คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เรือ่ ง รายได้
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับรายได้ ซ่ึงเกิดจาก
รายการหรือเหตุการณ์บางประเภท รวมทั้งระบุถึงสถานการณ์ท่เี ข้ าเกณฑ์การรับรู้รายได้ และให้ แนวทางใน
การนําหลักการการรับรู้รายได้ มาถือปฏิบัติ
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดหลักการบัญชีสาํ หรับการรับรู้รายได้ ท่เี กิดขึ้นจากการขายสินค้ า
การให้ บริการ การให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการ ซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ในรูปของดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ ท่เี กิดจาก
1) สัญญาก่อสร้ าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง)
2) สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า)
3) เงินปันผลซึ่งเกิดจากเงินลงทุนที่ถือปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า)
4) สัญญาประกันภัยที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง
สัญญาประกันภัย
5) การเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พย์ท างการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิน หรื อ
การจําหน่ ายของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน ดังกล่าว (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7) การรั บรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกและการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสินทรั พย์ชีวภาพที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม)
8) การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม)
9) การขุดสินแร่
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ได้ ให้ คาํ นิยามที่สาํ คัญ ดังนี้
รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) ในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่ ง เกิด ขึ้ นจากกิจ กรรมตามปกติ ข องกิจ การ เมื่ อ กระแสรั บ นั้ น ส่ ง ผลให้ ส่ว นของเจ้ า ของเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง นี้
ไม่ รวมถึ งเงินทุ นที่ได้ รั บจากผู้ มีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้ าของ เช่ น รายได้ จากการขายสินค้ า รายได้ จากการ
ให้ บริการ รายได้ ดอกเบี้ย รายได้ ค่าสิทธิ รายได้ เงินปันผล เป็ นต้ น
ตัวอย่างกรณีท่ไี ม่ถือเป็ นรายได้
1) จํานวนเงินที่กจิ การเรียกเก็บเงินแทนบุคคลที่สาม เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถือ
เป็ นรายได้ ของกิจการ เนื่องจากรายการเหล่านี้ไม่ถือเป็ นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการได้ รับ
และไม่ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น
2) จํานวนเงินที่ตัวแทน (Agent) เรียกเก็บแทนตัวการ (Principal) เนื่องจากรายการดังกล่าว
ไม่ได้ ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของของตัวแทนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เว้ นแต่จาํ นวนเงินที่เรียกเก็บนั้นเป็ น
รายได้ ค่านายหน้ า
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอน
หนี้สนิ ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)
การวัดมูลค่าของรายได้
กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายได้ ด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อ
ค้ างรับสุทธิจากส่วนลดการค้ า (Trade Discounts) และส่วนลดตามปริมาณซื้อ (Volume Rebates) ที่กิจการ
กําหนดไว้ กับลูกค้ า ตัวอย่างเช่น บริษัท หนึ่ง จํากัดให้ สินเชื่อแก่ลูกค้ าโดยไม่คิดดอกเบี้ ย หรือยอมรับตั๋ว
สัญญาใช้ เงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดจากลูกค้ าเป็ นสิ่งตอบแทนจากการขายสินค้ า
รายการดังกล่าวถือเป็ นการให้ สนิ เชื่อ ดังนั้น บริษัท หนึ่ง จํากัดต้ องรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทน กล่าวคือ จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้นที่จะได้ รับในอนาคตคิด
ลดด้ วยอัตราดอกเบี้ ยที่ก าํ หนดขึ้ น ซึ่ งต้ องเป็ นอัตราใดอัตราหนึ่ งที่กาํ หนดได้ ชั ดเจนกว่ าระหว่ างอัตรา
ดังต่อไปนี้
1) อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งผู้ออกตราสารมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ใกล้ เคียงกัน
2) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ คิดลดจํานวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํ ให้ มูลค่าปัจจุบันเท่ากับราคา
เงินสดในปัจจุบันของสินค้ าหรือบริการ
ทั้งนี้ หลังจากคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบันแล้ ว กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุ ติธรรมกับจํานวน
เงินของผลตอบแทนเป็ นรายได้ ดอกเบี้ย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนกรณีท่มี ีการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการ (Barter Transactions) สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2
ลักษณะ ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้ เคียงกัน ไม่ถือว่าการแลกเปลี่ยนนั้น
ก่อให้ เกิดรายได้ เช่น การแลกเปลี่ยนโฆษณาระหว่างบริษัทอินเตอร์เน็ท เป็ นต้ น
2) การแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน จะถือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือ
บริ การที่ต่างกันก่อให้ เกิดรายได้ ซึ่งกิจการต้ องรั บรู้รายได้ จากการแลกเปลี่ยนนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับปรับปรุงด้ วยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน แต่
หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าของ
รายได้ โดยใช้ มูลค่า ยุ ติธรรมของสิน ค้ า หรื อบริ การที่นําไปแลกปรั บปรุ งด้ วยจํา นวนเงิ น สดหรื อ รายการ
เทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน
การขายสินค้า
กิจการต้ องรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ า เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1) กิจการได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ ีนยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของสินค้าให้กบั ผู ้
ซื้ อแล้ว กล่าวคือ ความเสี่ยง ได้ แก่ ความล้ าสมัยของสินค้ า หรือลักษณะการใช้ งานที่ไม่น่าพึงพอใจ ความ
สูญเสียของสินค้ า ส่วนผลตอบแทน ได้ แก่ กําไรจากการที่สนิ ค้ ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือจากการใช้ สินค้ านั้นเพื่อ
หารายได้ ทั้งนี้ กิจการต้ องคํานึงถึงสถานการณ์แวดล้ อมของรายการเพื่อพิจารณาว่า กิจการได้ โอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กับผู้ซ้ ือเมื่อใด ซึ่งในบางกรณี การโอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของอาจเกิ ดขึ้ น ณ เวลาที่แ ตกต่ า งจากเวลาในการโอน
กรรมสิทธิ์หรื อโอนการครอบครองสินค้ าให้ กับผู้ซ้ ือก็ได้ เช่น การขายโดยยังไม่ส่งมอบสินค้ า (Bill and
Hold Sales) เนื่องมาจากเป็ นความประสงค์ของผู้ซ้ ือ โดยที่ผ้ ูซ้ ือมีกรรมสิทธิ์ในสินค้ านั้นและยอมรับหนี้สิน
ที่เกิดขึ้นแล้ ว ดังนั้น ผู้ขายจะสามารถรับรู้รายได้ จากการขายทั้งที่ยังไม่ส่งมอบสินค้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือ ก็ต่อเมื่อ
 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ผี ้ ูขายจะส่งสินค้ าให้ ผ้ ูซ้ ือ
 ผู้ซ้ ือมีคาํ สั่งเลื่อนเวลาการส่งมอบสินค้ า
 เงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามปกติ
 สินค้ าที่ขายไปแล้ วนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้ขาย ซึ่งผู้ขายได้ ระบุไว้ แล้ วอย่างชัดเจน
และสินค้ านั้นพร้ อมที่จะส่งมอบให้ ผ้ ูซ้ ือ ณ เวลาที่มีการรับรู้รายได้
อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ หากกิจการเพียงแต่คาดว่าจะสามารถจัดหาหรือผลิตสินค้ า
ได้ ทนั เวลาที่ต้องส่งมอบ
ตัวอย่างกรณีท่คี วามเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญยังคงอยู่กบั เจ้ าของสินค้ า
 กิจการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ไม่เป็ นที่น่าพอใจของผู้ซ้ ือ ซึ่งนอกเหนือจากการ
รับประกันปกติ
 รายได้ จากการขายสินค้ าของกิจการขึ้นอยู่กบั รายได้ ท่ผี ้ ูซ้ ือได้ รับจากการขายสินค้ านั้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 เงื่อนไขในการติดตั้ง เป็ นส่วนสําคัญของสัญญาขายสินค้ า ซึ่งยังไม่ได้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จ
 ผู้ ซ้ ื อมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะบอกเลิ ก การซื้ อตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาซื้ อขาย และกิจ การไม่ ส ามารถ
ประมาณความน่าจะเป็ นที่ผ้ ูซ้ ือจะคืนสินค้ านั้นได้
2) กิจการไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่ อเนือ่ งในระดับ ที่เจ้าของพึงกระทา หรือ
ไม่ได้ควบคุมสินค้าทีข่ ายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
3) กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
4) มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ของรายการบัญชีที่
เกิดจากการขายสินค้านั้น
5) กิจการสามารถวัดมู ลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้ นหรือที่จะเกิดขึ้ นอันเนือ่ งมาจากรายการขาย
สินค้านั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประเด็นการพิจารณาการรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้า
ประเด็นที่ 1 : การขายสินค้าโดยมีเงือ่ นไขการติดตั้งและการทดสอบสภาพก่อนการใช้งาน
สําหรับสินค้ าบางประเภท เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น กิจการสามารถรับรู้รายได้ จากการ
ขายได้ ทนั ทีเมื่อผู้ซ้ ือยอมรับสินค้ า เนื่องจากการติดตั้งและการทดสอบสภาพสินค้ าเหล่านี้ไม่ซับซ้ อน ขณะที่
การติดตั้งและการทดสอบสภาพสินค้ าบางประเภทถือเป็ นเรื่องยากที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษและเป็ น
ขั้นตอนที่มีความสําคัญของการขายสินค้ า เช่ น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็ น
ต้ น ในกรณีน้ ี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าไปยังผู้ ซ้ ือจะ
เกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อการติดตั้งและการทดสอบสภาพสินค้ าเสร็จสมบูรณ์แล้ ว ไม่ใช่เพียงแค่ การส่งมอบสินค้ า
ให้ กบั ผู้ซ้ ือเท่านั้น ดังนั้น กิจการจะยังไม่รับรู้รายได้ จนกว่าการติดตั้งสินค้ า และการทดสอบสภาพสินค้ า นั้น
แล้ วเสร็จ
ประเด็นที่ 2 : การขายสินค้าโดยทีเ่ งือ่ นไขทีล่ ูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายในเวลาทีก่ าหนด
ในกรณีท่กี ิจการขายสินค้ าโดยมีเงื่อนไขให้ ลูกค้ าสามารถคืนสินค้ าได้ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
หากลูกค้ าไม่พึงพอใจในสินค้ า ในกรณีน้ ี กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ า ณ เวลาที่การขาย
เกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อ กิจ การสามารถประมาณการรั บ คืน สิน ค้ า ในอนาคตได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถือ โดยอาศั ยการ
ประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในทางตรงกันข้ าม ในกรณีท่มี ีความไม่แน่นอน
ในการคืนสินค้ าหรือกิจการไม่สามารถประมาณความน่าจะเป็ นที่ลูกค้ าจะคืนสินค้ าได้ กิจการจะไม่สามารถ
รับรู้รายได้ จากการขายสินค้ า ได้ จนกว่าลูกค้ ายอมรับสินค้ าอย่างเป็ นทางการแล้ ว หรือเมื่อ พ้ นระยะเวลาที่
ลูกค้ าสามารถคืนสินค้ าได้ แล้ ว ตัวอย่างเช่น การขายเครื่องสําอางโดยอนุญาตให้ ลูกค้ าสามารถคืนสินค้ าได้
หากลูกค้ าไม่พึงพอใจในตัวสินค้ า เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประเด็นที่ 3 : การขายสินค้าโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน
ในกรณี ก ารขายสิน ค้ า โดยที่ผ้ ู ข ายตกลงที่จ ะซื้ อสิน ค้ า ที่ขายไปนั้ น คืน ในภายหลั ง (ไม่ ร วมการ
แลกเปลี่ยนสินค้ า) ผู้ขายจะต้ องวิเคราะห์เนื้อหาของเงื่อนไขในข้ อตกลงเพื่อ ให้ แน่ใจว่า ผู้ขายได้ โอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของไปยังผู้ซ้ ือแล้ ว ผู้ขายจึงจะสามารถรับรู้รายได้ ได้ ตัวอย่างเช่น
บริษัท เอ จํากัด ตกลงขายสินค้ าให้ กับบริษัท บี จํากัดในราคา 1,000,000 บาท โดยที่บริษัท เอ จํากัดได้
ตกลงที่จะซื้อสินค้ าดังกล่าวคืนมาในอีก 6 เดือนข้ างหน้ า ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันครบกําหนดสัญญา โดย
ไม่มีข้อกําหนดห้ ามหรือเงื่อนไขการใช้ ประโยชน์จากสินค้ าดังกล่าวแก่บริษัท บี จํากัด แต่อย่างใด ในกรณีน้ ี
เมื่อพิ จารณาเนื้อหาของรายการแล้ ว ถือว่ า บริ ษัท เอ จํากัดได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้ าของไปยังบริษัท บี จํากัดแล้ ว ดังนั้น บริษัท เอ จํากัดสามารถรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าให้ กับ
บริ ษัท บี จํา กัดได้ เนื่ อ งจากตามสัญ ญาซื้ อสิน ค้ า คืน นั้ น กํา หนดให้ บ ริ ษัท เอ จํา กัด ซื้ อสิน ค้ า ดั ง กล่ า ว
คืนกลับมาด้ วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อครบกําหนด 6 เดือน ตลอดจนบริษัท บี จํากัดสามารถใช้ ประโยชน์จาก
สินค้ าดังกล่าวได้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม หากความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของยังคงอยู่กับผู้ขาย แม้ ว่าผู้ขาย
ได้ โอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในตัวสินค้ าไปยังผู้ซ้ ือแล้ วก็ตาม ผู้ขายไม่สามารถรับรู้รายการดังกล่าวเป็ น
รายได้ ได้ แต่ ให้ ถือรายการดังกล่าวเป็ นการจัดหาเงิน (Financing Arrangement) ซึ่งไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ตัวอย่างเช่น ในสัญญาซื้อสินค้ าคืน กําหนดให้ บริษัท เอ จํากัดซื้อสินค้ าคืนกลับมาจากบริษัท บี จํากัดใน
ราคา 1,100,000 บาท ประกอบกับบริษัท บี จํากัดถูกจํากัดการใช้ ประโยชน์จากสินค้ าดังกล่าว ในกรณีน้ ี
รายการดังกล่าวไม่ถือเป็ นรายการขาย แต่ถือเป็ นรายการจัดหาเงินของบริษัท เอ จํากัด เนื่องจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของยังคงอยู่กบั บริษัท เอ จํากัด นอกจากนี้ บริษัท เอ จํากัดต้ องบันทึก
ภาระผูกพั นที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นหนี้สิน รวมทั้งต้ องรับรู้ต้นทุนทางการเงินในแต่ละรอบระยะเวลารายงานด้ วย
เป็ นต้ น
ประเด็นที่ 4 : การขายสินค้าตามสัญญาผ่อนชาระตามเงือ่ นไขการผ่อนชาระเป็ นรายงวด
กิจการต้ องรั บรู้ รายได้ ณ วันที่ขาย ด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อค้ างรั บโดย
การคิดลดลูกหนี้ค่างวดตามสัญญาผ่อนชําระด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่กาํ หนดขึ้น และรับรู้รายได้ ดอกเบี้ยตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
ประเด็นที่ 5 : การขายสินค้าในกรณีทีจ่ ะส่งมอบสินค้าก็ต่อเมือ่ ผูซ้ ื้ อได้ชาระเงินครบแล้ว
ในกรณีน้ ี กิจการจะรับรู้รายได้ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ า อย่างไรก็ตาม หากประสบการณ์ท่ผี ่านมาชี้
เห็นว่า การขายสินค้ าส่วนใหญ่ สัมฤทธิ์ผล กิจการสามารถรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าเมื่อได้ รับเงินมัดจํา
ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ โดยที่กิจการต้ องมีสินค้ าอยู่ในครอบครองที่สามารถระบุได้ อย่างชัดเจน และพร้ อม
ที่จะส่งมอบให้ ผ้ ูซ้ ือ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประเด็นที่ 6 : การฝากขาย
การฝากขาย หมายถึง การที่ผ้ ูฝากขาย (Consignor) ส่งสินค้ าให้ แก่ผ้ ูรับฝากขาย (Consignee)
โดยที่ผ้ ูรับฝากขาย (Consignee) ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนผู้ฝากขายในการขายสินค้ าของผู้ฝากขาย ซึ่งในกรณี
นี้ ผู้ฝากขาย (ผู้ขาย) จะสามารถรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าได้ กต็ ่อเมื่อผู้รับฝากขายได้ ขายสินค้ านั้นไปยัง
บุคคลที่สามแล้ วเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฝากขายยังคงบันทึกสินค้ าที่ฝากขายเป็ นสินค้ าคงเหลือในงบแสดงฐานะ
การเงินตลอดระยะเวลาที่ฝากขาย ส่วนผู้รับฝากขายจะรับรู้รายได้ ค่านายหน้ าในการขาย
ทั้งนี้ การพิจารณาว่ากิจการดํา เนินการในฐานะของตัวการ (Principal) หรือตัวแทน (Agent)
จํา เป็ นต้ อ งใช้ ดุลยพิ นิ จ โดยคํา นึ งถึ ง ข้ อ เท็จ จริ งและสถานการณ์ แ วดล้ อ มที่เ กี่ยวข้ อ ง กล่ า วคื อ กิจการ
ดําเนินการในฐานะตัวการก็ต่อเมื่อกิจการได้ รับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญจากการขายสินค้ า
หรื อการให้ บริ การ ในทางตรงกันข้ าม กิจการดําเนิ นการฐานะตัวแทนเมื่อกิจการไม่ ได้ มีความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญจากการขายสินค้ าหรือการให้ บริการ ตัวอย่างเช่น สายการบินขายตั๋วโดยสารผ่าน
บริษัทท่องเที่ยว ในกรณีน้ ี สายการบินถือทําหน้ าที่เป็ นตัวการ เนื่องจากสายการบินต้ องรับภาระความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญจากการขายตั๋วเครื่ องบิ นหากจําหน่ ายไม่ หมด ขณะที่บริ ษัทท่องเที่ยวเป็ น
ตัวแทน เนื่อ งจากไม่ต้องรั บ ภาระความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสํา คัญที่เกี่ยวกับ ตั๋วเครื่ องบิ น หาก
จําหน่ ายไม่หมด โดยที่เมื่อบริษัทท่องเที่ยวขายตั๋วเครื่องบินได้ ก็จะต้ องนําส่งเงินสุทธิจากค่านายหน้ าแล้ ว
ให้ แก่สายการบิน ดังนั้น ในกรณีน้ ี บริ ษัทท่องเที่ยวจะรับรู้รายได้ เท่ากับค่านายหน้ าไม่ใช่ราคาตั๋วเครื่องบิน
เต็มจํานวน เป็ นต้ น
ลักษณะข้ อบ่งชี้ว่า กิจการดําเนินการในฐานะของตัวการ (Principal) หรือตัวแทน (Agent) มีดังนี้
1) ลักษณะที่บ่งชี้ว่า กิจการดําเนินการในฐานะตัวการ
1.1) กิจการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดหาสินค้ าหรือบริการให้ แก่ลูกค้ า หรือจัดการให้
เป็ นไปตามคําสั่งซื้อ เช่ น กิจการต้ องรั บผิดชอบในการยอมรั บของตัวสินค้ าหรื อ
บริการที่ส่งมอบให้ แก่ลูกค้ า เป็ นต้ น
1.2) กิจการรับความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวสินค้ า ทั้งก่อนและหลังคําสั่งซื้อ ระหว่างการขนส่งหรือ
การรับสินค้ าคืน
1.3) กิจการมีอสิ ระในการกําหนดราคา ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้ อม
1.4) กิจการรับความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของลูกค้ า
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) ลักษณะที่บ่งชี้ว่า กิจการดําเนินการในฐานะตัวแทน
2.1)
กิจการไม่ได้ รับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญจากการขายสินค้ าหรือการ
ให้ บริการ
2.2) จํานวนรายได้ ท่กี ิจการจะได้ รับถูกกําหนดไว้ ล่วงหน้ าในรูปแบบค่าธรรมเนียมคงที่ต่อ
รายการ หรือเป็ นอัตราร้ อยละของจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้ า
การให้บริการ
หากกิจการสามารถประมาณผลของรายการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการ
ต้ องรับรู้รายการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการนั้นเป็ นรายได้ จากการให้ บริการตามขั้นความสําเร็จของรายการ
บัญ ชีน้ั น ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งเรี ยกว่ า วิ ธีอัตราส่ว นของงานที่ทาํ เสร็จ (Percentage-ofCompletion Method) กล่าวคือ กิจการจะรับรู้รายได้ จากการให้ บริการในงวดบัญชี ท่ไี ด้ มีการให้ บริการแล้ ว
ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถให้ ข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของงานบริการที่ให้ และผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างงวดของกิจการแก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน ตัวอย่างกิจการที่ให้ บริการ เช่ น สํานักงานรับทําบัญชีและสอบ
บั ญชี ที่ป รึ กษาทางธุ รกิจ และกฎหมาย นายหน้ าขายอสังหาริ มทรั พย์ การขนส่ ง ตลอดจนงานวิ จัยและ
พัฒนา เป็ นต้ น ทั้งนี้ กิจการจะสามารถประมาณผลของรายการได้ อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้ อต่อไปนี้
1) กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ จากการให้ บริการได้ อย่างน่าเชื่อถือ
2) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่กี ิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชี ท่เี กิด
จากการให้ บริการนั้น
3) กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ
4) กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้ นทุน ที่เกิดขึ้นแล้ วและต้ นทุ นที่จะเกิดขึ้นในการทําให้ รายการ
บัญชีเกี่ยวกับการให้ บริการนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
โดยทั่วไปแล้ ว กิจการจะสามารถประมาณขั้นของความสําเร็จได้ อย่างน่าเชื่อถือเมื่อมีการตกลงกับ
คู่สญ
ั ญาในทุกข้ อต่อไปนี้
1) สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ ายซึ่งเกี่ยวกับการให้ บริการหรือการรับบริการ
2) สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
3) ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน
ทั้งนี้ ในการกําหนดขั้นของความสําเร็จนั้น กิจการสามารถกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี
ได้ หลายวิธี คือ
1) การสํารวจงานที่ได้ ทาํ แล้ ว
2) อัตราส่วนของบริการที่ให้ จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ บริการ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3) สัดส่วนของต้ นทุ นที่เกิดขึ้นจนถึงปั จจุ บันกับประมาณการต้ นทุ นทั้งสิ้น กล่ าวคือ ต้ นทุ นที่
เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันให้ รวมเฉพาะต้ นทุนของบริการที่ให้ แล้ วจนถึงปั จจุ บัน ส่วนประมาณการ
ต้ นทุนทั้งสิ้นให้ รวมต้ นทุ นบริ การทั้งที่ให้ แล้ วและที่จะให้ ในอนาคต อย่ างไรก็ตาม เงินจ่ าย
ล่วงหน้ าหรือเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับระดับของการให้ บริการ
อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการให้ บริการได้
อย่างน่าเชื่อถือ แต่ยังมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นคืน กิจการ
ต้ องรับรู้รายได้ ไม่เกินจํานวนค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ไปแล้ วซึ่งคาดว่าจะได้ รับคืน ในขณะเดียวกัน กิจการต้ องรับรู้
ต้ น ทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ กล่ า วอีก นั ย หนึ่ ง ว่ า กิจ การจะไม่ ส ามารถรั บ รู้ ก ํา ไรตามสัญ ญาการ
ให้ บริการที่เกิดขึ้นได้ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชี ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งเรียกวิธีน้ ีว่า
วิธีการรั บรู้รายได้ โดยไม่เกินกว่ าต้ นทุนที่เกิดขึ้น (Cost-Recovery Method) อย่างไรก็ตาม หากต่อมา
กิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากความไม่แน่นอนได้ หมดไป กิจ การ
สามารถรับรู้รายได้ ตามขั้นความสําเร็จได้
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีกิจการไม่ สามารถจําแนกบริ การที่ให้ เนื่ องจากต้ องให้ บริ การหลายอย่ างใน
ช่วงเวลาเดียวกัน กิจการต้ องรับรู้รายได้ ด้วยวิธเี ส้ นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้ นแต่มีหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่า กิจการสามารถใช้ วิธีอ่ นื ที่เหมาะสมกว่ าในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการที่ให้ อย่างไรก็ตาม
หากการให้ บริการนั้นประกอบด้ วยการบริการหลักซึ่งมีความสําคัญกว่าการบริการอื่นๆ กิจการต้ องไม่รับรู้
รายได้ จนกระทั่งการให้ บริ การหลักนั้นได้ ดาํ เนินการแล้ ว เว้ นแต่จะมีหลั กฐานที่แสดงให้ เห็นว่ า กิจการ
สามารถใช้ วิ ธี อ่ ื น ที่เ หมาะสมกว่ า ในการแสดงขั้ น ความสํา เร็ จ ของบริ ก ารที่ใ ห้ หากการให้ บ ริ ก ารนั้ น
ประกอบด้ วยการบริการหลักซึ่งมีความสําคัญกว่าการบริการอื่ นๆ กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ จนกระทั่งการ
ให้ บริการหลักนั้นได้ ดาํ เนินการแล้ ว
ทั้ง นี้ กิจ การสามารถรั บ รู้ ร ายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารได้ ก ต็ ่ อ เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะเข้ าสู่กิจการ ซึ่งกิจการต้ องรับรู้รายการต่อไปนี้เป็ นค่าใช้ จ่ายและต้ องไม่นาํ ไป
ปรับปรุงกับจํานวนรายได้ ท่ไี ด้ รับรู้เมื่อเริ่มแรก
1) จํานวนที่เคยบันทึกเป็ นรายได้ แต่ต่อมาได้ เกิดความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บ
2) จํานวนที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
3) จํานวนที่คาดว่ าจะไม่ได้ รับคืน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันทําให้ ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่ท่จี ะได้ รับคืนหมดไป
ตัวอย่างประเด็นการพิจารณาการรับรูร้ ายได้จากการให้บริการ
ประเด็นที่ 1 : รายได้ค่าติดตั้ง
กิจการต้ องรั บรู้รายได้ จากการติดตั้งตามขั้นความสําเร็จของบริ การที่ให้ เว้นแต่ การติดตั้งนั้นเป็ น
เพียงส่วนประกอบย่อยของการขาย ซึ่งในกรณีน้ ี กิจการต้ องรับรู้รายได้ จากการติดตั้งเมื่อขายสินค้ า
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ประเด็นที่ 2 : ค่าบริการหลังการขายซึ่งรวมอยู่ในราคาขายของสินค้า
หากราคาขายของสินค้ าได้ รวมจํานวนที่สามารถระบุได้ สาํ หรับการให้ บริการหลังการขาย เช่น การ
ให้ บริ การหลังการขายและการปรับปรุง โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ให้ ดีข้ ึนหลั งจากที่ขายไปแล้ ว เป็ นต้ น ใน
กรณีน้ ี กิจการจําเป็ นต้ องนําเกณฑ์การรั บรู้ร ายได้ มาถือปฏิบัติกับแต่ละส่วนประกอบของรายการบัญ ชี
เพื่อสะท้ อนเนื้อหาที่แท้ จริงของรายการบัญชีน้ันแต่ละรายการ โดยที่กจิ การต้ องบันทึกจํานวนที่สามารถระบุ
ได้ สาํ หรับการให้ บริการหลังการขายเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลาที่มี
การให้ บริการ ตัวอย่างเช่น บริษัท วณิชสกุล จํากัด ขายเครื่องปรับอากาศที่มีราคาขายเงินสด 40,000
บาท ในราคา 50,000 บาท พร้ อมทั้งให้ บริการหลังการขายตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ใน
กรณีน้ ี บริษัท วณิชสกุล จํากัด ต้ องรั บรู้รายได้ จากการขายสินค้ าเป็ นจํานวนเงิน 40,000 บาท ผลต่าง
10,000 บาทถือเป็ นรายได้ จากการให้ บริการรอการรับรู้ โดยทยอยรับรู้เป็ นรายการจากการให้ บริการ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ให้ บริการ เป็ นต้ น
ประเด็นที่ 3 : รายได้ค่าบริการโฆษณา
กิ จ การสามารถรั บ รู้ รายได้ ค่ า บริ ก ารโฆษณาจากสื่ อ โฆษณาเมื่ อ สื่ อ โฆษณานั้ น ได้ เ ผยแพร่ สู่
สาธารณชนแล้ ว เช่น ได้ ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ ว เป็ นต้ น ส่วนรายได้ จากการผลิตสื่อโฆษณา
ต้ องรับรู้ตามขั้นความสําเร็จของงานนั้น
ประเด็นที่ 4 : รายได้ค่านายหน้าตัวแทนประกันภัย
ตัวแทนสามารถรับรู้รายได้ ค่านายหน้ า ตัวแทนประกันภัยที่ได้ รับหรื อค้ างรั บ เมื่อวันที่กรมธรรม์
ใหม่มีผลบังคับหรื อวั นที่ต่ออายุกรมธรรม์ หากตัวแทนนั้นไม่ต้องให้ บริการอื่นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม
หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีตัวแทนขายประกัน จะต้ องให้ บริ การต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์
ตัวแทนต้ องบันทึกค่านายหน้ าประกันภัยนั้นเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ตลอดอายุ
ของกรมธรรม์ท่มี ีผลบังคับ
ประเด็นที่ 5 : รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าใช้บริการ และค่าบารุงสมาชิก
กิจการต้ องรั บรู้รายได้ ตามลักษณะของการให้ บริ การ กล่ าวคือ กิจการต้ องรั บรู้รายได้ ตามเกณฑ์ท่ี
สะท้ อนให้ เห็นถึงจังหวะเวลา ลักษณะและมูลค่าของประโยชน์ท่ใี ห้ แก่สมาชิก ตัวอย่างเช่น สถานออกกําลัง
กายแห่งหนึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจากสมาชิก 6,000 บาท และค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ปี ละ
24,000 บาท ซึ่งจากการพิจารณาประสบการณ์ในอดีต ฝ่ ายบริ หารคาดว่า ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่สมาชิกเข้ า
ใช้ บริการสถานออกกําลังกายเท่ากับ 5 ปี โดยประมาณ ก่อนที่ยกเลิกการเป็ นสมาชิก ในกรณีน้ ี สถานออก
กําลังกายแห่งนี้ต้องทยอยรับรู้รายได้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจากสมาชิกตลอดระยะเวลา 60 เดือน เดือนละ
100 บาท (6,000 บาท / 60 เดือน) ส่วนค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี สถานออกกําลังกายแห่งนี้ต้องทยอย
รับรู้รายได้ ตลอดอายุการเป็ นสมาชิก 12 เดือน เดือนละ 2,000 บาท (24,000 บาท /12 เดือน) เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประเด็นที่ 6 : รายได้ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ
ของลูกค้า
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้ องการของ
ลูกค้ าเป็ นรายได้ ตามขั้นความสําเร็จของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยขั้นความสําเร็จดังกล่าวต้ อง
คํานึงถึงการให้ บริการภายหลังการส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ประเด็นที่ 7 : รายได้ค่าผ่านประตู
กิจการต้ องรับรู้รายได้ จากการแสดง การจัดเลี้ยง และงานรื่นเริงอื่น ๆ เมื่องานเหล่านั้นได้ เสร็จสิ้น
ลง แต่หากค่าผ่านประตูน้ันสามารถเข้ าชมการแสดงได้ หลายประเภท กิจการต้ องรับรู้รายได้ โดยปันส่วนค่า
ผ่านประตูให้ กบั การแสดงแต่ละประเภทตามเกณฑ์ท่เี หมาะสม
ประเด็นที่ 8 : ค่าเล่าเรียน
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน
ตัวอย่าง ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท สยามการวิจัย จํากัด ทําสัญญาให้ บริการวิจัยและ
พัฒนาแก่บริษัท สยามการค้ า จํากัดเป็ นเวลา 3 ปี โดยที่บริษัท สยามการค้ า จํากัด ไม่สามารถขายหรือให้
สิทธิแก่ผ้ ูอ่ ืนได้ จนกว่าสัญญาการให้ บริการจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งภายใต้ เงื่อนไขสัญญา บริษัท สยามการค้ า
จํา กัด ต้ องจ่ ายค่ าธรรมเนียมการวิจั ยเริ่ มแรกเป็ นจํานวนเงิน 300,000 บาทในวั นที่ทาํ สัญ ญาทัน ที
นอกจากนี้ บริ ษัท สยามการค้ า จํา กัด ยังต้ องจ่ า ยค่า บริ การวิจั ยอีกปี ละ 150,000 บาทในวั น ที่ 31
ธันวาคมของทุกปี เป็ นระยะเวลา 3 ปี
จากตัวอย่างข้ างต้ น บริษัท สยามการวิจัย จํากัด สามารถบันทึกรายได้ จากการให้ บริการวิจัยและ
พัฒนา ดังนี้
ปี 25x1
ม.ค. 1 เดบิต เงินสด
300,000
เครดิต รายได้ จากการให้ บริการวิจัยและพัฒนารับล่วงหน้ า

300,000

บันทึกรายการรับเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยเริ่มแรกเป็ นจํานวนเงิน 300,000 บาท
_____________________________________________________________________
ธ.ค. 1 เดบิต เงินสด
รายได้ จากการให้ บริการวิจัยและพัฒนารับล่วงหน้ า
เครดิต รายได้ จากการให้ บริการวิจัยและพัฒนา

150,000
100,000
250,000

บั น ทึก รายได้ จ ากการให้ บริ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเป็ นจํา นวนเงิ น 250,000
บาท
((300,000 / 3) + 150,000)
_____________________________________________________________________
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิและเงินปันผล
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ในรูปดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล ที่เกิดจากการให้ ผ้ ูอ่ นื ใช้ สินทรัพย์ของ
กิจการเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
1) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้ัน
2) กิจ การสามารถวั ด มู ล ค่ า ของจํา นวนรายได้ ของดอกเบี้ ย ค่ า สิ ท ธิ และเงิ น ปั น ผลได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ เกณฑ์การรับรู้รายได้ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล มีดังต่อไปนี้
1) รายได้ดอกเบี้ ย ต้ องรับรู้ตามวิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริง
2) รายได้ค่าสิทธิ ต้ องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ างซึ่งเป็ นไปตามเนื้อหาของข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
3) รายได้เงินปันผล ต้ องรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับเงินปันผล
ในกรณีท่กี ิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ย โดยในขณะที่ซ้ ือนั้นมีดอกเบี้ยคงค้ างอยู่ด้วย ซึ่ง
เป็ นดอกเบี้ยคงค้ างที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อเงินลงทุน กิจการต้ องปันส่วนดอกเบี้ยที่ได้ รับในเวลาต่อมาระหว่าง
ดอกเบี้ ยรั บที่เกิดขึ้นในช่ ว งเวลาที่เกิดขึ้นก่ อนการซื้ อและหลั งการซื้ อ เพื่ อที่จ ะรั บ รู้ เป็ นรายได้ ดอกเบี้ ย
เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นหลังการซื้อเงินลงทุนเท่านั้น
นอกจากนี้ การรับรู้รายได้ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผลนั้นยังคงมีหลักการเช่นเดียวกับการรับรู้
รายได้ จากการขายสินค้ าและรายได้ จากการให้ บริการ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการรั บรู้ รายการที่จะให้ รับรู้เป็ น
ค่าใช้ จ่ายและไม่ให้ นาํ ไปปรับปรุงกับจํานวนรายได้ ท่ไี ด้ รับรู้ไปเมื่อเริ่มแรก ดังมีรายการต่อไปนี้
1) จํานวนที่เคยบันทึกเป็ นรายได้ แต่ต่อมาเกิดความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บ
2) จํานวนที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
3) จํานวนที่คาดว่ าจะไม่ได้ รับคืน เนื่องจากสถานการณ์ในปั จจุ บันทําให้ ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่ท่จี ะได้ รับคืนนั้นหมดไป
ตัวอย่างประเด็นการพิจารณาการรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิและเงินปันผล
ประเด็นที่ 1 : รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าสิทธิ
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิท่ไี ด้ รับจากการให้ ผ้ ูอ่ นื ใช้ สินทรัพย์ของกิจการ
เป็ นรายได้ ตามเนื้อหาในข้ อตกลง เช่น กิจการมอบสิทธิในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ แก่ผ้ ูรับสิทธิโดย
คิดค่าธรรมเนียมเป็ นจํานวนคงที่ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ ภายใต้ สัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ ซึ่งสัญญานี้อนุญาต
ให้ ผ้ ูรับสิทธิใช้ สิทธิได้ ตามประสงค์และผู้ให้ สิทธิ ไม่มีข้อผูกพันใดๆภายหลังการส่งมอบโปรแกรมดังกล่าว
ในกรณีน้ ี การมอบสิทธิดังกล่าวโดยเนื้อหาแล้ วคือการขาย ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้รายได้ ค่าสิทธิเมื่อมีการ
ขาย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกิจการผู้ให้ สิทธิจะได้ รับค่าสิทธิ โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อนาคต ดังนั้น กิจการผู้ให้ สิทธิจะสามารถรั บรู้รายได้ กต็ ่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีจะได้ รับค่า
สิทธิน้ัน ซึ่งโดยปกติต้องมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ ว
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ดังต่อไปนี้
1) นโยบายการบั ญชี ท่ีกิจการใช้ ในการรั บรู้รายได้ ซึ่งรวมถึงวิธีท่ีใช้ กาํ หนดขั้นความสําเร็จของ
รายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับการให้ บริการ
2) จํานวนรายได้ ท่มี ีนัยสําคัญที่รับรู้ในระหว่างงวดตามแต่ละประเภทต่อไปนี้
2.1) การขายสินค้ า
2.2) การให้ บริการ
2.3) ดอกเบี้ย
2.4) ค่าสิทธิ
2.5) เงินปันผล
3) จํานวนรายได้ ท่เี กิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการ ซึ่งรวมอยู่ในรายได้ แต่ละประเภทที่มี
นัยสําคัญ ทั้งรายได้ รายได้ จากการขายสินค้ า รายได้ จากการให้ บริการ รายได้ ดอกเบี้ย รายได้
ค่าสิทธิ และรายได้ เงินปันผล
นอกจากนี้ กิจการยังต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น ข้ อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากรายการ เช่ น ค่ารั บประกันสินค้ า ค่าชดเชยความเสียหาย ค่าปรั บ
หรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เป็ นต้ น
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ในบางสถานการณ์ กิจการจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาจังหวะเวลาของการรับรู้
รายได้ เช่น การขายสินค้ าโดยมีเงื่อนไขการติดตั้ง และการตรวจสอบสินค้ า การขายสินค้ าโดยมีเงื่อนไขที่ผ้ ู
ซื้อสามารถคืนสินค้ าภายในระยะเวลาที่กาํ หนดได้ การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน การฝากขาย การขายสินค้ า
โดยมีเงื่อนไขการให้ บริการในอนาคต การแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการ เป็ นต้ น
***************
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางสุรีพร
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางวราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
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