cr. 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณีเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

170

• ปีที ่3 เกบ็เงนิค่าทางด่วนได้ 230 ล้านบาท
•Dr. เงนิสด 230
•Cr. เงนิรอน าส่ง 230

•Dr. เงนิรอน าส่ง 230
•Cr. ลูกหนี้ 76
• ดอกเบ้ียรับ 136
• เงินสด 18    

• 1,132 x 12% = 136
•Dr. คชจ. ในการด าเนินงาน 10
•Cr. เงนิสด 10

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

171

•บจ. ปานเทพ ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลา 11 ปี 
• ให้สร้างทางด่วน โดยลงทุนก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรม 

1,200 ล้านบาท) ใช้เวลาสร้าง 1 ปี
•บจ. ปานเทพเป็นผู้เกบ็เงินค่าทางด่วน และถือเป็นส่วนของ บจ. ปาน
เทพ ไม่ว่าจะเกบ็เงินค่าทางด่วนได้กีบ่าท 
•บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลทางด่วน มีค่าใช้จ่ายปีละ 10 ล้าน
• เมื่อหมดสัมปทาน ทางด่วนตกเป็นของรัฐบาล

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

172

• ปีที่ 1
•Dr. 
•Cr. 

•Dr. 
•Cr. 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

173

• ปีที่ 1
•Dr. ต้นทุนการก่อสร้าง 1,000
•Cr. เงินสด 1,000

•Dr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,200
•Cr. รายได้ค่าก่อสร้าง 1,200

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

174

• ปีที่ 2 เกบ็เงินค่าทางด่วนได้ 180 ล้านบาท
•Dr.
• Cr. 
•Dr.
• Cr. 
•Dr.
• Cr. 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

175

• ปีที่ 2 เกบ็เงินค่าทางด่วนได้ 180 ล้านบาท
•Dr.เงินสด 180
•Cr. รายได้ค่าบริการ 180

•Dr.ค่าตัดจ าหน่าย IA 120
•Cr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 120

•Dr. คชจ. ในการด าเนินงาน 10
•Cr. เงินสด 10   

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

176

• ปีที่ 3 เกบ็เงินค่าทางด่วนได้ 230 ล้านบาท
•Dr.
• Cr. 
•Dr.
• Cr. 
•Dr.
• Cr. 

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



ตัวอย่าง - กรณเีป็นสินทรัพย์ไม่มตีัวตน

177

• ปีที่ 3 เกบ็เงินค่าทางด่วนได้ 230 ล้านบาท
•Dr. เงินสด 230
•Cr.รายได้ค่าบริการ 230

•Dr.ค่าตัดจ าหน่าย IA 120
•Cr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 120

•Dr. คชจ. ในการด าเนินงาน 10
•Cr. เงินสด 10

3/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

• การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ หมายถึง การคน้หาแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงรวมถึงแร่
ธาตุ น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ไดซ่ึ้งคลา้ยคลึงกนั (similar non-
regenerative resources) หลงัจากท่ีกิจการไดรั้บสิทธิทางกฎหมายใหส้ ารวจพื้นท่ีท่ีระบุไว ้รวมทั้งการ
ก าหนดความเป็นไปไดท้างเทคนิคและความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยข์องการสกดัทรัพยากรแร่

1783/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี

ใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่ เวน้แต่เร่ืองของการลดลงของมูลค่า

การวดัมูลค่า
เมือ่เร่ิมแรก ราคาทุน
ภายหลงัการรับรู้รายการ ตามแนวทางของ สินทรัพย์ถาวร หรือ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน



การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การลดลงของมูลค่า
ในกรณีท่ีมีขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่สินทรัพยจ์ากการส ารวจและการประเมินค่ามีมูลค่าลดลงอยา่งถาวร ตวัอยา่งเช่น

1. ช่วงเวลาซ่ึงกิจการมีสิทธิในการส ารวจพื้นท่ีท่ีระบุไวไ้ดห้มดลงในระหวา่งงวด หรือก าลงัจะหมดลงในอนาคตอนัใกล ้และ
สิทธิดงักล่าวจะไม่มีการต่ออายุ

2. ไม่ไดมี้การวางแผนงานหรือจดัสรรงบประมาณสาหรับรายจ่ายในการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ต่อไปอีก
ในพื้นท่ีท่ีระบุไว ้ซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก

3. การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ในพื้นท่ีท่ีระบุไวไ้ม่ไดน้ าไปสู่การคน้พบทรัพยากรแร่ในปริมาณท่ีเป็นไป
ไดเ้ชิงพาณิชย ์และกิจการไดต้ดัสินใจหยดุกิจกรรมการส ารวจและการประเมินค่าในพื้นท่ีดงักล่าว

4. มีขอ้มูลเพียงพอท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ แมว้า่การพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวน่าจะดา เนินต่อไปได ้แต่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ากการ
ส ารวจและการประเมินค่าไม่น่าจะไดรั้บคืนเตม็จ านวนจากการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จหรือจากการขาย

กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพยจ์ากการส ารวจและการประเมินค่าในงบก าไรขาดทุน ใน
กรณีท่ีไม่ปรากฏวา่มีขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ขา้งตน้อกีต่อไป กจิการสามารถบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนดงักล่าวได้

1793/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วนัถือปฏิบัตแิละการปฏิบัตใินช่วงเปลีย่นผ่าน

กิจการตอ้งปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก ดงัน้ี
1. โดยใชว้ธีิปรับงบการเงินย้อนหลงั
2. โดยใชว้ธีิเปลีย่นทันทเีป็นต้นไป
3. โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับนีเ้ป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้
ถือหุน้ตามความเหมาะสม) ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก
4. โดยการถือปฏิบัตติามข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องทีร่ะบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก

1803/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วนัถือปฏิบัตแิละการปฏิบัตใินช่วงเปลีย่นผ่าน

1. โดยใชว้ธีิปรับงบการเงินย้อนหลงั
• เพิม่เติมนิยามของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (กรณกีจิการจัดทาเฉพาะงบการเงินแบบ Individual เท่าน้ัน)

• การจัดทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

• การใช้สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาเนินงาน (ทีไ่ม่ใช่สกลุเงินบาท)

2. โดยใชว้ธีิเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไป
• สินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึน้

• โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า (เปลีย่นวธิีการคานวณ)

• การใช้สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาเนินงาน (ทีไ่ม่ใช่สกลุเงินบาท)

• การรวมธุรกจิ (เปลีย่นจาก TFRS 3 มาเป็น “ซ้ือสินทรัพย์”)

• อนุพนัธ์ (กรณเีลอืกเปิดเผยข้อมูลเท่าน้ัน)

• การตีราคาใหม่

1813/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



วนัถือปฏิบัตแิละการปฏิบัตใินช่วงเปลีย่นผ่าน

3. โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลงัจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับนีเ้ป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม
• เงินอดุหนุนจากรัฐบาล

• เกษตรกรรม: สินทรัพย์ชีวภาพและผลติผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกีย่ว

• อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน

• อนุพนัธ์ (กรณเีลอืกรับรู้รายการทีไ่ม่ใช่การบัญชีป้องกนัความเส่ียง)

• การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลอื (ผู้ผลติผลติภัณฑ์ทางการเกษตร ผลติภัณฑ์จากป่าไม้ ผลติผลทางการเกษตรภายหลงัการเกบ็เกีย่ว แร่และ
ผลติภัณฑ์จากแร่/ นายหน้า –ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์)

4. โดยการถือปฏิบัตติามข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องทีร่ะบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก

1823/26/2023 มุ่งมั่นพฒันา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรคสร้างมาตรฐาน  สืบสานวชิาชีพบัญชี



Q&A

3/26/2023 183มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



3/26/2023 184มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

เอกสารน้ีไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิแ์ละกฎหมายอื่นทีใ่ชบ้งัคบั หา้มผูใ้ดน าเอกสาร
หรืองานดงักล่าวไปใช้อย่างอื่น หรือกระท าให้เผยแพร่ หรือกระท าด้วยประการใดๆ นอกจากการใช้ ที่ได้รบั
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืตามกฎหมาย หากปรากฏว่ามกีารใช้หรือกระท าด้วยประการใดๆ โดยไม่
ถูกต้อง  สภาวิชาชีพบญัชีและ /หรือผู้บรรยายขอสงวนสิทธิด์ าเนินคดีต่อผู้ละเมิดและเรียกค่าเสียหายตาม
กฎหมายต่อไป" 



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 
Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date 
it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional 
advice after a thorough examination of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of TFAC.

https://www.tfac.or.th

https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY

@TFAC.FAMILY

https:// www.youtube.com/TFACFamily

tfac@tfac.or.th

02 685 2500

Thank you
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