
 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญช ี
ที่  ๕๑/๒๕๕๓ 

เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  

ในการประชุม  ครั้งที่  ๑๘  (๓/๒๕๕๓)  เม่ือวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์   

ในลําดับที่  ๑๔  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  

เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๖  

(ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เรื่อง  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่  ๓๒  เรื่อง  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  ที่ยกเลิก 

ตามข้อ  ๒  ยังคงให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  เรื่อง  การรับรู้รายได้  ในลําดับที่  ๑๘  

ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เรื่อง  มาตรฐาน

การบัญชี  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  

เรื่อง  รายได้  ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  เรื่อง  การรับรู้รายได้  ที่ยกเลิกตามข้อ  ๔  ยังคง 

ให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ในลําดับที่  ๑๒  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชี 

ท้ายประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เรื่อง  ผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ท้ายประกาศนี้แทน 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ข้อ ๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ที่ยกเลิกตามข้อ  ๖  ยังคงให้ใช้ต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

จนถึง  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๖  เรื่อง  การรับรู้รายได้สําหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์  ในลําดับที่  ๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีท้ายประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงแก้ไขเลขระบุ 

ฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม่เป็น  ฉบับที่  ๑๐๒  โดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๔๙/๒๕๕๓  เรื่อง  

การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางรายการ  ลงวันที่   

๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๖  เรื่อง  การรับรู้รายได้สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ตามข้อ  ๘  ยังคงให้ใช้ต่อไปไดต้ั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง 

รายได 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2009)) 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 38 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก

และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได  

วัตถุประสงค 
แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินใหคํานิยามไววา รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้น

ของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือ

การลดลงของหนี้สินซ่ึงสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวม
ในสวนของเจาของรายไดตามคํานิยาม รวมถึง รายไดซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผลกาํไร 

รายไดมีช่ือเรียกตางๆ กัน เชน รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการ รายไดคาธรรมเนียม 

รายไดดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายไดคาสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนด

วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายไดซ่ึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณบางประเภท 

ประเด็นหลักทางการบัญชีสําหรับรายได คือ การกําหนดวาเม่ือใดกิจการตองรับรูรายการเปนรายได 

แมบทการบัญชีกําหนดวารายไดตองรับรูเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตของรายการจะเขาสูกิจการและกิจการสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการ

ดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสถานการณท่ีเขาเกณฑการรับรูรายได 

และใหแนวทางในการปฏิบัติสําหรับแตละสถานการณ 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับรายไดท่ีเกิดขึ้นจากรายการหรือ

เหตุการณตอไปนี้ 

1.1 การขายสินคา 

1.2 การใหบริการ 

1.3 การใหผูอ่ืนใชสินทรัพยของกิจการซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของดอกเบีย้ คาสทิธิ และเงินปนผล 

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 

เร่ือง รายได 

3. สินคา หมายรวมถึง สินคาท่ีกิจการผลิตหรือท่ีซ้ือมาเพ่ือขาย เชน สินคาท่ีซ้ือมาโดยกิจการคาปลีก 

หรือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืนท่ีกิจการถือครองไวเพ่ือขาย 
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4. ตามปกติ การใหบริการ หมายถึง การท่ีกิจการไดปฏิบัติงานตามท่ีตกลงไวในสัญญาตลอดชวงเวลา         

ท่ีตกลงกันซ่ึงอาจเปนการใหบริการเพียงชวงเวลาเดียวหรือหลายชวงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ไมครอบคลุมถึงรายไดซ่ึงเกิดจากสัญญาการใหบริการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา  

เชน การใหบริการดานการจัดการโครงการ หรืองานดานสถาปตยกรรม เนื่องจากรายไดจากการใหบริการ

ดังกลาวมีวิธีปฏิบัติตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญา

กอสราง 

5. การใหผูอ่ืนใชสินทรัพยของกิจการซ่ึงกอใหเกิดรายไดในรูปของ 

5.1 ดอกเบี้ย ซ่ึงเปนคาตอบแทนอันเกิดจากการใหผูอ่ืนใชเงินสด รายการเทียบเทาเงินสด หรือ

จํานวนคางรับของกิจการ 

5.2 คาสิทธิ ซ่ึงเปนคาตอบแทนจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพยระยะยาวของกิจการ ตัวอยางเชน 

สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5.3 เงินปนผล ซ่ึงเปนสวนแบงกําไรท่ีผูถือเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรับตามสัดสวนของเงินลงทุน 

ท่ีถือ 

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงรายไดท่ีเกิดจาก 

6.1 สัญญาเชา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา) 

6.2 เงินปนผลซ่ึงเกิดจากเงินลงทุนท่ีถือปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม) 

6.3 สัญญาประกันภัยท่ีอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง 

สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช) 

6.4 การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรือ 

การจําหนายของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาว (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) 

6.5 การเปล่ียนแปลงมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

6.6 การรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพ               

ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช)) 

6.7 การรับรูผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเร่ิมแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช)) 

6.8 การขุดสินแร (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลง

ทรัพยากรแร) 
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คํานิยาม 
7. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

รายได หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ใน

รอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ เมื่อกระแสรับนั้นสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น 

ท้ังนี้ ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของ

เจาของ 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 

หรือจํานวนเงินท่ีจายชําระหนี้สินในขณะที่ท้ังสองฝายมี

ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี

ความเก่ียวของกัน 

8. รายได หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกจิ (กอนหักคาใชจาย) ท่ีกิจการไดรับหรือ

คางรับซ่ึงทําใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินท่ีกิจการเรียกเก็บแทนบุคคลท่ีสาม เชน 

ภาษีมูลคาเพ่ิม จึงไมถือเปนรายไดของกิจการเนื่องจากถือเปนกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ             

ท่ีไมทําใหสวนของเจาของของกิจการเพ่ิมขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินท่ีตัวแทนเรียกเก็บแทน

ตัวการซ่ึงถือเปนกระแสรับขั้นตนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีไมทําใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น จึงไมถือ

เปนรายได เวนแตจํานวนท่ีเรียกเก็บนั้นเปนรายไดคานายหนา 

การวัดมูลคาของรายได 

9. กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ 

10. ตามปกติ กิจการกําหนดจํานวนรายไดตามท่ีกิจการตกลงกับผูซ้ือหรือผูใชสินทรัพยซ่ึงจํานวนรายได

ดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับสุทธิจากจํานวนสวนลดการคาและ

สวนลดตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการกําหนด 

11. โดยสวนใหญ ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรับจะอยูในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดและ

จํานวนรายได คือ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีกิจการไดรับหรือคางรับ อยางไรก็ตาม 

หากกิจการไมไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดในทันที มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนอาจมี

มูลคานอยกวาจํานวนเงินสดรับหรือคางรับท่ีระบุไว ตัวอยางเชน กิจการอาจใหสินเช่ือแกผูซ้ือโดยไม

คิดดอกเบี้ย หรือยอมรับตั๋วเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดจากผูซ้ือเปนส่ิงตอบแทน

จากการขายสินคา โดยนัยแลวสวนหนึ่งของรายการดังกลาวถือเปนการใหสินเช่ือ ดังนั้น มูลคา

ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนตองกําหนดโดยนําจํานวนท้ังส้ินท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีกําหนดขึ้น ซ่ึงตองเปนอัตราใดอัตราหนึ่งท่ีกําหนดไดชัดเจนกวาระหวางอัตราดังตอไปนี้ 
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11.1 อัตราดอกเบี้ยท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีคลายคลึงกันซ่ึงผูออกตราสารมีอันดับความนาเช่ือถือ

ใกลเคียงกัน  

11.2 อัตราดอกเบี้ยท่ีใชคิดลดจํานวนเงินท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีทําใหมูลคาปจจุบันเทากับราคา

เงินสดในปจจุบันของสินคาหรือบริการ 

ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมกับจํานวนเงินของผลตอบแทนตองรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามท่ี

กําหนดไวในยอหนาท่ี 29 ถึง 30 และตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง  

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

12. เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะและมูลคาใกลเคียงกัน กิจการตองไมถือวาการ

แลกเปล่ียนนั้นกอใหเกิดรายได กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินคาโภคภัณฑ เชน นมสด หรือ น้ํามัน 

ซ่ึงผูผลิตแลกเปล่ียนสินคาระหวางกันเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละทองถ่ิน 

ใหทันเวลา เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการท่ีมีลักษณะไมเหมือนกัน กิจการตองถือวาการ

แลกเปล่ียนนั้นกอใหเกิดรายได กิจการตองวัดมูลคาของรายไดดังกลาวโดยใชมูลคายุติธรรมของ

สินคาหรือบริการท่ีไดรับปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีการโอนระหวางกัน 

หากมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการท่ีไดรับไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองวัด

มูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการท่ีนําไปแลกปรับปรุงดวยจํานวน 

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีการโอนระหวางกัน 

เนื้อหาของรายการบัญชี 

13. ตามปกติ เกณฑการรับรูรายไดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับรายการบัญชีแตละ

รายการ แตในบางสถานการณ กิจการอาจจําเปนตองนําเกณฑการรับรูรายไดมาปฏิบัติกับ

สวนประกอบแตละสวนของรายการบัญชีเพ่ือสะทอนใหเ ห็นถึงเนื้อหาของรายการบัญชีนั้น 

ตัวอยางเชน หากกิจการไดรวมคาบริการหลังการขายท่ีสามารถระบุจํานวนไดไวในราคาขายของสินคา 

กิจการตองบันทึกคาบริการดังกลาวเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลา

ท่ีใหบริการนั้น ในทางกลับกัน กิจการตองนําเกณฑการรับรูรายไดมาใชปฏิบัติกับรายการบัญชีมากกวา

หนึ่งรายการพรอมกัน เม่ือรายการบัญชีเหลานั้นสัมพันธกันจนทําใหไมสามารถเขาใจถึงผลกระทบ

ทางธุรกิจของรายการใดรายการหนึ่งไดโดยไมอางอิงถึงรายการอื่นท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน กิจการ

อาจขายสินคาและขณะเดียวกันไดทําสัญญาแยกตางหากท่ีจะซ้ือคืนสินคาดังกลาวในภายหลัง หาก

กิจการแยกบันทึกรายการบัญชีโดยไมพิจารณาถึงความสัมพันธของรายการท้ังสองจะทําใหเนื้อหาของ

รายการบัญชีไมสมบูรณ ดังนั้น กิจการตองบันทึกรายการบัญชีท้ังสองรวมกันเปนรายการเดียว 

การขายสินคา 
14. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายสนิคาเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 

14.1 กิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทีม่ีนัยสาํคญัของความเปนเจาของสินคาใหกับ 

ผูซ้ือแลว 
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14.2 กิจการไมเก่ียวของในการบริหารสินคาอยางตอเนื่องในระดับที่เจาของพึงกระทํา หรือ

ไมไดควบคุมสินคาที่ขายไปแลวท้ังทางตรงและทางออม 

14.3 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

14.4 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น 

14.5 กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนท่ีเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้น 

ไดอยางนาเช่ือถือ 

15. กิจการตองคํานึงถึงสถานการณแวดลอมของรายการบัญชีในการพิจารณาวาเม่ือใดกิจการไดโอนความ

เส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือ โดยท่ัวไปการโอนความ

เส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกิดขึ้นเม่ือกิจการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนการครอบครอง

สินคาใหกับผูซ้ือ กรณีนี้ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีก แตในบางกรณี การโอนความเส่ียงและผลตอบแทน 

ของความเปนเจาของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาท่ีตางจากเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนการ

ครอบครองสินคาใหกับผูซ้ือ 

16. กิจการจะไมรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น 

รายการท่ีเกิดขึ้นไมถือวาเปนการขาย กิจการอาจคงไวซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ 

ของความเปนเจาของไดในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน 

16.1 เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันตอผลงานท่ีไมเปนท่ีพอใจของผู ซ้ือซ่ึงกิจการตองรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกันปกติ 

16.2 เม่ือรายไดจากการขายสนิคาของกิจการขึน้อยูกับรายไดท่ีผูซ้ือไดรับจากการขายสินคานัน้ 

16.3 เม่ือสินคาท่ีสงไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนัน้เปนสวนสําคัญของสัญญาซ่ึงกิจการยัง

มิไดดําเนนิการใหแลวเสร็จ และ 
16.4 เม่ือผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการซ้ือตามเงื่อนไขในสัญญาซ้ือขายและกิจการไมสามารถประมาณ

ความนาจะเปนท่ีผูซ้ือจะคืนสินคานั้นได 

17. หากกิจการยังคงความเส่ียงท่ีไมเปนนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นถือวา

เปนการขาย ใหกิจการรับรูรายได ตัวอยางเชน ผูขายอาจคงกรรมสิทธ์ิในสินคาไวเพียงเพ่ือประโยชน

ในการเรียกเก็บเงินเม่ือครบกําหนด ในกรณีดังกลาว รายการบัญชีนั้นถือเปนการขายและใหกิจการ

รับรูเปนรายไดหากกิจการไดโอนท้ังความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของ

สินคาไปแลว อีกตัวอยางหนึ่งคือ กรณีท่ีกิจการคาปลีกยังคงความเส่ียงท่ีไมเปนนัยสําคัญของความ

เปนเจาของสินคาโดยตกลงท่ีจะคืนเงินใหหากลูกคาไมพอใจในสินคา ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถ

รับรูรายได ณ เวลาท่ีเกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินคาในอนาคตไดอยาง

นาเช่ือถือพรอมกับรับรูหนี้สินท่ีเกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณในอดีตและปจจัย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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18. กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ               

ท่ีเก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น ในบางกรณี ความเปนไปไดคอนขางแนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

อาจไมเกิดขึ้นจนกระท่ังกิจการไดรับส่ิงตอบแทนจากการขายแลวหรือจนกระท่ังความไมแนนอนได

หมดไป ตัวอยางเชน ความไมแนนอนท่ีรัฐบาลตางประเทศจะอนุมัติใหสงเงินซ่ึงเปนส่ิงตอบแทนจาก

การขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรูรายไดในทันทีท่ีรัฐบาลตางประเทศอนุมัติใหสงเงิน

ดังกลาวออกนอกประเทศได เนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไม

แนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะเรียกเก็บไดของจํานวนท่ีไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงิน 

ท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินท่ีจะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป 

ใหรับรูเปนคาใชจายและแทนท่ีจะนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

19. รายไดและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับรายการหรือเหตุการณทางบัญชีเดียวกันตองรับรูในงวดบัญชี 

เดียวกัน กระบวนการนี้ เรียกวา การจับคูรายไดและคาใชจาย คาใชจายซ่ึงรวมถึง คาใชจายในการ

รับประกันและคาใชจายท่ีเกิดหลังการสงสินคาจะสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือเม่ือเงื่อนไขในขออ่ืนๆ 

ในการรับรูรายไดเกิดขึ้นแลว อยางไรก็ตาม กิจการไมสามารถรับรูรายไดหากไมสามารถวัดมูลคาของ

คาใชจายไดอยางนาเช่ือถือ ในกรณีนี้ ใหกิจการบันทึกส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรับจากการขายสินคา

เปนหนี้สิน 

การใหบริการ 

20. เมื่อผลของรายการที่เก่ียวของกับการใหบริการสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตอง

รับรูรายการที่เก่ียวของกับการใหบริการเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข 

ทุกขอตอไปนี้ 

20.1 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

20.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

20.3 กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได

อยางนาเช่ือถือ 

20.4 กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนไดอยางนาเช่ือถือและตนทุนในท่ีนี้ หมายถึง ตนทุนท่ี

เกิดขึ้นแลวและที่จะเกิดขึ้นเพื่อทําใหรายการบัญชีนั้นเสร็จสมบูรณ 
*
  

                                 
*
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย  

(เม่ือมีการประกาศใช) 
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21. การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกวา วิธีอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ ตามวิธีนี้ 

กิจการตองรับรูรายไดในงวดบัญชีท่ีมีการใหบริการ การรับรูรายไดตามเกณฑดังกลาวใหขอมูลท่ี 

เปนประโยชนเก่ียวกับขอบเขตของบริการท่ีใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญากอสราง ไดกําหนดใหมีการรับรูรายไดตามเกณฑนี้ดวย 

ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวสามารถใชปฏิบัติกับการรับรูรายไดสําหรับการ

ใหบริการและการรับรูคาใชจายท่ีเก่ียวของกับรายไดนั้น 

22. กิจการจะรับรูรายไดไดตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

ท่ีเก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะ

เรียกเก็บไดและไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินท่ีจะ

ไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายแทนท่ีจะนําไปปรับปรุงกับ

จํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 

23. โดยท่ัวไป กิจการจะสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือหลังจากท่ีไดตกลงกับคูสัญญาในทุกขอ

ตอไปนี้ 

23.1 สิทธิตามกฎหมายของแตละฝายซ่ึงเก่ียวกับการใหบริการหรือการรับบริการ 

23.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจะแลกเปล่ียนกัน 

23.3 ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงนิ 

โดยท่ัวไป กิจการตองมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินท่ีดีเพ่ือใชภายในกิจการ  

และกิจการตองทบทวนประมาณการรายไดตลอดระยะเวลาท่ีใหบริการและแกไขประมาณการดังกลาว

เม่ือจําเปน การแกไขประมาณการนั้นไมถือเปนการแสดงวากิจการไมสามารถประมาณผลของรายการ

บัญชีไดอยางนาเช่ือถือ 

24. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีไดหลายวิธี กิจการตองเลือกใชวิธีท่ีสามารถวัด

ระดับของบริการท่ีแลวเสร็จไดอยางนาเช่ือถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซ่ึงอาจรวมถึง 

24.1 การสํารวจงานท่ีไดทําแลว 

24.2 อัตราสวนของบริการท่ีใหจนถึงปจจุบนัเทียบกับบริการท้ังส้ินท่ีตองให 

24.3 สัดสวนของตนทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนท้ังส้ิน ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึง

ปจจุบันใหรวมเฉพาะตนทุนของบริการท่ีใหแลวจนถึงปจจุบัน สวนประมาณการตนทุนท้ังส้ิน

ใหรวมตนทุนของบริการท้ังท่ีใหแลวและท่ีจะใหในอนาคต 

ตามปกติเงนิจายลวงหนาหรือเงินรับลวงหนาจากลูกคาจะไมไดสะทอนถึงระดบัของบริการท่ีใหไปแลว 

25. หากกิจการไมสามารถจําแนกบริการท่ีใหเนื่องจากตองใหบริการหลายอยางในชวงเวลาเดียวกัน 

กิจการตองรับรูรายไดดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาดังกลาว เวนแตจะมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา

กิจการสามารถใชวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการท่ีให หากการใหบริการ

นั้นประกอบดวยการบริการหลักซ่ึงมีความสําคัญกวาการบริการอื่นๆ กิจการตองไมรับรูรายได

จนกระท่ังการใหบริการหลักนั้นไดดําเนินการแลว 
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26. หากกิจการไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการไดอยางนาเช่ือถือ 

กิจการตองรับรูรายไดไมเกินจํานวนคาใชจายที่รับรูไปแลวซ่ึงคาดวาจะไดรับคืน 

27. ตามปกติ กิจการอาจไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือในระยะเร่ิมแรกท่ีเกิด

รายการบัญชี อยางไรก็ตาม หากกิจการคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับตนทุน             

ท่ีเกิดขึ้นจากรายการบัญชีนั้นคืน กิจการจะสามารถรับรูรายไดไดไมเกินจํานวนตนทุนท่ีเกิดขึ้นท่ีคาด

วาจะไดรับคืน กิจการตองไมรับรูกําไรหากไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือ 

28. กิจการตองรับรูตนทุนท่ีเกิดขึ้นเปนคาใชจายโดยไมรับรูรายไดท่ีเก่ียวของหากกิจการไมสามารถ

ประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือและคาดวาจะไมไดรับคืนตนทุนท่ีเกิดขึน้ อยางไรก็ตาม 

เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเช่ือถือเนื่องจากความไมแนนอนไดหมดไป 

กิจการสามารถรับรูรายไดตามยอหนาท่ี 20 แทนการรับรูรายไดตามยอหนาท่ี 26 

ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล 
29. กิจการตองรับรูรายไดในรูปดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ท่ีเกิดจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพย

ของกิจการตามเกณฑท่ีกําหนดไวในยอหนาที่ 30 เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 

29.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

29.2 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

30. รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ตองรับรูตามเกณฑตอไปนี้ 

30.1 ดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

30.2 คาสิทธิตองรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เก่ียวของ 

30.3 เงินปนผลตองรับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

31. (ยอหนานี้ไมใช) 

32. หากกิจการซ้ือเงินลงทุนท่ีระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงคางท่ีเกิดขึ้นกอนการซ้ือ กิจการตอง         

ปนสวนดอกเบี้ยท่ีไดรับในเวลาตอมาระหวางดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลากอนการซ้ือและหลังการ

ซ้ือเพ่ือรับรูเปนรายไดเฉพาะสวนท่ีเกิดขึ้นหลังการซ้ือ 

33. กิจการตองใชเกณฑคงคางในการบันทึกคาสิทธิตามขอตกลงท่ีเก่ียวของ เวนแตเนื้อหาตามขอตกลง 

จะแสดงใหเห็นวาการรับรูรายไดจะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใชเกณฑอ่ืนท่ีมีระบบและสมเหตุสมผล 

34. กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ                

ท่ีเก่ียวของกับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เม่ือมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะ 

เรียกเก็บไดและไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินท่ีกิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงิน 

ท่ีจะไดรับคืนไมมีความเปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุง

กับจํานวนรายไดท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก 
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การเปดเผยขอมูล 

35. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี ้
35.1 นโยบายการบัญชีท่ีกิจการใชในการรับรูรายได ซ่ึงรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของ

รายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 

35.2 จํานวนรายไดแตละประเภทที่มีนัยสําคัญที่รับรูระหวางงวดซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้ 

35.2.1 การขายสินคา 

35.2.2 การใหบริการ 

35.2.3 ดอกเบี้ย 

35.2.4 คาสิทธิ 

35.2.5 เงินปนผล 

35.3 จํานวนรายไดท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการซึ่งรวมอยูในรายไดแตละประเภท

ท่ีมีนัยสําคัญ 

36. กิจการตองเปดเผยขอมูลหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้นตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดขึ้น ขอมูลดังกลาวอาจเกิดจากรายการ เชน คารับประกันสินคา คาชดเชยความเสียหาย 

คาปรับ หรือผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น 

วันถือปฏิบัติ 

37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
38. (ยอหนานี้ไมใช)  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกนีท้ําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางเทานั้น และไมถอืเปนสวนหนึง่ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้

ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงถึงการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

รายได มาประยุกตใชโดยอธิบายความหมายในสถานการณเชิงพาณิชยบางประเภทใหชัดเจนขึ้น ตัวอยาง 

ท่ีนําเสนอเนนถึงรายการบัญชีในบางลักษณะและไมไดพิจารณาถึงปจจัยท่ีเก่ียวของทุกปจจัยซ่ึงอาจมีผล 

ตอการรับรูรายได ตัวอยางดังกลาวสมมุติวา 
ก) กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 

ข) มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการนัน้ 

ค) กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนท่ีเกิดขึ้นหรือท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือ 

การขายสินคา 

ตัวอยางท่ี 1 การขายโดยยังไมสงมอบสินคาเนื่องจากเปนความประสงคของผูซ้ือ ท้ังท่ีผูซ้ือมีกรรมสิทธ์ิ

ในสินคานั้นและยอมรับหนี้แลว  
กิจการสามารถรับรูรายไดหลังจากผูซ้ือมีกรรมสิทธ์ิในสินคาก็ตอเม่ือ 

ก. มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะสงสินคาใหผูซ้ือ 

ข. สินคาท่ีขายไปแลวนั้นอยูในความครอบครองของกิจการ ซ่ึงกิจการไดระบุไวแลว

อยางชัดเจนและสินคานั้นพรอมท่ีจะสงมอบใหผูซ้ือ ณ เวลาท่ีมีการรับรูรายได 

ค. ผูซ้ือมีคําส่ังเล่ือนเวลาการสงมอบสินคา 

ง. เงื่อนไขการชําระเงินเปนไปตามปกติ 

กิจการจะไมรับรูรายไดหากกิจการเพียงแตคาดวาจะสามารถจัดหาหรือผลิตสินคาได

ทันเวลาท่ีตองสงมอบ 

ตัวอยางท่ี 2 การขายสินคาอยางมีเงื่อนไข 

ก. การขายสินคาโดยมีเงื่อนไขการติดตั้งและการตรวจสอบ 

ตามปกติ กิจการสามารถรับรูรายไดไดหากผูซ้ือยอมรับสินคาและการติดตั้งเสร็จส้ินลง

และสินคาผานการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม กิจการสามารถรับรูรายไดทันทีท่ีผูซ้ือ

ยอมรับสินคาเม่ือ 

ก1. การติดตั้งเปนกระบวนการที่งาย  ตัวอยางเชน  การติดตั้งโทรทัศน ซ่ึงเปนเพียง

การแกะกลองตอสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ 

ก2. การตรวจสอบเปนเพียงเพ่ือยืนยันราคาท่ีกําหนดไวตามสัญญาเทานั้น 

ตัวอยางเชนการนําสงแรเหล็ก น้ําตาล หรือถ่ัวเหลือง 
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ข. การขายโดยมีเงื่อนไขท่ีผูซ้ือสามารถคืนสินคาไดภายในเวลาที่กําหนด  

ในกรณีท่ีมีความไมแนนอนในการคืนสินคา กิจการจะรับรูรายไดเม่ือผูซ้ือยอมรับ

สินคาอยางเปนทางการแลว หรือเม่ือระยะเวลาการคืนสินคาไดส้ินสุดลงหลังจาก 

ท่ีผูซ้ือไดรับสินคาแลว 

ค. การฝากขายซึ่งผูรับฝาก (ผูซ้ือ) ทําหนาท่ีขายสินคาแทนผูฝาก (ผูขาย) 

ผูฝากตองรับรูรายไดเม่ือผูรับฝากไดขายสินคานั้นใหบุคคลท่ีสาม 
ง. การขายแบบจายเงินสดเม่ือสงมอบ 

กิจการตองรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบสินคาใหผูซ้ือและผูขายหรือตัวแทนไดรับเงินสด 
ตัวอยางท่ี 3 การขายในกรณีท่ีจะสงมอบสินคาก็ตอเม่ือผูซ้ือไดชําระเงินครบแลว  

กิจการจะรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบสินคา อยางไรก็ตาม หากประสบการณท่ีผานมา

ช้ีใหเห็นวาการขายสวนใหญมักจะสัมฤทธ์ิผล กิจการสามารถรับรูรายไดเม่ือไดรับเงินมัดจํา

ในจํานวนท่ีมีนัยสําคัญ โดยกิจการมีสินคาอยูในครอบครองสามารถระบุไดอยางชัดเจน 

และพรอมท่ีจะสงมอบใหผูซ้ือ 

ตัวอยางท่ี 4 การขายตามสั่งโดยกิจการจะไดรับชําระเงินท้ังหมดหรือบางสวนกอนการสงมอบสินคาซ่ึง

ยังไมมีในครอบครอง เชน สินคายังอยูในระหวางการผลิตหรือสินคาท่ีบุคคลท่ีสามจะ

สงไปยังผูซ้ือโดยตรง  

กิจการจะรับรูรายไดเม่ือผูซ้ือไดรับสินคาแลว 

ตัวอยางท่ี 5 การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (ไมรวมการแลกเปล่ียนสินคา) ผูขายตกลงท่ีจะซ้ือสินคาท่ีขาย

ไปนั้นคืนในภายหลัง หรือเม่ือผูขายมีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือคืนหรือผูซ้ือมีสิทธิเลือกท่ีจะขายคนื  

สําหรับการขายและมีสัญญาซ้ือคืนสําหรับสินทรัยพท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน ผูขายตอง

วิเคราะหเนื้อหาของเงื่อนไขในขอตกลงเพ่ือใหแนใจวาผูขายไดโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเปนเจาของใหผูซ้ือแลว จึงจะสามารถรับรูรายไดได หากความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเปนเจาของยังคงอยูกับผูขายแมวาผูขายไดโอนกรรมสิทธ์ิ 

ตามกฎหมายไปแลว รายการดังกลาวถือเปนการจัดหาเงินซ่ึงไมกอใหเกิดรายได สําหรับการขาย

สินทรัพยทางการเงินโดยมีสัญญาซ้ือคืน ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

ตัวอยางท่ี 6 การขายสินคาใหตัวกลาง เชน ผูแทนจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการขายตอ 

ตามปกติผูขายจะรับรูรายไดเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ

ไปแลว อยางไรก็ตาม หากโดยเนื้อหาผูซ้ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนเทานั้นใหถือวาการขายนั้น

เปนการฝากขาย 
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ตัวอยางท่ี 7 คาสมาชิกส่ิงตีพิมพและรายการท่ีคลายคลึงกัน 

เม่ือคาสมาชิกในแตละชวงเวลาเปนจํานวนเงินท่ีใกลเคียงกัน กิจการจะรับรูรายไดโดย 

วิธีเสนตรงตลอดอายุการเปนสมาชิกซ่ึงมีการสงมอบสินคา เม่ือคาสมาชิกในแตละ

ชวงเวลาเปนจํานวนเงินท่ีแตกตางกัน กิจการจะรับรูรายไดตามสัดสวนราคาขายของสินคา

ท่ีสงมอบกับประมาณการราคาขายทั้งส้ินของสินคาท่ีตองสงมอบตลอดอายุการเปนสมาชกิ 

ตัวอยางท่ี 8 การขายตามสัญญาผอนชําระตามเงื่อนไขการผอนชําระเปนรายงวด 

กิจการตองรับรูรายได ณ วันท่ีขาย โดยราคาขายเปนมูลคาปจจุบันของส่ิงตอบแทน               

ท่ีไดรับหรือคางรับ ซ่ึงไมรวมดอกเบี้ย อัตราคิดลดท่ีใชคืออัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดขึ้น 

รายไดสวนท่ีเปนดอกเบี้ย กิจการตองรับรูเปนรายไดโดยใชอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

ตัวอยางท่ี 9 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

ตัวอยางนี้ถูกยกเลิกโดยการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 สัญญา

การกอสรางอสังหาริมทรัพย 
การใหบริการ 

ตัวอยางท่ี 10 คาติดตั้ง 
กิจการจะรับรูรายไดจากการติดตั้งตามขั้นความสําเร็จของบริการท่ีให เวนแตการติดตั้งนั้น

เปนเพียงสวนประกอบยอยของการขาย ซ่ึงในกรณีนี้กิจการจะรับรูรายไดจากการติดตั้ง

เม่ือขายสินคา 

ตัวอยางท่ี 11  คาบริการซ่ึงรวมอยูในราคาขายของผลิตภณัฑ 

เม่ือราคาขายของผลิตภัณฑไดรวมจํานวนท่ีสามารถระบุไดสําหรับการใหบริการหลัง 

การขาย (เชน การใหบริการหลังการขาย และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรใหดีขึ้น

หลังจากท่ีขายไปแลว) จํานวนท่ีสามารถระบุไดดังกลาวตองบันทึกเปนรายไดรอการตัด

บัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่มีการใหบริการ ตามปกติ รายได 

รอการตัดบัญชีดังกลาวไดรวมถึงตนทุนการใหบริการท่ีคาดวาจะเกิดตามขอตกลง 

และกําไรจากการใหบริการนั้น 

ตัวอยางท่ี 12 คานายหนาโฆษณา 

กิจการจะรับรูรายไดคานายหนาโฆษณาเม่ือส่ือโฆษณานั้นไดเผยแพรสูสาธารณชน  

สวนรายไดคาผลิตส่ือโฆษณาตองรับรูตามขั้นความสําเร็จของงานนั้น 

ตัวอยางท่ี 13 คานายหนาตวัแทนประกนัภัย 

ตัวแทนจะรับรูรายไดคานายหนาประกันภัยท่ีไดรับหรือคางรับเม่ือวันท่ีกรมธรรมใหมมี 

ผลบังคับหรือวันท่ีตออายุกรมธรรมหากตัวแทนนั้นไมตองใหบริการอื่นอีกตอไป อยางไรก็ตาม  

หากมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีตัวแทนจะตองใหบริการตอไปตลอดอายุของกรมธรรม 
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ตัวแทนตองบันทึกคานายหนาประกันภัยนั้นเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปน

รายไดตลอดอายุของกรมธรรมท่ีมีผลบังคับ 

ตัวอยางท่ี 14 คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงิน 
คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงินใหรับรูเปนรายไดตามวัตถุประสงคในการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมนั้นตามเกณฑการบันทึกบัญชีสําหรับตราสารการเงินท่ีเก่ียวของ ช่ือของ

คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงินอาจไมแสดงใหเห็นถึงลักษณะและเนื้อหาของ

บริการท่ีให ดังนั้น จึงจําเปนตองแยกคาธรรมเนียมออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้ 

ก. คาธรรมเนียมท่ีถือเปนสวนหนึ่งของอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

โดยท่ัวไป คาธรรมเนียมดังกลาวเปนสวนปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

อยางไรก็ตาม หากเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน กิจการรับรูคาธรรมเนียม

เปนรายไดเม่ือกิจการรับรูเคร่ืองมือทางการเงินเร่ิมแรก 

ก1. คาธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีกิจการไดรับจากการออกหรือไดมาซ่ึงสินทรัพยทางการเงิน

ซ่ึงไมจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัด

มูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

คาธรรมเนียมดังกลาวอาจรวมถึงจํานวนท่ีชดเชยใหกับกิจการในการประเมิน

ฐานะการเงินของผูกู การประเมินมูลคาหลักประกัน และการจัดการ ใหมีการ         

ค้ําประกัน การเจรจาตกลงเงื่อนไข การจัดเตรียมและการดําเนินการเกี่ยวกับ

เอกสาร และการทําธุรกรรมขั้นสุดทายภายหลังท่ีตกลงกันได คาธรรมเนียม

ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการกอใหเกิดความเกี่ยวของอยางตอเนื่องกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน ดังนั้น คาธรรมเนียมและตนทุนของรายการท่ีเก่ียวของ 

(ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคา

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) ตองบันทึกเปนรายการรอการ

ตัดบัญชีและทยอยรับรูเพ่ือปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

ก2. คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินท่ีกิจการไดรับจากการจัดหาวงเงินท่ีจะใหกูยืม  

ในกรณีท่ีวงเงินใหกูยืมไมเขาขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

หากมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะมีการใหกูยืมเงินเกิดขึ้นและภาระผูกพันการ

ใหกูยืมไมไดอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและ

การวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) คาธรรมเนียมผูกพัน

วงเงินท่ีไดรับตองถือเปนคาชดเชยของการผูกพันอยางตอเนื่องกับการไดมาซ่ึง

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น ดังนั้น คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินและตนทุนของรายการ
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ท่ีเก่ียวของ (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัด

มูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) ตองบันทึกเปนรายการรอ

การตัดบัญชีและทยอยรับรูเพ่ือปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง ในกรณีท่ี          

ขอผูกพันวงเงิน ส้ินสุดลงโดยท่ีกิจการมิได ให กู ยืม กิจการสามารถรับรู

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได ณ วันท่ีขอผูกพันวงเงินส้ินสุดลง ในกรณีท่ีภาระ

ผูกพันการใหกูยืมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) ใหถือเปน

อนุพันธทางการเงินและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ก3. คาธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไดรับจากการออกหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธี

ราคาทุนตัดจําหนาย 

คาธรรมเนียมเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของการกอใหเกิดหนี้สินทางการเงิน เม่ือ

หนี้สินทางการเงินมิไดจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน คาธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไดรับนั้น รวมถึงตนทุน

ของรายการท่ีเก่ียวของ (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การ

รับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)) ตองรวมใน

จํานวนเงินเร่ิมแรกของมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน และรับรูเพ่ือ

ปรับปรุงกับอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง กิจการตองแยกคาธรรมเนียมและตนทุน 

ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงของหนี้สินทางการเงินจาก

คาธรรมเนียมเร่ิมแรกและตนทุนของรายการท่ีเก่ียวของกับสิทธิในการใหบริการ 

เชน การใหบริการทางดานการจัดการเงินลงทุน 

ข. คาธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการใหบริการ 

ข1. คาธรรมเนียมท่ีกิจการเรียกเก็บจากการจัดการเงินกู 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมท่ีไดรับสําหรับการใหบริการจัดการเงินกูเปนรายได

เม่ือมีการใหบริการ  

ข2. คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินท่ีกิจการไดรับจากการประกันวงเงินท่ีจะใหกูตาม

เวลาท่ีกําหนด ซ่ึงไมไดอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 

การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

หากไมนาเปนไปไดท่ีจะมีการกูยืมเกิดขึ้น และภาระผูกพันการใหกูยมืไมไดอยูใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคา

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมผกูพัน

วงเงินดังกลาวเปนรายไดตลอดระยะเวลาท่ีขอผูกพันนั้นมีผลบังคับใช ในกรณี 

ท่ีภาระผูกพันการใหกูยืมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง 
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การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)  

ใหถือเปนตราสารอนุพันธและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ข3. คาธรรมเนียมบริหารจัดการเงนิลงทุน  
คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากการบริหารจัดการเงินลงทุนจะรับรูเปนรายได 

เม่ือไดใหบริการแลว 

ตนทุนสวนเพ่ิมซ่ึงสามารถระบุไดโดยตรงวาเปนไปตามสัญญาของการบริหาร

จัดการเงินลงทุนจะตองรับรูเปนสินทรัพยเม่ือเปนรายการท่ีระบุและแยกได 

อยางชัดเจน ซ่ึงวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ และตองเปนจํานวนท่ีมีความเปนไปได

คอนขางแนท่ีจะไดรับคืน ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

ตนทุนสวนเพ่ิมคือจํานวนซ่ึงไมนาจะเกิดขึ้น ถากิจการมิไดมีสัญญาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเงินลงทุน สินทรัพยจึงถือเปนสิทธิตามสัญญาของกิจการท่ีจะ

ไดรับประโยชนจากการใหบริการในการบริหารจัดการเงินลงทุน และสินทรัพย

นั้นตองตัดจําหนายเม่ือกิจการรับรูรายไดท่ีเก่ียวของ ถากิจการมีสัญญาในการ

บริหารจัดการเงินลงทุนในลักษณะของกลุมเงินลงทุน กิจการอาจตองประเมิน

มูลคาท่ีจะไดรับคืนโดยใชกลุมเงินลงทุนนั้นเปนเกณฑ 

สัญญาใหบริการทางการเงินบางประเภทจะเกี่ยวของท้ังกับเคร่ืองมือทางการเงิน

เร่ิมแรกหนึ่งหรือสองประเภท และขอกําหนดการใหบริการบริหารจัดการเงิน

ลงทุน ตัวอยางเชน สัญญาเงินฝากรายเดือนระยะยาวท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหาร

จัดการตราสารทุนเปนกลุม  ผูใหบริการตามสัญญาตองแยกตนทุนของรายการ

ท่ีเก่ียวของกับตราสารการเงินเร่ิมแรกจากตนทุนของการไดรับสิทธิในการ

ใหบริการบริหารจัดการเงินลงทุน 

ค.  คาธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการดําเนินการท่ีมีนัยสําคัญ  

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายไดเม่ือการดําเนินการท่ีเปนนัยสําคัญได

เสร็จส้ินลงดังตัวอยางตอไปนี้ 

ค1. คานายหนาในการจัดสรรหุนใหลูกคา 

กิจการจะรับรูคานายหนาเปนรายไดเม่ือไดจัดสรรหุนใหลูกคาแลว 

ค2. คาธรรมเนียมในการจัดการใหมีการกูยืมระหวางผูกูกับนักลงทุน 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมเปนรายไดเม่ือการจัดการดังกลาวเสร็จส้ินลง 
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ค3. คาธรรมเนียมจากการจัดหาเงินใหกูยืมรวม 

คาธรรมเนียมซ่ึงกิจการไดรับจากการจัดหาผูใหกูยืมรวมโดยท่ีกิจการไมมีสวน

ในเงินกูนั้น (หรือมีสวนในเงินกูยืมนั้นแตไดรับอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงใกลเคียง

กับเจาหนี้รายอื่น) ถือเปนคาชดเชยสําหรับการใหบริการ กิจการสามารถรับรู

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได เม่ือการจัดหาผูใหกูยืมรวมไดเสร็จส้ินลง    

ตัวอยางท่ี 15 คาผานประต ู

กิจการจะรับรูรายไดจากการแสดง การจัดเล้ียง และงานร่ืนเริงอ่ืน เม่ืองานเหลานั้นได

เสร็จส้ินลง หากคาผานประตูนั้นสามารถเขาชมการแสดงไดหลายประเภทกิจการตอง 

ปนสวนคาผานประตูใหกับการแสดงแตละประเภทตามเกณฑท่ีเหมาะสม 

ตัวอยางท่ี 16 คาเลาเรียน 

กิจการจะรับรูรายไดคาเลาเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน 

ตัวอยางท่ี 17 คาธรรมเนียมแรกเขา คาใชบริการ และคาบํารุงสมาชิก 

กิจการจะรับรูรายไดตามลักษณะของการใหบริการ หากคาธรรมเนียมท่ีกิจการเรียกเก็บ

เปนเพียงคาบํารุงสมาชิกและคาบริการอ่ืนท้ังหมดหรือสินคามีการเรียกเก็บแยกตางหาก 

หรือหากมีการเก็บคาบํารุงสมาชิกรายป กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายได

เม่ือคาดวาจะสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้นได หากคาธรรมเนียมรวมถึงสิทธิ 

ท่ีสมาชิกจะไดรับบริการหรือส่ิงตีพิมพตลอดอายุของการเปนสมาชิกหรือไดสิทธิในการซ้ือ

สินคาหรือบริการในราคาต่ํากวาท่ีคิดกับผูท่ีไมเปนสมาชิก กิจการจะรับรูรายไดตามเกณฑ

ท่ีสะทอนใหเห็นถึงจังหวะเวลา ลักษณะ และมูลคาของประโยชนท่ีใหแกสมาชิก 

ตัวอยางท่ี 18  สิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย 

คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย อาจรวมถึงการใหบริการเม่ือเร่ิมแรก การใหบริการใน

เวลาตอมา การจัดหาอุปกรณและสินทรัพยอ่ืนท่ีมีตัวตน และการถายทอดความรู ดังนั้น 

กิจการตองรับรูคาสิทธิดังกลาวเปนรายไดตามเกณฑท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคใน

การคิดคาสิทธินั้น วิธีการรับรูรายไดคาสิทธิท่ีเหมาะสมมีดังตอไปนี้ 

ก. การจัดหาอุปกรณและสินทรัพยอ่ืนท่ีมีตวัตน 

กิจการจะรับรูมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีขายเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบสินทรัพย

หรือโอนกรรมสิทธ์ิ 

ข. การใหบริการเม่ือเร่ิมแรกและในเวลาตอมา 

กิจการจะรับรูคาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายเปนรายไดเม่ือใหบริการ ไมวาคาสิทธิ

นั้นจะเปนคาสิทธิเร่ิมแรกหรือคาสิทธิรายป หากคาสิทธิรายปไมครอบคลุมตนทุน

การใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรท่ีสมเหตุสมผล กิจการจะบันทึกคาสิทธิเร่ิมแรก
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บางสวนท่ีเพียงพอสําหรับตนทุนการใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรท่ีสมเหตุสมผล

ของบริการนั้นเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดเม่ือใหบริการ 

สัญญาการเปนผูแทนจําหนายอาจกําหนดใหกิจการจัดหาอุปกรณ สินคา หรือ

สินทรัพยอ่ืนท่ีมีตัวตนใหผูแทนจําหนายดวยราคาซ่ึงต่ํากวาราคาท่ีคิดกับผูอ่ืน หรือ

ดวยราคาท่ีไมกอใหเกิดกําไรท่ีสมเหตุสมผลจากการขายนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการ

ตองบันทึกคาสิทธิเร่ิมแรกบางสวนเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปน

รายไดตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นนาจะมีการขายใหผูแทนจําหนาย ในสถานการณ

ดังกลาว สัดสวนของคาสิทธิเร่ิมแรกดังกลาวตองเพียงพอสําหรับประมาณการตนทุน

ท่ีสูงกวาราคาขายและกําไรท่ีสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะขายสินคา

ใหกับผูแทนจําหนาย กิจการจะรับรูยอดคงเหลือของคาสิทธิเร่ิมแรกเปนรายไดเม่ือ

กิจการใหบริการเร่ิมแรกท้ังหมดและไดปฏิบัติตามขอผูกพันท่ีเปนนัยสําคัญแลว 

ตัวอยางเชน กิจการไดใหความชวยเหลือในการเลือกสถานท่ีทําการ ใหการฝกอบรม

พนักงาน ใหการชวยเหลือดานการเงินและการโฆษณา 

การใหบริการเร่ิมแรกและขอผูกพันอ่ืนตามสัญญาการเปนผูแทนจําหนายอาจขึ้น 

อยูกับจํานวนของสาขาท่ีอยูในบริเวณนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการจะรับรูคาบริการ

เร่ิมแรกเปนรายไดตามสัดสวนของจํานวนสาขา ซ่ึงกิจการไดใหบริการเร่ิมแรก 

ท่ีเปนนัยสําคัญแลว 

หากกิจการเรียกเก็บคาสิทธิเร่ิมแรกโดยแบงเปนหลายงวดและมีความไมแนนอน

อยางเปนนัยสําคัญในการเรียกเก็บคาบริการไดเต็มจํานวน ใหกิจการรับรูคาสิทธิ

ดังกลาวตามจํานวนเงินงวดท่ีไดรับชําระจริง 

ค. คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง 

กิจการจะรับรูคาสิทธิจากการใหผูแทนใชสิทธิหรือรับบริการตามสัญญาอยางตอเนื่อง

เปนรายไดตามบริการท่ีใหหรือตามสิทธิท่ีใช 

ง. รายการท่ีมีลักษณะเปนตัวแทน 

กิจการอาจตกลงกับผูแทนจําหนายซ่ึงโดยเนื้อหาแลวมีลักษณะท่ีกิจการทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนของผูแทนจําหนาย ตัวอยางเชน กิจการอาจส่ังวัสดุและจัดสงใหกับผูแทน

จําหนายโดยไมมีกําไร รายการดังกลาวนี้ไมกอใหเกิดรายได 
ตัวอยางท่ี 19 คาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของลูกคา 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของ

ลูกคาเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของการพัฒนา ซ่ึงขั้นของความสําเร็จดังกลาวตอง

คํานึงถึงการใหบริการภายหลังการสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 
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ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล 

ตัวอยางท่ี 20 คาธรรมเนียมใบอนญุาตและคาสิทธิ 

กิจการจะรับรูคาธรรมเนียมและคาสิทธิท่ีไดรับจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพยของกิจการเปน

รายไดตามเนื้อหาในขอตกลง (ตัวอยางของสินทรัพยท่ีกิจการใหผูอ่ืนใช คือ เคร่ืองหมาย

การคา สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิทางดนตรี แผนเสียงตนฉบับ 

และภาพยนตร) ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใชวิธีเสนตรงในการรับรูรายไดตลอดอายุ 

ของขอตกลง ตัวอยางเชน เม่ือผูไดรับสิทธิสามารถใชเทคโนโลยีนั้นไดภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

การท่ีผูใหสิทธิมอบสิทธิใหผู รับสิทธิโดยคิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนคงท่ีหรือเปน

หลักประกันซ่ึงไมสามารถเรียกคืนไดภายใตสัญญาท่ียกเลิกไมได ซ่ึงสัญญานั้นอนุญาตให

ผูรับสิทธิใชสิทธิไดตามประสงคและผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันใดๆ การมอบสิทธิดังกลาว 

โดยเนื้อหาแลวคือการขาย ตัวอยางเชน สัญญาใหสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

โดยผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันภายหลังการสงมอบโปรแกรม หรือการใหสิทธิในการจัดฉาย

ภาพยนตร โดยผูใหสิทธิไมมีอํานาจควบคุมผูแทนจําหนายและไมคาดวาจะไดรับรายได

เพ่ิมจากคาผานประตู ในกรณีดังกลาว ผูใหสิทธิจะรับรูรายไดเม่ือมีการขาย 

ในบางกรณีผูใหสิทธิจะไดรับคาธรรมเนียมหรือคาสิทธิโดยขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต 

ดังนั้น ผูใหสิทธิจะรับรูรายไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับคาธรรมเนียม

หรือคาสิทธินั้นซ่ึงโดยปกติตองมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นแลว 

 

------------------------- 

 


	48.PDF
	48 สภาวิชาชีพบัญชี-ฉ.51-2553 แนบ2.pdf
	48 สภาวิชาชีพบัญชี-ฉ.51-2553 แนบ3.pdf



