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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่18  

เรือ่ง การโอนสินทรพัยจ์ากลูกคา้ 

 

อา้งอิง 

• แม่บทการบัญชี 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง รายได้ 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานการ

ให้บริการ 

 

ทีม่า 

1 ในอตุสาหกรรมที่ให้บริการด้านสาธารณปูโภค กจิการอาจได้รับที่ดิน อาคาร และอปุกรณม์าจากลูกค้า

เพ่ือทาํให้ลูกค้าสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายได้หรือเพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงโภคภัณฑ์ เช่น ไฟฟ้า กา๊ซ 

หรือนํา้ ได้อย่างต่อเน่ือง หรือกจิการอาจได้รับเงินสดมาจากลูกค้าเพ่ือจัดหาหรือก่อสร้างที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยทั่วไป ลูกค้ายังคงต้องจ่ายค่าซ้ือสินค้าและบริการตามปริมาณที่ตนใช้เป็น

การเพ่ิมเติมอกีด้วย 

 

2 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้าอาจเกิดขึ้ นในอุตสาหกรรมอื่นนอกจากอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้าน

สาธารณูปโภคกไ็ด้เช่น กิจการซ่ึงว่าจ้างกิจการภายนอกที่มีความเช่ียวชาญให้ทาํงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาจโอนที่ดิน อาคาร และอปุกรณข์องตนให้กบักจิการภายนอกซ่ึงเป็นผู้ให้บริการน้ัน 

 

3 ในบางกรณี ผู้โอนสินทรัพย์อาจไม่ใช่กิจการซ่ึงเป็นผู้เข้าถึงสินค้าหรือบริการอย่างต่อเน่ืองและได้รับ

สินค้าหรือบริการน้ันกไ็ด้ อย่างไรกต็าม เพ่ือความสะดวก การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีจะเรียกกจิการที่โอนสนิทรัพย์ให้น้ันว่า ลูกค้า 
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ขอบเขต 

4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับการบัญชีสาํหรับการโอนที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณซ่ึ์งกจิการได้รับโอนมาจากลูกค้า 

 

5 ข้อตกลงซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หมายถึง 

ข้อตกลงที่ทาํให้กจิการได้รับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาจากลูกค้าเพ่ือทาํให้ลูกค้าสามารถเช่ือมต่อ

กบัเครือข่ายได้หรือเพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงสนิค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองประการใดประการหน่ึงหรือ

ทั้งสองประการ 

 

6 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ใช้กับข้อตกลงที่กิจการได้รับเงินสดจากลูกค้า

ด้วยเม่ือกจิการใช้จาํนวนเงินสดดังกล่าวเพ่ือก่อสร้างหรือจัดหาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่าน้ัน และ

กจิการต้องใช้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณน้ั์นเพ่ือทาํให้ลูกค้าสามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายได้หรือเพ่ือให้

ลูกค้าสามารถเข้าถงึสนิค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองประการใดประการหน่ึงหรือทั้งสองประการ 

 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ใช้กบัข้อตกลงในการโอนที่เป็นเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือที่เป็นโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ใช้ตามข้อตกลงสมัปทานการให้บริการภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานการให้บริการ 

 

ประเด็นปัญหา 

8 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวถงึประเดน็ปัญหาดังต่อไปน้ี 

ก. รายการเป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์หรือไม่ 

ข. หากรายการเป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่รับโอนมาน้ันควร 

วัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกอย่างไร 

ค. หากที่ดิน อาคาร และอปุกรณวั์ดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ด้านเครดิตของรายการควร 

   บันทกึบัญชีอย่างไร 

ง. กจิการควรบันทกึบัญชีการรับโอนเงินสดมาจากลูกค้าอย่างไร 

 

มติ 

รายการเป็นไปตามคํานยิามของสินทรพัยห์รือไม่ 

9 เม่ือกจิการได้รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาจากลูกค้า กิจการจะต้องประเมินว่ารายการที่ได้รับ

โอนมาน้ันเป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ที่ระบุในย่อหน้าที่ 49.1 ของแม่บทการบัญชีหรือไม่  

ย่อหน้าดังกล่าวระบุว่า “สินทรัพย์ คือทรัพยากรที่กิจการควบคุมซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
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และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตแก่กจิการ” ในแทบทุกสถานการณ์ กจิการจะได้รับ

สทิธิความเป็นเจ้าของในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่โอนมา อย่างไรกต็าม ในการพิจารณาว่ารายการ

ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่น้ัน สิทธิความเป็นเจ้าของไม่ใช่สิ่งจําเป็น ดังน้ัน หากลูกค้ายังคงควบคุม

สินทรัพย์ที่โอนมา รายการดังกล่าวจะยังไม่เข้าคาํนิยามของสินทรัพย์ถึงแม้จะมีการโอนความเป็น

เจ้าของให้แล้วกต็าม 

 

10 โดยทั่วไป กิจการที่ควบคุมสนิทรัพย์จะสามารถดาํเนินการกับสินทรัพย์น้ันได้ตามที่ตนต้องการ เช่น 

นาํสนิทรัพย์น้ันไปแลกเปล่ียนกบัสนิทรัพย์อื่น ใช้สนิทรัพย์น้ันเพ่ือผลิตสนิค้าหรือให้บริการ คิดราคา

จากผู้อื่นที่ใช้สนิทรัพย์น้ัน ใช้สนิทรัพย์น้ันชาํระหน้ี ถือครองสนิทรัพย์น้ันไว้ หรือแจกจ่ายสนิทรัพย์น้ัน

ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น กิจการที่ได้รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจากลูกค้าต้องพิจารณา

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประเมินว่ามีการควบคุมสนิทรัพย์ที่ได้รับโอนมา

หรือไม่ เช่น ถงึแม้ว่ากจิการมีภาระที่ต้องใช้ที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่ได้รับโอนมาเพ่ือให้บริการอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างแก่ลูกค้าเท่าน้ัน แต่ถ้ากิจการสามารถตัดสินใจว่าจะใช้งาน บาํรุงรักษา

หรือทดแทนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์น้ันอย่างไร กอ็าจสรุปได้ว่ากิจการควบคุมที่ดิน อาคารและ

อปุกรณท์ี่ได้รับโอนมา 

 

ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณที์ร่บัโอนตอ้งวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรกอย่างไร 

11 หากกจิการสรุปว่าสนิทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเข้าคาํนิยามของสนิทรัพย์ กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่ได้รับ

โอนมาน้ันเป็นที่ดิน อาคารและอปุกรณต์ามย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และในการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกให้วัดมูลค่าต้นทุนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมตามย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคาร 

และอปุกรณ ์ 

 

ดา้นเครดิตของรายการตอ้งบนัทึกบญัชีอย่างไร 

12 การอภิปรายต่อไปน้ีอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานว่ากจิการที่ได้รับโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้สรุปแล้ว

ว่ารายการที่ได้รับโอนมาต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 9 – 11  

 

13 ย่อหน้าที่ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ ระบุว่า “เม่ือกจิการ

แลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกนั กจิการต้องถือว่าการแลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิด

รายได้” ตามเง่ือนไขของข้อตกลงซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี การโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ถือเป็นการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่

เหมือนกนั ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

รายได้ 
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การระบุบริการทีส่ามารถแยกเป็นเอกเทศได ้

14 กจิการอาจตกลงให้บริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพ่ือแลกกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่

ได้รับโอนมา เช่น ทาํการเช่ือมต่อลูกค้ากับเครือข่าย หรือให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่าง

ต่อเน่ือง ตามย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ กจิการ

จะต้องระบุบริการซ่ึงสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ซ่ึงรวมอยู่ในข้อตกลง 

 

15 คุณลักษณะที่บ่งช้ีว่าการเช่ือมต่อลูกค้ากับเครือข่ายเป็นบริการที่สามารถระบุแยกเป็นเอกเทศได้ 

รวมถงึ 

ก. การเช่ือมต่อบริการได้ส่งมอบให้กบัลูกค้าและมีคุณค่าในตัวเองต่อลูกค้าน้ันด้วย 

ข. มูลค่ายุติธรรมของการเช่ือมต่อบริการสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถอื 

 

16 คุณลักษณะที่บ่งช้ีว่าการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองถือเป็นบริการที่

สามารถระบุแยกเป็นเอกเทศได้ คือ การที่ลูกค้าที่ทาํการโอนสนิทรัพย์ให้ได้รับสทิธใินการเข้าถึงสนิค้า

หรือบริการอย่างต่อเน่ืองในอนาคตในราคาที่ตํ่ากว่าราคาที่จะเรียกเกบ็หากปราศจากการโอนที่ดิน 

อาคาร และอปุกรณ ์น้ัน 

 

17 ในทางกลับกนั คุณลักษณะหน่ึงที่บ่งช้ีว่าการให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ืองน้ันเป็น

ผลมาจากเง่ือนไขในใบอนุญาตการประกอบการของกิจการหรือจากกฎระเบียบอื่น มากกว่าเป็นผล

ของข้อตกลงในการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ การที่ลูกค้าผู้ที่โอนสินทรัพย์ให้แก่กิจการต้อง

จ่ายชาํระราคาสาํหรับการเข้าถึงสนิค้าหรือบริการอย่างต่อเน่ือง หรือสาํหรับค่าสนิค้าหรือบริการ หรือ

ทั้งสองประการ ในราคาเดียวกนักบัลูกค้าที่ไม่ได้โอนสนิทรัพย์ให้  

 

การรบัรูร้ายได ้

18 หากบริการที่ให้มีเพียงบริการเดียว กิจการต้องรับรู้ รายได้เม่ือได้ให้บริการตามย่อหน้าที่ 20 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง รายได้  

 

19 หากบริการที่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้มีมากกว่าหน่ึงบริการ ย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ กาํหนดให้กจิการต้องปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ

แทนทั้งหมดที่ได้รับหรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลงการให้บริการให้กับบริการแต่ละบริการ โดยใช้

หลักเกณฑ์การรับรู้ รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ กับ

บริการแต่ละบริการน้ัน 

 

20 หากการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลง โดยปกติช่วงเวลาในการรับรู้รายได้สาํหรับ

บริการน้ันจะเป็นไปตามระยะเวลาของข้อตกลงที่ทาํกบัลูกค้า หากข้อตกลงไม่ระบุช่วงเวลาไว้ กจิการ
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ต้องรับรู้ รายได้ตลอดช่วงเวลาซ่ึงไม่เกินกว่าอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่รับโอนมาเพ่ือใช้ใน

การให้บริการอย่างต่อเน่ืองน้ัน 

 

กิจการควรบนัทึกบญัชีการโอนเงินสดจากลูกคา้อย่างไร 

21 ในกรณีที่กิจการได้รับโอนเงินสดมาจากลูกค้า กิจการต้องประเมินว่าข้อตกลงน้ันอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของย่อหน้าที่ 6 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือไม่ หากอยู่ภายใต้

ขอบเขต กจิการต้องประเมินว่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ได้มาหรือสร้างขึ้นน้ันเป็นไปตามคาํนิยาม

ของสนิทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 9 และ 10 หรือไม่ หากเป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ กจิการต้องรับรู้

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์น้ันด้วยราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์และต้องรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่13 - 20 ด้วยจาํนวนเงินสดที่ได้รับมาจาก

ลูกค้า 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

22 กิจการต้องนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติสําหรับการโอน

สนิทรัพย์จากลูกค้าที่กจิการได้รับในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ด้วยวิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

กจิการสามารถปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

โดยมีข้อแม้ว่ากจิการจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัการประเมินมูลค่าและข้อมูลอื่นที่จาํเป็นต่อการปฏบิัติ

ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับการโอนที่ผ่านมาแล้วเม่ือการโอนน้ัน

เกดิขึ้น กจิการต้องเปิดเผยวันที่เร่ิมปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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ตวัอย่างแนวปฏิบติั 

ตัวอย่างน้ีทาํขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเท่าน้ันและไม่ถอืส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี 

ตวัอย่างที ่1 

1. บริษัทอสงัหาริมทรัพย์แห่งหน่ึงกาํลังก่อสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ไม่เช่ือมต่อกบัเครือข่ายการไฟฟ้า 

บริษัทอสังหาริมทรัพย์จึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าย่อยเพ่ือที่จะเข้าถึงเครือข่ายการไฟฟ้า และต้องโอน

โรงไฟฟ้าย่อยให้บริษัทเครือข่ายที่รับผิดชอบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ในตัวอย่างน้ีสมมติว่า บริษัท

เครือข่ายสรุปว่าโรงไฟฟ้าย่อยที่รับโอนมาเป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ บริษัทเครือข่ายใช้

โรงไฟฟ้าย่อยเพ่ือเช่ือมต่อเครือข่ายการไฟฟ้ากบับ้านแต่ละหลังในเขตพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรณีน้ี ใน

ที่สดุเจ้าของบ้านจะได้ใช้เครือข่ายเพ่ือเข้าถึงไฟฟ้า ถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่ใช่ผู้ที่โอนโรงไฟฟ้าย่อย

ให้เม่ือเร่ิมแรก บริษัทเครือข่ายมีภาระตามกฎเกณฑ์ที่ต้องให้ผู้ใช้เครือข่ายทุกรายเข้าถึงเครือข่ายได้

อย่างต่อเน่ืองด้วยราคาที่เท่ากนั โดยไม่คาํนึงว่าผู้ใช้จะโอนสนิทรัพย์ให้หรือไม่ ดังน้ัน ผู้ใช้เครือข่ายที่

โอนสินทรัพย์ให้บริษัทเครือข่ายจะจ่ายค่าใช้เครือข่ายในราคาเดียวกบัผู้ที่ไม่ได้โอนสินทรัพย์ให้ ผู้ใช้

เครือข่ายสามารถเลือกซ้ือกระแสไฟฟ้าจากผู้จัดจาํหน่ายอื่นที่ไม่ใช่บริษัทเครือข่ายแต่ต้องใช้เครือข่าย

ของบริษัทเพ่ือเข้าถงึไฟฟ้า 

 

2. บริษัทเครือข่ายอาจเลือกสร้างโรงไฟฟ้าย่อยเองและรับโอนเงินสดจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตาม

จํานวนที่จะใช้เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่อยเท่าน้ัน จํานวนเงินสดที่โอนไม่จําเป็นต้องเท่ากับต้นทุน

ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าย่อย สมมติว่าโรงไฟฟ้าย่อยน้ันถอืเป็นสนิทรัพย์ของบริษัทเครือข่าย 

 

3. ในตัวอย่างน้ี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีถูกนาํมาใช้กบับริษัทเครือข่ายที่ได้รับ

โรงไฟฟ้าย่อยจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเครือข่ายรับรู้ โรงไฟฟ้าย่อยเป็นที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์และวัดราคาทุนเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม (หรือต้นทุนค่าก่อสร้างในสถานการณ์ตามที่

อธิบายในตัวอย่าง ย่อหน้าที่ 2) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ ข้อเทจ็จริงที่ ผู้ใช้เครือข่ายซ่ึงโอนสินทรัพย์ให้บริษัทเครือข่ายจะจ่ายค่าใช้

เครือข่ายการไฟฟ้าในราคาเดียวกับผู้ที่ไม่ได้โอนสินทรัพย์บ่งช้ีว่าภาระผูกพันในการให้บริการเข้าถึง

เครือข่ายอย่างต่อเน่ืองไม่ใช่บริการที่สามารถระบุแยกเป็นเอกเทศได้ หากแต่การเช่ือมต่อระหว่างบ้าน

กบัเครือข่ายเป็นเพียงบริการที่ส่งมอบให้เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโรงไฟฟ้าย่อย ดังน้ันบริษัทเครือข่ายต้อง

รับรู้ รายได้จากรายการแลกเปล่ียนด้วยมูลค่ายุติธรรมของโรงไฟฟ้าย่อย (หรือจาํนวนเงินสดที่ได้รับ

จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ตามที่อธิบายในตัวอย่าง ย่อหน้าที่ 2) เม่ือบ้านได้รับการ

เช่ือมต่อกับเครือข่ายซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง รายได้  
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ตวัอย่างที ่2 

4. บริษัทรับสร้างบ้านได้สร้างบ้านหลังหน่ึงในเขตพัฒนาในเมืองหลัก ในการก่อสร้างบ้าน บริษัทรับสร้าง

บ้านติดตั้งท่อประปาจากบ้านไปยังท่อประปาหลักหน้าบ้าน เน่ืองจากท่อประปาที่ติดตั้งน้ันอยู่บนที่ดิน

ของบ้าน เจ้าของบ้านจึงสามารถจํากัดการเข้าถึงท่อประปาได้ เจ้าของบ้านยังรับผิดชอบในการ

บาํรงุรักษาท่อประปาด้วย ข้อเทจ็จริงในตัวอย่างน้ีบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ที่โอนให้บริษัทประปาไม่เป็นไปตาม

นิยามของสนิทรัพย์สาํหรับบริษัทประปาน้ัน 

 

5. ในอีกกรณีหน่ึง บริษัทรับสร้างบ้านได้สร้างบ้านแบบเดียวกันหลายหลังและติดตั้งท่อประปาบนที่ดิน

สาธารณะหรือที่ดินที่เป็นเจ้าของร่วมกนัเพ่ือเช่ือมต่อบ้านกบัการประปาหลัก บริษัทรับสร้างบ้านโอน

ความเป็นเจ้าของในท่อประปาให้กับบริษัทประปาซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการบาํรุงรักษาท่อประปา  

ข้อเทจ็จริงในตัวอย่างน้ีบ่งช้ีว่าบริษัทประปาควบคุมท่อประปาได้และต้องรับรู้รายการน้ี 

 

ตวัอย่างที ่3 

6.  กิจการทาํสัญญากับลูกค้าซ่ึงเกี่ยวกับการว่าจ้างกิจการซ่ึงเป็นบริษัทภายนอกที่มีความเช่ียวชาญมา

ทาํงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้า ตามสัญญาลูกค้าจะโอนความเป็นเจ้าของอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้กับกิจการ กิจการต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือให้บริการตามสัญญา

ว่าจ้างกิจการจากภายนอก กิจการต้องรับผิดชอบในการบาํรุงรักษาและเปล่ียนแทนอุปกรณ์โดยการ

ตัดสินใจของกิจการเอง อายุการให้ประโยชน์ของอุปกรณ์มีประมาณ 3 ปี สัญญาว่าจ้างกิจการจาก

ภายนอกน้ีกาํหนดระยะเวลาการให้บริการไว้ 10 ปีด้วยราคาคงที่ซ่ึงที่ตํ่ากว่าราคาที่กจิการจะเรียกเกบ็

หากไม่มีการโอนอปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศให้ 

 

7. ข้อเทจ็จริงในตัวอย่างน้ีบ่งช้ีว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสนิทรัพย์ของกิจการ กิจการจึงต้อง

รับรู้อุปกรณ์ดังกล่าวและวัดมูลค่าราคาทุนในการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมตามวรรคที่ 24 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ข้อเทจ็จริงที่ว่า

ราคาค่าบริการที่คิดภายใต้สญัญาว่าจ้างกจิการจากภายนอกตํ่ากว่าราคาที่กจิการจะเรียกเกบ็หากไม่มี

การโอนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบ่งช้ีว่า บริการที่รวมอยู่ในสัญญาน้ีเป็นบริการที่สามารถระบุ

แยกเป็นเอกเทศได้ ข้อเทจ็จริงน้ียังบ่งช้ีว่าบริการนี้ เป็นบริการเดียวที่ให้เพ่ือแลกเปล่ียนกับการโอน

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้ รายได้จากรายการแลกเปล่ียนเม่ือได้

ให้บริการ เช่น ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี ตามที่กาํหนดในสญัญาว่าจ้างกจิการจากภายนอกดังกล่าว 

 

8. ในอกีกรณหีน่ึง สมมติว่าภายหลังจาก 3 ปีแรก ราคาที่กจิการเรียกเกบ็ภายใต้สญัญาว่าจ้างกจิการจาก

ภายนอกเพ่ิมขึ้นเพ่ือสะท้อนข้อเทจ็จริงที่กจิการจะทาํการเปล่ียนแทนอปุกรณท์ี่ลูกค้าโอนมาให้ 
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9. ในกรณน้ีี ราคาสาํหรับบริการที่ให้ซ่ึงระบุภายใต้สญัญาว่าจ้างกจิการจากภายนอกที่ลดลงได้น้ันสะท้อน

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่โอนมา ด้วยเหตุน้ีกจิการต้องรับรู้ รายได้จากรายการแลกเปล่ียน

ในช่วง 3 ปีแรกของสญัญา 


