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ภาคผนวก ก 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่18(ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ 

 
ค าแถลงการณ์ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไดป้รับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการ
บญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2009) 
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การใหบ้ริการ          20-28 
ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล        29-34 
การเปดเผยขอ้มูล         35-36 
วนัถือปฏิบติั          37-38 
ภาคผนวก 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีประกอบดว้ยยอ่หนา้ท่ี 1 ถึง 38 ทุกยอ่หนา้มีความส าคญัเท่ากนั 
และมาตรฐาน การบญัชีฉบบัน้ีตอ้งอ่านโดยค านึงถึงขอ้ก าหนดของแม่บทการบญัชี ในกรณีท่ีไม่ได้
ให้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใช้นโยบายการบญัชี  ให้กิจการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้  
วตัถุประสงค์  

แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงินให้ค  านิยามไวว้า่ รายได ้หมายถึง 
การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มข้ึนของ
สินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสินซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ี
ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของรายไดต้ามค านิยาม รวมถึง รายไดซ่ึ้งเกิดข้ึนจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการและผลก าไร รายไดมี้ช่ือเรียกต่างๆ กนั เช่น รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล รายไดค้่าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรับรายได้ซ่ึงเกิดจากรายการหรือ
เหตุการณ์บางประเภท  

ประเด็นหลกัทางการบญัชีส าหรับรายได้ คือ การก าหนดวา่เม่ือใดกิจการตอ้งรับรู้รายการ
เป็นรายได ้ แม่บทการบญัชีก าหนดวา่รายไดต้อ้งรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการจะเขา้สู่กิจการและกิจการสามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของรายการดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีระบุถึงสถานการณ์ท่ี
เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายได ้และใหแ้นวทางในการปฏิบติัส าหรับแต่ละสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

75 

 

ขอบเขต  
1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีสาหรับรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการ

หรือเหตุการณ์ต่อไปน้ี  
1.1 การขายสินคา้  
1.2 การใหบ้ริการ  
1.3 การใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบ้ีย ค่า 

สิทธิ และเงินปันผล  
 

2. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้ 

3. สินคา้ หมายรวมถึง สินคา้ท่ีกิจการผลิตหรือท่ีซ้ือมาเพื่อขาย เช่น สินคา้ท่ีซ้ือมาโดย
กิจการคา้ปลีก หรือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีกิจการถือครองไวเ้พื่อขาย 

4. ตามปกติ การให้บริการ หมายถึง การท่ีกิจการไดป้ฏิบติังานตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา
ตลอดช่วงเวลา ท่ีตกลงกนัซ่ึงอาจเป็นการใหบ้ริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายไดซ่ึ้งเกิดจากสัญญาการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังาน
ก่อสร้างตามสัญญา เช่น การให้บริการดา้นการจดัการโครงการ หรืองานด้านสถาปัตยกรรม 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวมีวิธีปฏิบติัตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  

5. การใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของ  
5.1 ดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชเ้งินสด รายการเทียบเท่า 

เงินสด หรือจ านวนคา้งรับของกิจการ  
5.2 ค่าสิทธิ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ  

ตวัอยา่งเช่น สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
5.3 เงินปันผล ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งก าไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตาม 

สัดส่วนของเงินลงทุน ท่ีถือ  
6. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายไดท่ี้เกิดจาก  

6.1 สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า)  
6.2 เงินปันผลซ่ึงเกิดจากเงินลงทุนท่ีถือปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย (ดูมาตรฐานการ 

บญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม)  
6.3 สัญญาประกนัภยัท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช)้  
6.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน 

ทางการเงิน หรือ การจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว (ดูมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้)  

6.5 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  
6.6 การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 

สินทรัพยชี์วภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง 
เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้)  

6.7 การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเม่ือเร่ิมแรก (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41  
เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้)  

6.8 การขดุสินแร่ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจ 
และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่) 
 
ค านิยาม  

7. คาศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี  
รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ในรอบระยะเวลาบญัชี
ซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี 
ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ  

มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จานวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นั 
 หรือจานวนเงินท่ีจ่ายชาระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

8. รายได ้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ท่ี
กิจการไดรั้บหรือคา้งรับซ่ึงท าให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ดงันั้น จ านวนเงินท่ีกิจการเรียกเก็บแทน
บุคคลท่ีสาม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ถือเป็นรายไดข้องกิจการเน่ืองจากถือเป็นกระแสรับของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ท่ีไม่ท าให้ส่วนของเจา้ของของกิจการเพิ่มข้ึน ในท านองเดียวกนั จ านวน
เงินท่ีตวัแทนเรียกเก็บแทนตวัการซ่ึงถือเป็นกระแสรับขั้นตน้ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไม่ท าให้
ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน จึงไม่ถือเป็นรายได ้เวน้แต่จ านวนท่ีเรียกเก็บนั้นเป็นรายไดค้่านายหนา้  
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การวดัมูลค่าของรายได้  
9. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับ  
10. ตามปกติ กิจการก าหนดจ านวนรายไดต้ามท่ีกิจการตกลงกบัผูซ้ื้อหรือผูใ้ชสิ้นทรัพยซ่ึ์ง

จ านวนรายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจ านวน
ส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการก าหนด  

11. โดยส่วนใหญ่ ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจะอยูใ่นรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดและจ านวนรายได้ คือ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการไดรั้บหรือคา้งรับ 
อยา่งไรก็ตาม หากกิจการไม่ไดรั้บเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในทนัที มูลค่ายุติธรรมของส่ิง
ตอบแทนอาจมีมูลค่านอ้ยกว่าจ านวนเงินสดรับหรือคา้งรับท่ีระบุไว  ้ ตวัอย่างเช่น กิจการอาจให้
สินเช่ือแก่ผูซ้ื้อโดยไม่คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตัว๋เงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดจากผูซ้ื้อเป็นส่ิงตอบแทนจากการขายสินคา้ โดยนยัแลว้ส่วนหน่ึงของรายการดงักล่าวถือเป็น
การใหสิ้นเช่ือ ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนตอ้งก าหนดโดยน าจ านวนทั้งส้ินท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งเป็นอตัราใดอตัราหน่ึงท่ีก าหนดไดช้ดัเจนกวา่
ระหวา่งอตัราดงัต่อไปน้ี  

11.1 อตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงผูอ้อกตราสารมี 
อนัดบัความน่าเช่ือถือใกลเ้คียงกนั  

11.2 อตัราดอกเบ้ียท่ีใชคิ้ดลดจ านวนเงินท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีท าใหมู้ลค่า 
ปัจจุบนัเท่ากบัราคาเงินสดในปัจจุบนัของสินคา้หรือบริการ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับ
จ านวนเงินของผลตอบแทนตอ้งรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามท่ีก าหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 29 ถึง 30 และ
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้  

12. เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะและมูลค่าใกลเ้คียงกนั กิจการตอ้ง
ไม่ถือวา่การแลกเปล่ียนนั้นก่อใหเ้กิดรายได ้กรณีดงักล่าวมกัเกิดข้ึนกบัสินคา้โภคภณัฑ์ เช่น นมสด 
หรือน ้ ามนั ซ่ึงผูผ้ลิตแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่
ละทอ้งถ่ิน ใหท้นัเวลา เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนั กิจการตอ้ง
ถือว่าการแลกเปล่ียนนั้นก่อให้เกิดรายได้ กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายได้ดงักล่าวโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมี
การโอนระหวา่งกนั หากมูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บไม่สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีน าไปแลก
ปรับปรุงดว้ยจ านวน เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีการโอนระหวา่งกนั  
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เนือ้หาของรายการบัญชี  
13. ตามปกติ เกณฑ์การรับรู้รายไดใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัรายการ

บญัชีแต่ละรายการ แต่ในบางสถานการณ์ กิจการอาจจ าเป็นตอ้งน าเกณฑ์การรับรู้รายไดม้าปฏิบติั
กบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายการบญัชีเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงเน้ือหาของรายการบญัชีนั้น 
ตวัอย่างเช่น หากกิจการไดร้วมค่าบริการหลงัการขายท่ีสามารถระบุจ านวนไดไ้วใ้นราคาขายของ
สินคา้ กิจการตอ้งบนัทึกค่าบริการดงักล่าวเป็นรายไดร้อการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอด
ระยะเวลาท่ีใหบ้ริการนั้น ในทางกลบักนั กิจการตอ้งน าเกณฑก์ารรับรู้รายไดม้าใชป้ฏิบติักบัรายการ
บญัชีมากกวา่หน่ึงรายการพร้อมกนั เม่ือรายการบญัชีเหล่านั้นสัมพนัธ์กนัจนท าให้ไม่สามารถเขา้ใจ
ถึงผลกระทบทางธุรกิจของรายการใดรายการหน่ึงได้โดยไม่อ้างอิงถึงรายการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตวัอย่างเช่น กิจการอาจขายสินคา้และขณะเดียวกนัได้ท าสัญญาแยกต่างหากท่ีจะซ้ือคืนสินคา้
ดงักล่าวในภายหลงั หากกิจการแยกบนัทึกรายการบญัชีโดยไม่พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของ
รายการทั้งสองจะท าให้เน้ือหาของรายการบญัชีไม่สมบูรณ์ ดงันั้น กิจการตอ้งบนัทึกรายการบญัชี
ทั้งสองรวมกนัเป็นรายการเดียว  
 
การขายสินค้า  

14. กิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  
14.1 กิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของ

สินคา้ใหก้บั ผูซ้ื้อแลว้  
14.2 กิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อย่างต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึง

กระทา หรือไม่ไดค้วบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
14.3 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจานวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
14.4 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

รายการบญัชีนั้น  
14.5 กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก

รายการนั้น ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
15. กิจการตอ้งค านึงถึงสถานการณ์แวดลอ้มของรายการบญัชีในการพิจารณาว่าเม่ือใด

กิจการได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผูซ้ื้อ 
โดยทั่วไปการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกิดข้ึนเม่ือกิจการโอน
กรรมสิทธ์ิหรือโอนการครอบครองสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ กรณีน้ี มกัเกิดข้ึนกบัธุรกิจคา้ปลีก แต่ในบาง
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กรณี การโอนความเส่ียงและผลตอบแทน ของความเป็นเจา้ของสามารถเกิดข้ึน ณ เวลาท่ีต่างจาก
เวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนการครอบครองสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ  

16. กิจการจะไม่รับรู้รายไดห้ากกิจการยงัคงความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ ดงันั้น รายการท่ีเกิดข้ึนไม่ถือวา่เป็นการขาย กิจการอาจคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
มีนยัส าคญั ของความเป็นเจา้ของไดใ้นหลายลกัษณะ ตวัอยา่งเช่น  

16.1 เม่ือกิจการยงัมีภาระผกูพนัต่อผลงานท่ีไม่เป็นท่ีพอใจของผูซ้ื้อซ่ึงกิจการตอ้ง 
รับผดิชอบนอกเหนือจากการรับประกนัปกติ  

16.2 เม่ือรายไดจ้ากการขายสินคา้ของกิจการข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้ผูซ้ื้อไดรั้บจากการ 
ขายสินคา้นั้น  

16.3 เม่ือสินคา้ท่ีส่งไปมีเง่ือนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนั้นเป็นส่วนส าคญัของ 
สัญญาซ่ึงกิจการยงัมิไดด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ และ  

16.4 เม่ือผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการซ้ือตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายและกิจการ 
ไม่สามารถประมาณความน่าจะเป็นท่ีผูซ้ื้อจะคืนสินคา้นั้นได ้ 

17. หากกิจการยงัคงความเส่ียงท่ีไม่เป็นนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายการบญัชี
ท่ีเกิดข้ึนถือวา่เป็นการขาย ให้กิจการรับรู้รายได ้ ตวัอยา่งเช่น ผูข้ายอาจคงกรรมสิทธ์ิในสินคา้ไว้
เพียงเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินเม่ือครบก าหนด ในกรณีดงักล่าว รายการบญัชีนั้นถือเป็นการ
ขายและใหกิ้จการรับรู้เป็นรายไดห้ากกิจการไดโ้อนทั้งความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ไปแลว้ อีกตวัอยา่งหน่ึงคือ กรณีท่ีกิจการคา้ปลีกยงัคงความเส่ียงท่ีไม่เป็น
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้โดยตกลงท่ีจะคืนเงินให้หากลูกคา้ไม่พอใจในสินคา้ ในกรณี
ดงักล่าว กิจการสามารถรับรู้รายได ้ ณ เวลาท่ีเกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืน
สินค้าในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือพร้อมกับรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากการรับคืนโดยประเมินจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

18. กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีนั้น ในบางกรณี ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ อาจไม่เกิดข้ึนจนกระทัง่กิจการไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการขายแลว้หรือจนกระทัง่ความไม่
แน่นอนไดห้มดไป ตวัอยา่งเช่น ความไม่แน่นอนท่ีรัฐบาลต่างประเทศจะอนุมติัให้ส่งเงินซ่ึงเป็นส่ิง
ตอบแทนจากการขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรู้รายไดใ้นทนัทีท่ีรัฐบาลต่างประเทศ
อนุมติัให้ส่งเงินดงักล่าวออกนอกประเทศได ้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนไดห้มดไป อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีจะเรียกเก็บได้ของจ านวนท่ีไดรั้บรู้เป็นรายได้
แลว้ จ านวนเงิน ท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บไดห้รือจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปได้
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ค่อนขา้งแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและแทนท่ีจะน าไปปรับปรุงกบัจ านวนรายไดท่ี้รับรู้เม่ือ
เร่ิมแรก  

19. รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีเดียวกนัตอ้งรับรู้ใน
งวดบญัชี เดียวกนั กระบวนการน้ี เรียกว่า การจบัคู่รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดหลังการส่งสินค้าจะสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือเม่ือเง่ือนไขในขอ้อ่ืนๆ ในการรับรู้รายไดเ้กิดข้ึนแลว้ อยา่งไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้
รายไดห้ากไม่สามารถวดัมูลค่าของค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ในกรณีน้ี ให้กิจการบนัทึกส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้เป็นหน้ีสิน  
 
การให้บริการ  

20. เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 
กิจการตอ้งรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการเป็นรายไดต้ามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข 
ทุกขอ้ต่อไปน้ี  

20.1 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจานวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
20.2 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ 

รายการบญัชีนั้น  
20.3 กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา 

รายงานไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
20.4 กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและตน้ทุนในท่ีน้ี  

หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อทาใหร้ายการบญัชีนั้นเสร็จสมบูรณ์ *  
 
* ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย (เม่ือมีการประกาศใช้) 
 

21. การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี เรียกวา่ วิธีอตัราส่วนของงานท่ีท า
เสร็จ ตามวิธีน้ี กิจการตอ้งรับรู้รายไดใ้นงวดบญัชีท่ีมีการให้บริการ การรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์
ดงักล่าวให้ขอ้มูลท่ี เป็นประโยชน์เก่ียวกบัขอบเขตของบริการท่ีให้และผลการปฏิบติังานระหวา่ง
งวด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง ไดก้ าหนดให้มีการรับรู้
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รายไดต้ามเกณฑน้ี์ดว้ย ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวสามารถใชป้ฏิบติักบัการรับรู้
รายไดส้ าหรับการใหบ้ริการและการรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดน้ั้น  

22. กิจการจะรับรู้รายไดไ้ดต่้อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีนั้น อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกบั
จ านวนเงินท่ีจะเรียกเก็บไดแ้ละไดรั้บรู้เป็นรายไดแ้ลว้ จ านวนเงินท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้
หรือจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายแทนท่ี
จะน าไปปรับปรุงกบัจ านวนรายไดท่ี้รับรู้เม่ือเร่ิมแรก  

23. โดยทัว่ไป กิจการจะสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือหลงัจากท่ีไดต้กลงกบั
คู่สัญญาในทุกขอ้ต่อไปน้ี  

23.1 สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการรับบริการ  
23.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจะแลกเปล่ียนกนั  
23.3 ลกัษณะและเง่ือนไขในการช าระเงิน  

โดยทัว่ไป กิจการตอ้งมีระบบการจดัท ารายงานและงบประมาณทางการเงินท่ีดีเพื่อใช้
ภายในกิจการ และกิจการตอ้งทบทวนประมาณการรายไดต้ลอดระยะเวลาท่ีให้บริการและแกไ้ข
ประมาณการดงักล่าวเม่ือจ าเป็น การแกไ้ขประมาณการนั้นไม่ถือเป็นการแสดงวา่กิจการไม่สามารถ
ประมาณผลของรายการบญัชีไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

24. กิจการอาจก าหนดขั้นความส าเร็จของรายการบญัชีไดห้ลายวิธี กิจการตอ้งเลือกใชว้ิธีท่ี
สามารถวดัระดบัของบริการท่ีแลว้เสร็จไดอ้ย่างน่าเช่ือถือตามลกัษณะของรายการบญัชี ซ่ึงอาจ
รวมถึง  

24.1 การส ารวจงานท่ีไดท้  าแลว้  
24.2 อตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้  
24.3 สัดส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนักับประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนัให้รวมเฉพาะตน้ทุนของบริการท่ีให้แลว้จนถึงปัจจุบนั ส่วนประมาณ
การตน้ทุนทั้งส้ินให้รวมตน้ทุนของบริการทั้งท่ีให้แลว้และท่ีจะให้ในอนาคต ตามปกติเงินจ่าย
ล่วงหนา้หรือเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จะไม่ไดส้ะทอ้นถึงระดบัของบริการท่ีใหไ้ปแลว้  

25. หากกิจการไม่สามารถจ าแนกบริการท่ีใหเ้น่ืองจากตอ้งใหบ้ริการหลายอยา่งในช่วงเวลา
เดียวกนั กิจการตอ้งรับรู้รายไดด้ว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาดงักล่าว เวน้แต่จะมีหลกัฐานท่ีแสดง
ให้เห็นวา่กิจการสามารถใชว้ิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ในการแสดงขั้นความส าเร็จของบริการท่ีให้ หาก
การให้บริการนั้นประกอบดว้ยการบริการหลกัซ่ึงมีความส าคญักวา่การบริการอ่ืนๆ กิจการตอ้งไม่
รับรู้รายไดจ้นกระทัง่การใหบ้ริการหลกันั้นไดด้ าเนินการแลว้  
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26. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการได้
อยา่งน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งรับรู้รายไดไ้ม่เกินจานวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ไปแลว้ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บคืน  

27. ตามปกติ กิจการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือในระยะ
เร่ิมแรกท่ีเกิดรายการบญัชี อยา่งไรก็ตาม หากกิจการคาดวา่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะ
ไดรั้บตน้ทุน ท่ีเกิดข้ึนจากรายการบญัชีนั้นคืน กิจการจะสามารถรับรู้รายไดไ้ดไ้ม่เกินจ านวนตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กิจการตอ้งไม่รับรู้ก าไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชี
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

28. กิจการตอ้งรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายโดยไม่รับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งหากกิจการไม่
สามารถประมาณผลของรายการบญัชีไดอ้ย่างน่าเช่ือถือและคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของรายการบญัชีไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจากความไม่
แน่นอนไดห้มดไป กิจการสามารถรับรู้รายไดต้ามยอ่หนา้ท่ี 20 แทนการรับรู้รายไดต้ามยอ่หนา้ท่ี 26  
 
ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล  

29. กิจการตอ้งรับรู้รายไดใ้นรูปดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้
สินทรัพยข์องกิจการตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 30 เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  

29.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
รายการบญัชีนั้น  

29.2 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจานวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
30. รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ตอ้งรับรู้ตามเกณฑต่์อไปน้ี  

30.1 ดอกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (ดูมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้)  

30.2 ค่าสิทธิต้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของข้อตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง  

30.3 เงินปันผลตอ้งรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
31. (ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้  
32. หากกิจการซ้ือเงินลงทุนท่ีระบุอตัราดอกเบ้ียโดยมีดอกเบ้ียคงคา้งท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือ 

กิจการตอ้ง ปันส่วนดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในเวลาต่อมาระหวา่งดอกเบ้ียรับท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนการ
ซ้ือและหลงัการซ้ือเพื่อรับรู้เป็นรายไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการซ้ือ  
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33. กิจการตอ้งใชเ้กณฑ์คงคา้งในการบนัทึกค่าสิทธิตามขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เน้ือหา
ตามขอ้ตกลง จะแสดงให้เห็นวา่การรับรู้รายไดจ้ะเหมาะสมยิ่งข้ึนหากใชเ้กณฑ์อ่ืนท่ีมีระบบและ
สมเหตุสมผล  

34. กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีนั้น อย่างไรก็ตาม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกบั
จ านวนเงินท่ีจะ เรียกเก็บไดแ้ละไดรั้บรู้เป็นรายไดแ้ลว้ จ านวนเงินท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้
หรือจ านวนเงิน ท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและ
ตอ้งไม่น าไปปรับปรุงกบัจ านวนรายไดท่ี้รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
 
การเปิดเผยข้อมูล  

35. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
35.1 นโยบายการบญัชีท่ีกิจการใช้ในการรับรู้รายได้ ซ่ึงรวมถึงวิธีก าหนดขั้น

ความส าเร็จของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ  
35.2 จานวนรายไดแ้ต่ละประเภทท่ีมีนยัส าคญัท่ีรับรู้ระหวา่งงวดซ่ึงรวมถึงรายการ

ต่อไปน้ี  
35.2.1 การขายสินคา้  
35.2.2 การใหบ้ริการ  
35.2.3 ดอกเบ้ีย  
35.2.4 ค่าสิทธิ  
35.2.5 เงินปันผล  

35.3 จานวนรายไดท่ี้เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมอยูใ่นรายได้
แต่ละประเภทท่ีมีนยัส าคญั  
36. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนตามขอ้ก าหนด

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน ขอ้มูลดงักล่าวอาจเกิดจากรายการ เช่น ค่ารับประกนัสินคา้ ค่าชดเชย
ความเสียหาย ค่าปรับ หรือผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน  
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วนัถือปฏิบัติ  
37. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป  
38. (ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้  

 
ภาคผนวก  

ภาคผนวกน้ีทาข้ึนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ี ภาคผนวกน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการนามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง รายได ้มาประยุกตใ์ชโ้ดยอธิบายความหมายในสถานการณ์เชิงพาณิชยบ์างประเภทให้
ชดัเจนข้ึน ตวัอย่าง ท่ีนาเสนอเน้นถึงรายการบญัชีในบางลกัษณะและไม่ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทุกปัจจยัซ่ึงอาจมีผล ต่อการรับรู้รายได ้ตวัอยา่งดงักล่าวสมมุติวา่  

ก) กิจการสามารถวดัมูลค่าของจานวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
ข) มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น  
ค) กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 
การขายสินค้า  

ตวัอยา่งท่ี 1 การขายโดยยงัไม่ส่งมอบสินค้าเน่ืองจากเป็นความประสงค์ของผู้ ซ้ือ ท้ังท่ีผู้ ซ้ือ
มีกรรมสิทธ์ิในสินค้าน้ันและยอมรับหนีแ้ล้ว  
กิจการสามารถรับรู้รายไดห้ลงัจากผูซ้ื้อมีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ก็ต่อเม่ือ  

ก. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะส่งสินคา้ใหผู้ซ้ื้อ  
ข. สินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นอยูใ่นความครอบครองของกิจการ ซ่ึงกิจการไดร้ะบุไวแ้ลว้อยา่ง

ชดัเจนและสินคา้นั้นพร้อมท่ีจะส่งมอบใหผู้ซ้ื้อ ณ เวลาท่ีมีการรับรู้รายได ้ 
ค. ผูซ้ื้อมีค าสั่งเล่ือนเวลาการส่งมอบสินคา้  
ง. เง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามปกติ  

กิจการจะไม่รับรู้รายไดห้ากกิจการเพียงแต่คาดวา่จะสามารถจดัหาหรือผลิตสินคา้ไดท้นัเวลาท่ีตอ้ง
ส่งมอบ  

ตวัอยา่งท่ี 2 การขายสินค้าอย่างมีเง่ือนไข  
ก. การขายสินค้าโดยมีเง่ือนไขการติดต้ังและการตรวจสอบ  

ตามปกติ กิจการสามารถรับรู้รายไดไ้ดห้ากผูซ้ื้อยอมรับสินคา้และการติดตั้งเสร็จส้ินลงและสินคา้
ผา่นการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตาม กิจการสามารถรับรู้รายไดท้นัทีท่ีผูซ้ื้อยอมรับสินคา้เม่ือ  
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ก1. การติดตั้งเป็นกระบวนการท่ีง่าย ตวัอยา่งเช่น การติดตั้งโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นเพียง
การแกะกล่องต่อสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ  

ก2. การตรวจสอบเป็นเพียงเพื่อยืนยนัราคาท่ีก าหนดไวต้ามสัญญาเท่านั้ น 
ตวัอยา่งเช่นการน าส่งแร่เหล็ก น ้าตาล หรือถัว่เหลือง  
ข. การขายโดยมีเง่ือนไขท่ีผู้ ซ้ือสามารถคืนสินค้าได้ภายในเวลาท่ีก าหนด  

ในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนในการคืนสินคา้ กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือผูซ้ื้อยอมรับสินคา้อยา่งเป็น
ทางการแลว้ หรือเม่ือระยะเวลาการคืนสินคา้ไดส้ิ้นสุดลงหลงัจาก ท่ีผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้แลว้  

ค. การฝากขายซ่ึงผู้รับฝาก (ผู้ ซ้ือ) ทาหน้าท่ีขายสินค้าแทนผู้ฝาก (ผู้ขาย)  
ผูฝ้ากตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือผูรั้บฝากไดข้ายสินคา้นั้นใหบุ้คคลท่ีสาม  

ง. การขายแบบจ่ายเงินสดเม่ือส่งมอบ  
กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายหรือตวัแทนไดรั้บเงินสด  
 

ตัวอย่างท่ี 3 การขายในกรณีท่ีจะส่งมอบสินค้ากต่็อเม่ือผู้ ซ้ือได้ชาระเงินครบแล้ว  
กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ อยา่งไรก็ตาม หากประสบการณ์ท่ีผา่นมาช้ีให้เห็นว่า
การขายส่วนใหญ่มกัจะสัมฤทธ์ิผล กิจการสามารถรับรู้รายได้เม่ือได้รับเงินมดัจ าในจ านวนท่ีมี
นยัส าคญั โดยกิจการมีสินคา้อยูใ่นครอบครองสามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน และพร้อมท่ีจะส่งมอบ
ใหผู้ซ้ื้อ  

ตัวอย่างท่ี 4 การขายตามส่ังโดยกิจการจะได้รับชาระเงินท้ังหมดหรือบางส่วนก่อนการส่ง
มอบสินค้าซ่ึงยงัไม่มีในครอบครอง เช่น สินค้ายงัอยู่ในระหว่างการผลิตหรือสินค้าท่ีบุคคลท่ีสามจะ
ส่งไปยงัผู้ ซ้ือโดยตรง กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้แลว้  

ตัวอย่างท่ี 5 การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (ไม่รวมการแลกเปล่ียนสินค้า) ผู้ขายตกลงท่ีจะซ้ือ
สินค้าท่ีขายไปนั้นคืนในภายหลัง หรือเม่ือผู้ขายมีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือคืนหรือผู้ ซ้ือมีสิทธิเลือกท่ีจะขาย
คืน ส าหรับการขายและมีสัญญาซ้ือคืนส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ผูข้ายตอ้ง
วิเคราะห์เน้ือหาของเง่ือนไขในขอ้ตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าผูข้ายได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของให้ผูซ้ื้อแลว้ จึงจะสามารถรับรู้รายไดไ้ด้ หากความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของยงัคงอยู่กบัผูข้ายแมว้่าผูข้ายไดโ้อนกรรมสิทธ์ิ ตามกฎหมายไปแล้ว รายการ
ดงักล่าวถือเป็นการจดัหาเงินซ่ึงไม่ก่อให้เกิดรายได ้ ส าหรับการขายสินทรัพยท์างการเงินโดยมี
สัญญาซ้ือคืน ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้  



  

 

 

86 

 

ตัวอย่างท่ี 6 การขายสินค้าให้ตัวกลาง เช่น ผู้แทนจาหน่าย ผู้ จัดจาหน่าย หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือ
การขายต่อ ตามปกติผูข้ายจะรับรู้รายได้เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของไปแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากโดยเน้ือหาผูซ้ื้อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนเท่านั้นให้ถือวา่การขายนั้น
เป็นการฝากขาย 

ตัวอย่างท่ี 7 ค่าสมาชิกส่ิงตีพิมพ์และรายการท่ีคล้ายคลึงกัน  
เม่ือค่าสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเป็นจ านวนเงินท่ีใกลเ้คียงกนั กิจการจะรับรู้รายไดโ้ดย วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการเป็นสมาชิกซ่ึงมีการส่งมอบสินคา้ เม่ือค่าสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเป็นจ านวนเงินท่ี
แตกต่างกนั กิจการจะรับรู้รายไดต้ามสัดส่วนราคาขายของสินคา้ท่ีส่งมอบกบัประมาณการราคาขาย
ทั้งส้ินของสินคา้ท่ีตอ้งส่งมอบตลอดอายกุารเป็นสมาชิก  

ตัวอย่างท่ี 8 การขายตามสัญญาผ่อนชาระตามเง่ือนไขการผ่อนชาระเป็นรายงวด  
กิจการตอ้งรับรู้รายได ้ณ วนัท่ีขาย โดยราคาขายเป็นมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน ท่ีไดรั้บหรือคา้ง
รับ ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ีย อตัราคิดลดท่ีใช้คืออตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดข้ึน รายไดส่้วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย 
กิจการตอ้งรับรู้เป็นรายไดโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

ตัวอย่างท่ี 9 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ตวัอยา่งน้ีถูกยกเลิกโดยการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 สัญญาการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์ 
 
การให้บริการ  

ตัวอย่างท่ี 10 ค่าติดตั้ง กิจการจะรับรู้รายไดจ้ากการติดตั้งตามขั้นความส าเร็จของบริการท่ี
ให้ เวน้แต่การติดตั้งนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของการขาย ซ่ึงในกรณีน้ีกิจการจะรับรู้รายได้
จากการติดตั้งเม่ือขายสินคา้  

ตัวอย่างท่ี 11 ค่าบริการซ่ึงรวมอยู่ในราคาขายของผลิตภัณฑ์ เม่ือราคาขายของผลิตภณัฑ์ได้
รวมจ านวนท่ีสามารถระบุไดส้ าหรับการให้บริการหลงั การขาย (เช่น การให้บริการหลงัการขาย 
และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ดีข้ึนหลงัจากท่ีขายไปแลว้) จ านวนท่ีสามารถระบุได้
ดงักล่าวต้องบนัทึกเป็นรายได้รอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ให้บริการ ตามปกติ รายได ้ รอการตดับญัชีดงักล่าวไดร้วมถึงตน้ทุนการให้บริการท่ีคาดวา่จะเกิด
ตามขอ้ตกลง และก าไรจากการใหบ้ริการนั้น  

ตัวอย่างท่ี 12 ค่านายหน้าโฆษณา กิจการจะรับรู้รายไดค้่านายหนา้โฆษณาเม่ือส่ือโฆษณา
นั้นไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน ส่วนรายไดค้่าผลิตส่ือโฆษณาตอ้งรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงานนั้น  
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ตัวอย่างท่ี 13 ค่านายหน้าตัวแทนประกันภัย ตวัแทนจะรับรู้รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัท่ี
ไดรั้บหรือคา้งรับเม่ือวนัท่ีกรมธรรมใ์หม่มี ผลบงัคบัหรือวนัท่ีต่ออายุกรมธรรมห์ากตวัแทนนั้นไม่
ตอ้งให้บริการอ่ืนอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีตวัแทนจะตอ้ง
ใหบ้ริการต่อไปตลอดอายขุองกรมธรรม ์ตวัแทนตอ้งบนัทึกค่านายหนา้ประกนัภยันั้นเป็นรายไดร้อ
การตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายขุองกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบั  

ตัวอย่างท่ี 14 ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการให้บริการทาง
การเงินให้รับรู้เป็นรายได้ตามวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมนั้นตามเกณฑ์การบนัทึก
บญัชีส าหรับตราสารการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ช่ือของค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินอาจไม่แสดง
ให้เห็นถึงลกัษณะและเน้ือหาของบริการท่ีให้ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งแยกค่าธรรมเนียมออกเป็น 3 
ประเภทดงัต่อไปน้ี  

ก. ค่าธรรมเนียมท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน โดยทัว่ไป ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นส่วนปรับปรุงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง อยา่งไร
ก็ตาม หากเคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน กิจการรับรู้ค่าธรรมเนียมเป็นรายไดเ้ม่ือกิจการรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน
เร่ิมแรก  

ก1. ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีกิจการได้รับจากการออกหรือได้มาซ่ึง
สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจรวมถึงจ านวนท่ีชดเชยให้กบักิจการในการ
ประเมินฐานะการเงินของผูกู้ ้ การประเมินมูลค่าหลกัประกนั และการจดัการ ให้มีการ ค ้าประกนั 
การเจรจาตกลงเง่ือนไข การจดัเตรียมและการด าเนินการเก่ียวกบัเอกสาร และการท าธุรกรรมขั้น
สุดทา้ยภายหลงัท่ีตกลงกนัได้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดความ
เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ืองกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ดงันั้น ค่าธรรมเนียมและตน้ทุนของรายการท่ี
เก่ียวขอ้ง (ตามนิยามในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ตอ้งบนัทึกเป็นรายการรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เพื่อปรับปรุง
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ก2. ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินท่ีกิจการได้รับจากการจัดหาวงเงินท่ีจะให้
กู้ ยืม ในกรณีท่ีวงเงินให้กู้ ยืมไม่เข้าขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการ
วดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการให้
กูย้ืมเงินเกิดข้ึนและภาระผกูพนัการให้กูย้ืมไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 
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เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ค่าธรรมเนียมผกูพนั
วงเงินท่ีไดรั้บตอ้งถือเป็นค่าชดเชยของการผกูพนัอยา่งต่อเน่ืองกบัการไดม้าซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงิน
นั้น ดงันั้น ค่าธรรมเนียมผกูพนัวงเงินและตน้ทุนของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามนิยามในมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ตอ้ง
บนัทึกเป็นรายการรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เพื่อปรับปรุงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  ในกรณีท่ี 
ขอ้ผกูพนัวงเงินส้ินสุดลงโดยท่ีกิจการมิไดใ้ห้กูย้ืม กิจการสามารถรับรู้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็น
รายได ้ณ วนัท่ีขอ้ผกูพนัวงเงินส้ินสุดลง ในกรณีท่ีภาระผกูพนัการให้กูย้ืมเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ ใหถื้อเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

ก3. ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีได้รับจากการออกหนี้สินทางการเงินท่ีวัด
มลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดหน้ีสินทาง
การเงิน เม่ือหน้ีสินทางการเงินมิไดจ้ดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไดรั้บนั้น รวมถึงตน้ทุนของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามนิยาม
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้) ตอ้งรวมในจ านวนเงินเร่ิมแรกของมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน และรับรู้เพื่อ
ปรับปรุงกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กิจการตอ้งแยกค่าธรรมเนียมและตน้ทุน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง
ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินจากค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกและตน้ทุนของรายการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในการใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการทางดา้นการจดัการเงินลงทุน  

ข. ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการให้บริการ  
ข1. ค่าธรรมเนียมท่ีกิจการเรียกเกบ็จากการจัดการเงินกู้   

กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บส าหรับการใหบ้ริการจดัการเงินกูเ้ป็นรายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการ  
ข2. ค่าธรรมเนียมผูกพนัวงเงินท่ีกิจการไดรั้บจากการประกนัวงเงินท่ีจะ

ใหกู้ต้ามเวลาท่ีกาหนด ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หากไม่น่าเป็นไปไดท่ี้จะมีการกูย้ืมเกิดข้ึน 
และภาระผกูพนัการให้กูย้ืมไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมผูกพนั
วงเงินดงักล่าวเป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้ผกูพนันั้นมีผลบงัคบัใช ้ในกรณี ท่ีภาระผกูพนัการให้
กูย้ืมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ืองการรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ใหถื้อเป็นตราสารอนุพนัธ์และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

ข3. ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเงินลงทุน  
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากการบริหารจดัการเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายได ้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้  
ตน้ทุนส่วนเพิ่มซ่ึงสามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นไปตามสัญญาของการบริหารจดัการเงินลงทุน
จะตอ้งรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือเป็นรายการท่ีระบุและแยกได้ อย่างชัดเจน ซ่ึงวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ และตอ้งเป็นจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บคืน ตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ ตน้ทุนส่วนเพิ่มคือจ านวนซ่ึงไม่น่าจะเกิดข้ึน ถา้กิจการมิไดมี้สัญญาเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการเงินลงทุน สินทรัพยจึ์งถือเป็นสิทธิตามสัญญาของกิจการท่ีจะได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการในการบริหารจดัการเงินลงทุน และสินทรัพยน์ั้นตอ้งตดัจ าหน่ายเม่ือกิจการรับรู้รายไดท่ี้
เก่ียวขอ้ง ถา้กิจการมีสัญญาในการบริหารจดัการเงินลงทุนในลกัษณะของกลุ่มเงินลงทุน กิจการอาจ
ตอ้งประเมินมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนโดยใชก้ลุ่มเงินลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ สัญญาให้บริการทางการเงิน
บางประเภทจะเก่ียวขอ้งทั้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเร่ิมแรกหน่ึงหรือสองประเภท และขอ้ก าหนด
การใหบ้ริการบริหารจดัการเงินลงทุน ตวัอยา่งเช่น สัญญาเงินฝากรายเดือนระยะยาวท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การบริหารจดัการตราสารทุนเป็นกลุ่ม ผูใ้หบ้ริการตามสัญญาตอ้งแยกตน้ทุนของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตราสารการเงินเร่ิมแรกจากตน้ทุนของการไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการบริหารจดัการเงินลงทุน  

ค. ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการดาเนินการท่ีมีนัยส าคัญ  
กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือการด าเนินการท่ีเป็นนยัส าคญัไดเ้สร็จส้ินลงดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ค1. ค่านายหน้าในการจัดสรรหุ้นให้ลูกค้า  
กิจการจะรับรู้ค่านายหนา้เป็นรายไดเ้ม่ือไดจ้ดัสรรหุน้ใหลู้กคา้แลว้  

ค2. ค่าธรรมเนียมในการจัดการให้มีการกู้ ยืมระหว่างผู้กู้กับนักลงทุน  
กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมเป็นรายไดเ้ม่ือการจดัการดงักล่าวเสร็จส้ินลง  

ค3. ค่าธรรมเนียมจากการจัดหาเงินให้กู้ ยืมร่วม  
ค่าธรรมเนียมซ่ึงกิจการไดรั้บจากการจดัหาผูใ้ห้กูย้ืมร่วมโดยท่ีกิจการไม่มีส่วนในเงินกูน้ั้น (หรือมี
ส่วนในเงินกูย้ืมนั้นแต่ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใกลเ้คียงกบัเจา้หน้ีรายอ่ืน) ถือเป็นค่าชดเชย
ส าหรับการให้บริการ กิจการสามารถรับรู้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายได ้ เม่ือการจดัหาผูใ้ห้กูย้ืม
ร่วมไดเ้สร็จส้ินลง  

ตวัอยา่งท่ี 15 ค่าผ่านประตู กิจการจะรับรู้รายไดจ้ากการแสดง การจดัเล้ียง และงานร่ืนเริง
อ่ืน เม่ืองานเหล่านั้นไดเ้สร็จส้ินลง หากค่าผา่นประตูนั้นสามารถเขา้ชมการแสดงไดห้ลายประเภท
กิจการตอ้ง ปันส่วนค่าผา่นประตูใหก้บัการแสดงแต่ละประเภทตามเกณฑท่ี์เหมาะสม  

ตัวอย่างท่ี 16 ค่าเล่าเรียน กิจการจะรับรู้รายไดค้่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาท่ีมีการสอน  
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ตัวอย่างท่ี 17 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าใช้บริการ และค่าบ ารุงสมาชิก  
กิจการจะรับรู้รายไดต้ามลกัษณะของการให้บริการ หากค่าธรรมเนียมท่ีกิจการเรียกเก็บเป็นเพียงค่า
บ ารุงสมาชิกและค่าบริการอ่ืนทั้งหมดหรือสินคา้มีการเรียกเก็บแยกต่างหาก หรือหากมีการเก็บค่า
บ ารุงสมาชิกรายปี กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนั้นได ้ หากค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิ ท่ีสมาชิกจะไดรั้บบริการหรือส่ิงตีพิมพต์ลอด
อายุของการเป็นสมาชิกหรือไดสิ้ทธิในการซ้ือสินคา้หรือบริการในราคาต ่ากว่าท่ีคิดกบัผูท่ี้ไม่เป็น
สมาชิก กิจการจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงจงัหวะเวลา ลกัษณะ และมูลค่าของ
ประโยชน์ท่ีใหแ้ก่สมาชิก  

ตัวอย่างท่ี 18 สิทธิในการเป็นผู้แทนจาหน่าย ค่าสิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย อาจรวมถึง
การใหบ้ริการเม่ือเร่ิมแรก การให้บริการในเวลาต่อมา การจดัหาอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีตวัตน 
และการถ่ายทอดความรู้ ดงันั้น กิจการตอ้งรับรู้ค่าสิทธิดงักล่าวเป็นรายไดต้ามเกณฑ์ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงวตัถุประสงคใ์นการคิดค่าสิทธินั้น วธีิการรับรู้รายไดค้่าสิทธิท่ีเหมาะสมมีดงัต่อไปน้ี  

ก. การจัดหาอุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ืนท่ีมีตัวตน  
กิจการจะรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ขายเป็นรายได้เม่ือมีการส่งมอบสินทรัพยห์รือโอน
กรรมสิทธ์ิ  

ข. การให้บริการเม่ือเร่ิมแรกและในเวลาต่อมา  
กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นรายไดเ้ม่ือให้บริการ ไม่วา่ค่าสิทธินั้นจะเป็นค่า
สิทธิเร่ิมแรกหรือค่าสิทธิรายปี หากค่าสิทธิรายปีไม่ครอบคลุมตน้ทุนการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง
และก าไรท่ีสมเหตุสมผล กิจการจะบนัทึกค่าสิทธิเร่ิมแรก  
บางส่วนท่ีเพียงพอส าหรับตน้ทุนการให้บริการอยา่งต่อเน่ืองและก าไรท่ีสมเหตุสมผลของบริการ
นั้นเป็นรายการรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการ  
สัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอาจก าหนดใหกิ้จการจดัหาอุปกรณ์ สินคา้ หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีตวัตน
ให้ผูแ้ทนจ าหน่ายด้วยราคาซ่ึงต ่ากว่าราคาท่ีคิดกับผูอ่ื้น หรือด้วยราคาท่ีไม่ก่อให้เกิดก าไรท่ี
สมเหตุสมผลจากการขายนั้น ในกรณีดงักล่าว กิจการตอ้งบนัทึกค่าสิทธิเร่ิมแรกบางส่วนเป็น
รายการรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาท่ีสินค้านั้นน่าจะมีการขายให้
ผูแ้ทนจ าหน่าย ในสถานการณ์ดงักล่าว สัดส่วนของค่าสิทธิเร่ิมแรกดงักล่าวตอ้งเพียงพอส าหรับ
ประมาณการตน้ทุนท่ีสูงกวา่ราคาขายและก าไรท่ีสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะขายสินคา้
ใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่าย กิจการจะรับรู้ยอดคงเหลือของค่าสิทธิเร่ิมแรกเป็นรายไดเ้ม่ือกิจการให้บริการ
เร่ิมแรกทั้งหมดและไดป้ฏิบติัตามขอ้ผูกพนัท่ีเป็นนยัส าคญัแลว้ ตวัอยา่งเช่น กิจการไดใ้ห้ความ
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ช่วยเหลือในการเลือกสถานท่ีท าการ ใหก้ารฝึกอบรมพนกังาน ใหก้ารช่วยเหลือดา้นการเงินและการ
โฆษณา  
การใหบ้ริการเร่ิมแรกและขอ้ผกูพนัอ่ืนตามสัญญาการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอาจข้ึน อยูก่บัจ  านวนของ
สาขาท่ีอยูใ่นบริเวณนั้น ในกรณีดงักล่าว กิจการจะรับรู้ค่าบริการเร่ิมแรกเป็นรายไดต้ามสัดส่วนของ
จ านวนสาขา ซ่ึงกิจการไดใ้หบ้ริการเร่ิมแรก ท่ีเป็นนยัส าคญัแลว้  
หากกิจการเรียกเก็บค่าสิทธิเร่ิมแรกโดยแบ่งเป็นหลายงวดและมีความไม่แน่นอนอยา่งเป็นนยัส าคญั
ในการเรียกเก็บค่าบริการไดเ้ต็มจ านวน ให้กิจการรับรู้ค่าสิทธิดงักล่าวตามจ านวนเงินงวดท่ีไดรั้บ
ช าระจริง  

ค. ค่าสิทธิในการเป็นผู้แทนจาหน่ายอย่างต่อเน่ือง  
กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิจากการให้ผูแ้ทนใช้สิทธิหรือรับบริการตามสัญญาอย่างต่อเน่ืองเป็นรายได้
ตามบริการท่ีใหห้รือตามสิทธิท่ีใช ้ 

ง. รายการท่ีมีลักษณะเป็นตัวแทน  
กิจการอาจตกลงกบัผูแ้ทนจ าหน่ายซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้มีลกัษณะท่ีกิจการท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของ
ผูแ้ทนจ าหน่าย ตวัอย่างเช่น กิจการอาจสั่งวสัดุและจดัส่งให้กบัผูแ้ทนจ าหน่ายโดยไม่มีก าไร 
รายการดงักล่าวน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 

ตัวอย่างท่ี 19 ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของ
ลูกค้า กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความตอ้งการของลูกคา้
เป็นรายได้ตามขั้นความส าเร็จของการพฒันา ซ่ึงขั้นของความส าเร็จดงักล่าวตอ้งค านึงถึงการ
ใหบ้ริการภายหลงัการส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย  
 
ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล  

ตัวอย่างท่ี 20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าสิทธิ กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิ
ท่ีได้รับจากการให้ผูอ่ื้นใช้สินทรัพยข์องกิจการเป็นรายได้ตามเน้ือหาในขอ้ตกลง (ตวัอย่างของ
สินทรัพยท่ี์กิจการให้ผูอ่ื้นใช ้คือ เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิทาง
ดนตรี แผน่เสียงตน้ฉบบั และภาพยนตร์) ในทางปฏิบติั กิจการอาจใชว้ิธีเส้นตรงในการรับรู้รายได้
ตลอดอาย ุของขอ้ตกลง ตวัอยา่งเช่น เม่ือผูไ้ดรั้บสิทธิสามารถใชเ้ทคโนโลยีนั้นไดภ้ายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด  

การท่ีผูใ้ห้สิทธิมอบสิทธิให้ผูรั้บสิทธิโดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนคงท่ีหรือเป็น
หลกัประกนัซ่ึงไม่สามารถเรียกคืนไดภ้ายใตส้ัญญาท่ียกเลิกไม่ได ้ซ่ึงสัญญานั้นอนุญาตให้ผูรั้บสิทธิ
ใชสิ้ทธิไดต้ามประสงคแ์ละผูใ้ห้สิทธิไม่มีขอ้ผกูพนัใดๆ การมอบสิทธิดงักล่าว โดยเน้ือหาแลว้คือ
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การขาย ตวัอยา่งเช่น สัญญาให้สิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ห้สิทธิไม่มีขอ้ผกูพนั
ภายหลงัการส่งมอบโปรแกรม หรือการให้สิทธิในการจดัฉายภาพยนตร์ โดยผูใ้ห้สิทธิไม่มีอ านาจ
ควบคุมผูแ้ทนจ าหน่ายและไม่คาดวา่จะไดรั้บรายไดเ้พิ่มจากค่าผา่นประตู ในกรณีดงักล่าว ผูใ้ห้สิทธิ
จะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการขาย  

ในบางกรณีผูใ้ห้สิทธิจะไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิโดยข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ในอนาคต 
ดงันั้น ผูใ้หสิ้ทธิจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิ
นั้นซ่ึงโดยปกติตอ้งมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้  
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ภาคผนวก ข 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่102  เร่ือง การรับรู้รายได้สาหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

 
สารบัญ 

ยอ่หนา้ท่ี 
ค าน า            1 - 5 
ค านิยาม              6 
ขอ้อภิปราย           7 - 22 
การรับรู้รายไดส้ าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์       7 - 8 
เง่ือนไขส าคญัท่ีเก่ียวขอ้กบัผูซ้ื้อและผูข้ายอสังหาริมทรัพย ์      9 – 22 
มาตรฐานการบญัชีและการรายงาน       23 – 34 
วธีิการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย  ์          23 
การรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ  านวน            24 
การรับรู้เป็นรายไดต้ามค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ          25 
การรับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ        26 – 28 
การรับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ        29 – 33 
การบนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บเป็นเงินมดัจ า              34 
การเปิดเผยขอ้มูล           35 - 36 
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ค าน า 
1. ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ความส าคญัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในรูปของบริการท่ีเสนอต่อ

ผูซ้ื้อและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีบริษทัผูพ้ฒันาโครงการเลือกใช้ ทาใหมี้วธีิปฏิบติัทางการบญัชี
ตลอดจน การรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั ดงันั้น เพื่อใหมี้มาตรฐานการบญัชีอยา่งเดียวกนั สมาคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จึงจดัทามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีข้ึนโดยได้
หารือร่วมกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสถาบนัการเงินและผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการก าหนดมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นแถลงการณ์ท่ีเก่ียวกบัวธีิการบญัชีเพื่อรับรู้รายไดส้าหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี  

2.1 การขายท่ีดิน  
2.2 การขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  
2.3 การขายอาคารชุด  

3. การขายท่ีดินในท่ีน้ี หมายถึง การขายปลีกท่ีดินเป็นแปลงๆ ซ่ึงมีจานวนมากโดยแบ่งยอ่ย
จากท่ีดินแปลงใหญ่เพื่อขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อทัว่ไป โดยผูข้ายตอ้งทางานพฒันาต่างๆ ตามสัญญาเช่า สร้าง
ถนน งานสาธารณูปโภคและส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆ  

4. การขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง หมายถึง การขายบา้นพร้อมท่ีดิน โดยราคาขายเป็น
ราคาซ่ึงรวมทั้งบา้นและท่ีดิน เช่น หมู่บา้นจดัสรร ทาวน์เฮา้ส์ และโฮมออฟฟิศ เป็นตน้ ซ่ึงผูข้ายอาจ
เป็นผูส้ร้างบา้นในท่ีดินนั้นเองหรือให้ผูอ่ื้นรับช่วงสร้างบา้นต่อ ในกรณีหลงั ผูข้ายตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญา โดยทัว่ไปแลว้ ระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้งการ
โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจะสามารถเสร็จส้ินไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี  

5. การขายอาคารชุด หมายถึง การขายหอ้งชุด อาคารชุดหรือกลุ่มอาคารชุดเพื่อเป็นท่ีอยู่
อาศยั หรือเพื่อประกอบธุรกิจ และอาคารสานกังานเพื่อขาย โดยทัว่ไปแลว้ ระยะเวลาการก่อสร้าง
จนกระทัง่มีการโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารชุดจะมากกวา่ 1 ปี  
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ค านิยาม  
6. ค าศพัทต่์างๆ ท่ีใชใ้นมาตรฐานฉบบัน้ีมีความหมายดงัน้ี  
อสังหาริมทรัพย ์ หมายถึง  ท่ีดินกบัทรัพยอ์นัติดอยูก่บั

ท่ีดิน หรือประกอบเป็นอนั
เดียวกบัท่ีดินนั้น รวมทั้งสิทธิ
ทั้งหลายอนัเก่ียวกบัสิทธิใน
ท่ีดินดว้ย  

อาคารชุด  หมายถึง  อาคารท่ีบุคคลสามารถแยก
การถือครองกรรมสิทธ์ิออก
ไดเ้ป็นส่วนๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยส่์วนบุคคล และ
กรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์
ส่วนกลาง  

หอ้งชุด  หมายถึง  ส่วนของอาคารชุดท่ีแยกการ
ถือกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วน
เฉพาะแต่ละบุคคล  

ทรัพยส่์วนบุคคล  หมายถึง  หอ้งชุด และหมายความ
รวมถึงส่ิงปลูกสร้างหรือท่ีดิน
ท่ีจดัไวใ้หเ้ป็นของเจา้ของ
หอ้งชุดแต่ละราย  

ทรัพยส่์วนกลาง  หมายถึง  ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่ห้อง
ชุด ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด
และท่ีดินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมี
ไวเ้พื่อใชห้รือเพื่อประโยชน์
ร่วมกนัสาหรับเจา้ของร่วม  

เงินจอง  หมายถึง  เงินขั้นตน้จานวนเล็กนอ้ยท่ีชา
ระแก่ผูข้าย เพือ่เป็น
หลกัประกนัในชั้นตน้ท่ีจะเขา้
ทาสัญญาจะซ้ือจะขายใน
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อสังหาริมทรัพยน์ั้น ซ่ึง
บางคร้ังอาจเรียกวา่ เงินมดัจา 
เงินจองน้ีมกัถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินวางเร่ิมแรก  

เงินวางเร่ิมแรก  หมายถึง  จานวนเงินเบ้ืองตน้ตาม
สัญญาจะซ้ือจะขาย ท่ีผูซ้ื้อ
จะตอ้งชาระแก่ผูจ้ะขายใน
บางคร้ัง เงินวางเร่ิมแรก 
อาจจะแบ่งชาระเป็นหลาย
งวดก็ได ้ 

เงินค่างวด  หมายถึง  จานวนเงินส่วนท่ีเหลือของ
มูลค่าตามสัญญาหลงัจากการ
จ่ายเงินวางเร่ิมแรกแลว้ซ่ึงเงิน
ค่างวดน้ีจะชาระเป็นคร้ังเดียว
หรือผอ่นชาระเป็นหลายคร้ังก็
ได ้ 

ความเป็นอิสระต่อกนั  หมายถึง  การติดต่อทางการคา้ในสภาพ
ท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่มีความ
เก่ียวพนัระหวา่งกนั  

การก่อสร้างตามสัญญา  หมายถึง  การก่อสร้างเฉพาะพื้นท่ีท่ีเปิด
ขายหรือพื้นท่ีท่ีเปิดจองของ
แต่ละคร้ัง  

การขายท่ีดิน  หมายถึง  การขายปลีกท่ีดินเป็นแปลงๆ 
ซ่ึงมีจานวนมากโดยแบ่งยอ่ย
จากท่ีดินแปลงใหญ่เพื่อขาย
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อทัว่ไป โดยผูข้าย
ตอ้งทางานพฒันาต่างๆ ตาม
สัญญา เช่น สร้างถนน งาน
สาธารณูปโภค และส่ิงอานวย
ความสะดวกต่างๆ  
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การขายท่ีดินพร้อม ส่ิงปลูก
สร้าง  

หมายถึง  การขายบา้นพร้อมท่ีดิน โดย
ราคาขายเป็นราคาซ่ึงรวมทั้ง
บา้นและท่ีดิน เช่น หมู่บา้น
จดัสรร ทาวน์เฮา้ส์ และโฮ
มออฟฟิศ เป็นตน้ ซ่ึงผูข้าย
อาจเป็นผูส้ร้างบา้นในท่ีดิน
นั้นเอ หรือใหผู้อ่ื้นรับช่วง
สร้างบา้นต่อ ในกรณีหลงั 
ผูข้ายตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบใน
การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
สัญญา โดยทัว่ไปแลว้ 
ระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้ง
การโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างจะสามารถ
เสร็จส้ินไดภ้ายในระยะเวลา 1 
ปี  

การขายอาคารชุด  หมายถึง  การขายหอ้งชุด อาคารชุด
หรือกลุ่มอาคารชุดเพื่อนเป็น 
ท่ีอยูอ่าศยั หรือเพื่อประกอบ
ธุรกิจ และอาคารสานกังาน
เพื่อขาย โดยทัว่ไปแลว้ 
ระยะเวลาการก่อสร้าง
จนกระทัง่ มีการโอน
กรรมสิทธ์ิของอาคารชุดจะ
มากกวา่ 1 ปี  
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ข้ออภิปราย  
การรับรู้รายได้สาหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  

7. รายการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยมี์ขั้นตอนดาเนินงานท่ีค่อนขา้งจะยุง่ยาก รูปแบบของ
กฎหมายและงานก่อสร้างทาใหร้ายการซ้ือขายสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึนและใชเ้วลายาวนานจึงจะเสร็จ
สมบูรณ์  

8. การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยมี์หลายวธีิคือ  
8.1 รับรู้เป็นรายไดท้ั้งจานวน  
8.2 รับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จ  
8.3 รับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระ  

กรณีท่ีไม่อาจรับรู้เป็นรายไดต้าม 8.1-8.3 ใหบ้นัทึกเงินท่ีไดรั้บเป็นเงินมดัจาหรือเงินรับล่วงหนา้  
 
เงื่อนไขส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ซ้ือและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์  

9. โดยทัว่ไปการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์มีเง่ือนไขส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
 
การขาย  

9.1 การขายเกิดข้ึนแลว้  
 
ผู้ซ้ือ  

9.2 ผูซ้ื้อไม่มีสิทธ์ิเรียกเงินคืน  
9.3 ผูซ้ื้อไดช้าระเงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดมีจานวนมากพอท่ีแสดงวา่ผูซ้ื้อจะ

ผกูพนัการชาระค่าอสังหาริมทรัพยต่์อจนครบสัญญา  
 
ผู้ขาย  

9.4 ผูข้ายสามารถเก็บเงินไดต้ามสัญญา  
9.5 งานพฒันาและงานก่อสร้างไดผ้า่นข้ึนตอนเบ้ืองตน้แลว้  
9.6 ผูข้ายมีความสามารถทางการเงิน และสามารถปฏิบติัตามสัญญาและคาช้ีชวน

ต่างๆ ท่ีไดใ้หไ้ว ้ 
9.7 งานก่อสร้างไดก้า้วหนา้ไปดว้ยดี  
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9.8 ผูข้ายไดโ้อนความเส่ียงและผลประโยชน์ท่ีมีนยัส าคญัในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
แลว้เง่ือนไขตามท่ีกล่าวขา้งตน้ มีความหมายตามท่ีกล่าวในยอ่หนา้ท่ี 10 ถึงยอ่หนา้ท่ี 22  

 
การขายเกดิขึน้แล้ว  

10. การขายถือวา่เกิดข้ึนแลว้เม่ือ  
10.1 ผูซ้ื้อและผูข้ายไดท้าสัญญาจะซ้ือจะขาย และ  
10.2 มีการชาระราคาตามสัญญา  

11. สาหรับการขายห้องชุดของอาคารชุด ตอ้งมีการขายไดใ้นจานวนท่ีมากพอท่ีจะให้แน่ใจ
วา่อาคารชุดดงักล่าวจะไม่เปล่ียนเป็นอาคารเพื่อใหเ้ช่า โดยตอ้งพิจารณาถึงขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาจะซ้ือจะขายอาคารชุด และเง่ือนไขขอ้ตกลงทางการเงินประกอบดว้ย  
การขายหอ้งชุดในอาคารชุดในจานวนท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีท่ีเปิดขายหรือพื้นท่ีท่ีเปิด
จองถือไดว้า่เป็นจานวนท่ีมากพอ  
 
ผู้ซ้ือไม่มีสิทธ์ิเรียกเงินคืน  

12. ผูซ้ื้อไดช้าระเงินวางเร่ิมแรก จนกระทัง่ส้ินสุดระยะเวลาท่ีจะบอกเลิกสัญญาและเรียก
เงินดงักล่าวคืนไม่ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผู้ซ้ือต้องมีจานวนมากพอ  

13. เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผูซ้ื้อตอ้งมีจานวนมากพอท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูซ้ื้อจะ
ผกูพนัการชาระค่าอสังหาริมทรัพยต่์อจนครบตามสัญญา เงินวางเร่ิมแรกและค่างวดท่ีผูซ้ื้อแต่ละ
สัญญาชาระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา ถือวา่มีจานวนมากพอ  
 
ผู้ขายสามารถเกบ็เงินได้ตามสัญญา  

14. ในการพิจารณาความสามารถของผูข้ายท่ีจะสามารถเก็บเงินจากผูซ้ื้อไดต้ามสัญญานั้น 
ใหป้ระเมินจากปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะเครดิตของผูซ้ื้อหรือการท่ีผูข้ายจะขายอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ออกไปไดใ้หม่ในราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาเดิม  

15. ประสบการณ์การเก็บเงินจากโครงการก่อนๆ ของผูข้าย อาจนามาใชก้บัโครงการใหม่
ได ้หากโครงการก่อนๆ นั้น  

15.1 มีลกัษณะส่วนใหญ่เหมือนกนักบัโครงการใหม่ เช่น ชนิดของบา้น อาคารชุด
และท่ีดิน สภาพแวดลอ้มประเภทลูกคา้ เง่ือนไขตามสัญญา และวธีิการขาย เป็นตน้  
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15.2 ไดรั้บชาระเงินค่างวดเป็นจานวนท่ีมากพอท่ีจะเป็นเคร่ืองช้ีวา่การขายใน
ปัจจุบนัของโครงการใหม่จะเก็บเงินไดต้ามสัญญา  
16. ความสามารถในการเก็บเงินไดจ้ากผูซ้ื้อแต่ละสัญญาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของราคา

ขายตามสัญญาอาจถือเป็นเกณฑห์น่ึงท่ีใชว้ดัความสามารถในการเก็บเงินของผูข้าย  
 
งานพฒันาและงานก่อสร้างได้ผ่านขั้นตอนเบือ้งต้นแล้ว  

17. งานพฒันาและงานก่อสร้างโครงการท่ีถือวา่เป็นงานขั้นตอนเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่  
17.1 งานวศิวกรรมและงานออกแบบ  
17.2 การเซ็นสัญญาจา้งเหมางานปรับปรุงและเตรียมพื้นท่ี หรือจา้งเหมาก่อสร้าง  
17.3 การปรับปรุงสภาพพื้นท่ีและการจดัเตรียมพื้นท่ี  
17.4 การสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ท่อระบายนา้ ประปา และไฟฟ้า ฯลฯ  
17.5 การวางผงั  
17.6 การสร้างฐานรากของบา้นหรืออาคาร  

 
งานพฒันาและงานก่อสร้างท่ีถือวา่ไดผ้า่นขั้นตอนเบ้ืองตน้แลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของงานก่อสร้างตามโครงการท่ีเสนอขาย ซ่ึงไดรั้บการรับรองโดยวศิวกรหรือสถาปนิกของ
โครงการ  
 
ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี  

18. ผูข้ายมีความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุน หรือหลกัประกนั เพื่อใชใ้นการดาเนิน
งานปรับปรุงท่ีดินงานก่อสร้างอาคารและส่ิงอานวยความสะดวกใหเ้สร็จตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
และผูข้ายสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีไดใ้หไ้ว ้ 
 

ความสามารถดงักล่าวอาจพิจารณาไดจ้ากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ ความสามารถในการกูย้มื
เงินหรือกระแสเงินสดในเชิงบวกจากการดาเนินงานของผูข้าย  
 
งานก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี  

19. ผูข้ายไดท้างานพฒันากา้วหนา้ผา่นงานขั้นตอนเบ้ืองตน้แลว้ และมีเคร่ืองช้ีวา่ งานจะทา
เสร็จไดต้ามแผน ส่ิงท่ีช้ีความกา้วหนา้บางอยา่ง ไดแ้ก่  

19.1 เงินทุนท่ีไดจ่้ายไปในงานพฒันาตามแผน  
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19.2 งานพฒันาท่ีดินไดเ้ร่ิมแลว้  
19.3 แผนงานวศิวกรรมท่ีมีและความผกูพนัของงานเก่ียวกบัสังหาริมทรัพยท่ี์ขาย  
19.4 งานท่ีไดท้าส าเร็จแลว้เก่ียวกบัถนน ทางเขา้ ท่อระบายนา้ ประปา ไฟฟ้า บ่อ

บาบดันา้เสีย และส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆ ตามสัญญา  
 

20. นอกจากน้ี ตอ้งไม่มีส่ิงบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีจะทาให้งานหยดุชะงกั เช่น ไม่สามารถขอ
ใบอนุญาต ไม่สามารถจดัจา้งผูรั้บเหมา จดัหาคนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได ้และตอ้งสามารถประมาณ
เงินรับจากการขายรวมและตน้ทุนรวม และขั้นความกา้วหนา้ของงานจนกระทัง่งานเสร็จไดอ้ยา่งมี
เหตุมีผล โดยพิจารณาถึงปริมาณขาย แนวโนม้ราคาขาย ความตอ้งการซ้ือ รวมทั้งปัจจยัฤดูกาล 
ประสบการณ์ของผูข้าย ท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ประกอบดว้ย  
 
ผู้ขายได้โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ทีม่ีนัยส าคัญในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว  

21. หากผูข้ายตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหลงัจากท่ีไดข้ายไปแลว้ในลกัษณะท่ียงัคง
เก็บความเส่ียงส่วนใหญ่ หรือผลประโยชน์ท่ีมีนยัส าคญัในทรัพยสิ์นนั้นอยู ่ถือวา่ผดิเกณฑข์อ้น้ี เช่น 
การขายโดยมีการทาสัญญาซ้ือคืนเพื่อเป็นการดึงดูดผูซ้ื้อในแง่การขาย การขายน้ีถือวา่ผูข้ายยงัมี
ความเส่ียงในทรัพยสิ์นนั้นอยู ่ 

22. สาหรับการขายท่ีดิน ผูข้ายไดท้างานพฒันาเสร็จสมบูรณ์แลว้และไม่มีพนัธะท่ีจะตอ้ง
ทางานปรับปรุงต่างๆ ใหส้ าเร็จเก่ียวกบัท่ีดินเป็นแปลงๆ ท่ีขาย หรือ งานสร้างเคร่ืองอานวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัท่ีดินเป็นแปลงๆ ท่ีขาย  
 
มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 102 ประกอบดว้ยรายการในยอ่หนา้ท่ี 23-37 มาตรฐานฉบบัน้ี
ใหอ่้านประกอบกบัรายการท่ีกล่าวมาแลว้ในยอ่หนา้ท่ี 1-22  
 
วธีิการรับรู้รายได้สาหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  

23. การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท์ั้ง 3 ประเภท คือ การขายท่ีดิน ขายท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และการขายอาคารชุด สามารถเลือกการรับรู้ไดห้ลายวธีิตามเง่ือนไขของการ
เกิดข้ึนของรายไดจ้ากการขายนั้น คือ  

23.1 รับรู้เป็นรายไดท้ั้งจานวน  
23.2 รับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จ  
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23.3 รับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระ  
 
การรับรู้เป็นรายได้ทั้งจานวน  

24. ใหรั้บรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายไดท้ั้งจานวนเม่ือผูข้ายไดโ้อนความ
เส่ียงและผลประโยชน์ท่ีมีนยัส าคญัในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้  
 
เงื่อนไขการรับรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ทาเสร็จหรือตามเงินค่างวดทีถ่ึงก าหนดชาระ  

25. กิจการท่ีคา้อสังหาริมทรัพยท์ั้ง 3 ประเภทดงักล่าว อาจเลือกรับรู้เป็นรายไดจ้ากการขาย
อสังหาริมทรัพยต์ามอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จหรือตามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระได ้ถา้รายการ
ขายนั้นๆ เขา้เง่ือนไขตามขอ้ 25.1-25.9 ดงัน้ี  

25.1 การขายเกิดข้ึนแลว้ (ในกรณีของการขายหอ้งชุดของอาคารชุด การทาสัญญา
จะซ้ือจะขายตอ้งมีจานวนท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี ท่ีเปิดขายหรือท่ีเปิดจอง)  

25.2 ผูซ้ื้อไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน  
25.3 ผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งมีความเป็นอิสระต่อกนัหรือเป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติ  
25.4 เงินวางเร่ิมแรกและเงินค่างวดของผูซ้ื้อท่ีชาระแลว้ตอ้งมีจานวนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา  
25.5 ผูข้ายมีความสามารถเก็บเงินไดต้ามสัญญา  
25.6 งานพฒันาและงานก่อสร้างของผูข้ายไดผ้า่นขั้นตอนเบ้ืองตน้แลว้ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างตามโครงการท่ีเสนอขาย  
25.7 ผูข้ายมีความสามารถทางการเงินดี  
25.8 การก่อสร้างไดก้า้วหนา้ไปดว้ยดี  
25.9 ผูข้ายสามารถประมาณเงินรับจากการขายรวมและตน้ทุนทั้งหมดท่ีตอ้งใชใ้น

การก่อสร้างไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีประมาณการไว ้จาเป็นตอ้งปรับปรุงอยา่ง
นอ้ยปีละคร้ังหรือเม่ือผูข้ายประมาณไดว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงในจานวนตน้ทุนอยา่งมี
สาระส าคญั  

 
การรับรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ทาเสร็จ  

26. วธีิการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จมีหลายวธีิ ไดแ้ก่  
26.1 ค านวณตามอตัราส่วนตา้นทุนของงานท่ีเกิดข้ึนแลว้ กบัตน้ทุนทั้งหมดท่ี

ประมาณวา่จะใชใ้นการก่อสร้างตามสัญญา ทั้งน้ีไม่รวมตน้ทุนท่ีดิน  
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26.2 ส ารวจและประเมินผลงานท่ีทาเสร็จโดยวศิวกรหรือสถาปนิกวา่เป็น
อตัราส่วนร้อยละเท่าใดของงานทั้งหมดตามสัญญา  

26.3 ใชท้ั้งสองวธีิประกอบกนั  
27. ในกรณีท่ีผูซ้ื้อผิดนดัชาระเงินเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนัและอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จ

สูงกวา่เงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระ ใหห้ยดุการรับรู้รายไดท้นัที  

28. ควรมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามความเหมาะสม  
 
การรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดทีถ่ึงก าหนดชาระ  

29. การรับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระ ใหใ้ชว้ธีิการรับรู้ตามอตัรากาไร
ขั้นตน้  

30. ในกรณีท่ีอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จต ่ากวา่สัดส่วนของเงินท่ีไดรั้บผอ่นชาระตาม
ก าหนดต่อราคาขายผอ่นชาระ ใหรั้บรู้รายไดไ้ม่เกินอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จ ส่วนเงินค่างวดท่ี
ไดรั้บผอ่นชาระเกินกวา่อตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จใหถื้อเป็นเงินรับล่วงหนา้จากผูซ้ื้อ  

31. ในกรณีท่ีผูซ้ื้อผิดนดัชาระเงินเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั ใหห้ยดุรับรู้รายไดท้นัที  

32. ควรมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามความเหมาะสม  
33. ถา้ในระหวา่งการผอ่นชาระ ผูซ้ื้อสามารถชาระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมดไดก่้อนก าหนด 

หรือสามารถหาแหล่งเงินกูอ่ื้นใด รวมทั้งการก่อสร้างไดเ้สร็จสมบูรณ์และผูข้ายไดโ้อนความเส่ียง
และผลประโยชน์ท่ีมีนยัส าคญัในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ ใหรั้บรู้จานวนเงินดงักล่าวเป็นรายไดท้ั้ง
จานวนในงวดนั้น  
 
การบันทกึจานวนเงินทีไ่ด้รับเป็นเงินมัดจา  

34. ในกรณีท่ีการขายอสังหาริมทรัพยไ์ม่เขา้เง่ือนไขการรับรู้เป็นรายไดต้ามยอ่หนา้ท่ี 5 ให้
บนัทึกจานวนเงินท่ีไดรั้บเป็นเงินมดัจาหรือเงินรับล่วงหนา้จากผูซ้ื้อจนกวา่การขายดงักล่าวจะเขา้
เง่ือนไขตามยอ่หนา้ใดยอ่หนา้หน่ึงขา้งตน้  
 
การเปิดเผยข้อมูล  

35. กรณีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบริษทัมหาชนจากดั 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในงบการเงิน  

35.1 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
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35.1.1 วธีิการรับรู้รายได ้พร้อมทั้งระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นแนวทางใหถื้อ
ปฏิบติัหรือเป็นแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบติั  

35.1.2 ในกรณีท่ีใชว้ธีิรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จให้
เปิดเผยวธีิการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จดว้ย  
35.2 ขอ้มูลเพิ่มเติม  

35.2.1 มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การทาสัญญาแลว้และอตัราส่วนต่อ
ยอดขายรวมของโครงการ  

35.2.2 มูลค่าผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งใชใ้นการพฒันาโครงการต่อไป
จนแลว้เสร็จ  

35.2.3 ภาระผกูพนัท่ีส าคญัในอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันาเพื่อ
ขาย เช่น การจดจานองและภาระจายอม  

35.2.4 ลูกหน้ีท่ีหยดุการรับรู้รายได ้ใหเ้ปิดเผยจานวนรายและจานวนเงิน  
35.2.5 ในกรณีท่ีการก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จและผูซ้ื้อผอ่นชาระโดยตรงกบั

ผูข้าย โดยมีระยะเวลาการผอ่นชาระตามสัญญาระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป และ
ผูข้ายรับรู้รายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระ ใหเ้ปิดเผยจานวนเงินท่ียงัไม่ได้
รับชาระทั้งส้ินตามสัญญา และมูลค่าปัจจุบนัของจานวนเงิน ดงักล่าวพร้อมทั้งระบุ
อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณ  

36. กรณีท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทัมหาชน
จากดั ใหเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีตามขอ้ 35.1  
 
วนัถือปฏิบัติ  

37. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใหเ้ร่ิมบงัคบัใชส้าหรับสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพยท่ี์
ทาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2537 เป็นตน้ไป ในกรณีท่ีวธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ีใชอ้ยูเ่ดิมก่อนท่ีมาตรฐาน
ฉบบัน้ีจะ มีผลใชบ้งัคบัแตกต่างไปจากมาตรฐานฉบบัน้ี ไม่ถือวา่การเปล่ียนแปลงวธีิการเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชี จึงไม่จาเป็นตอ้งค านวณผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีหรือทาการปรับปรุงรายการยอ้นหลงั แต่ใหเ้ปิดเผยนโยบายการ
บญัชีตามวธีิเดิมควบคู่ไปกบัวธีิใหม่ รวมทั้งเปิดเผยถึงสัดส่วนของรายไดแ้ละกาไรขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึน
ตามวธีิเดิมท่ีรวมอยูใ่นรายไดแ้ละกาไรขั้นตน้ท่ีแสดงในงบกาไรขาดทุนของแต่ละรอบระยะเวลา
บญัชี ท่ียงัคงมีรายไดจ้ากสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีทาข้ึนก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2537  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกน้ีท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  
 

บริษัท โครงการพฒันาเมืองใหม่ จากดั 
งบดุล 

                                        วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
25x1 และ 25x0 
สินทรัพย์ 

 

                                      25x1                         25x0 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

....................................................... 
ลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุ 2)  xxx  xxx  
มูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ได้
เรียกเก็บ (หมายเหตุ 3)  

xxx  xxx  

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 
(หมายเหตุ 4)  

xxx  xxx  

เงินล่วงหนา้แก่
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  

xxx  xxx  

ลูกหน้ีบริษทัในเครือและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

xxx  xxx  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  xxx  xxx  
ท่ีดินรอการพฒันา (หมาย
เหตุ 2 และ 7)  

xxx  xxx  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – 
สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม  

xxx  xxx  

รวมสินทรัพย ์ xxx  xxx  
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บริษัท โครงการพฒันาเมืองใหม่ จากดั 
งบดุล 

วนัที ่31 ธันวาคม 25x1  และ 25x0 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
       

                                                                            25x1                       25x0 
หนีสิ้นหมุนเวียน  
.......................................................  
.......................................................  
ภาษีและค่าธรรมเสียมการโอนคา้งจ่าย  xxx  xxx  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดชาระ 
ภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 2)  

xxx  xxx  

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้(หมายเหตุ 3)  xxx  xxx  
เงินมดัจาและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  
......................................................  

xxx  xxx  

เจา้หน้ีบริษทัในเครือและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
.......................................................  

xxx  xxx  

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  xxx  xxx  
เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีแสดง ใน
หน้ีสินหมุนเวยีน (หมายเหตุ 2)  

xxx  xxx  

รวมหน้ีสิน  xxx  xxx  
ส่วนของผูถื้อหุ้น  xxx  xxx  
ทุนเรือนหุ้น  xxx  xxx  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้  xxx  xxx  
ทุนส ารองตามกฏหมาย  xxx  xxx  
กาไรสะสมท่ียงัมิไดจ้ดัสรร  xxx  xxx  
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  xxx  xxx  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  xxx  
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บริษัท โครงการพฒันาเมืองใหม่ จากดั 
งบกาไรขาดทุนและกาไรสะสมทีย่งัมิได้จัดสรร 

สาหรับปีของแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 25x0 บาท 
                                   25x1                        25x0 

รายได ้ 
ขาย  xxx  xxx  
.......................................................  
.......................................................  
รวมรายได ้ xxx  xxx  
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย  
ตน้ทุนขาย  xxx  xxx  
ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร  

xxx  xxx  

ดอกเบ้ียจ่าย  xxx  xxx  
รวมค่าใชจ่้าย  xxx  xxx  
กาไรก่อนภาษีเงินได ้ xxx  xxx  
ภาษีเงินได ้ xxx  xxx  
กาไรสุทธิสาหรับปี  xxx  xxx  
กาไรสะสมท่ียงัมิไดจ้ดัสรร
ตน้ปี  

xxx  xxx  

จดัสรรเพื่อทุนสารองตาม
กฎหมาย  

(xxx)  (xxx)  

เงินปันผล  (xxx)  (xxx)  
กาไรสะสมท่ียงัมิไดจ้ดัสรร
ส้ินปี  

xxx  xxx  

กาไรต่อหุน้  xxx  xxx  
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บริษัท โครงการพฒันาเมืองใหม่ จากดั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 25x0 
1. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

ก. การรับรู้รายได้ (เปิดเผยตามวธีิการรับรู้รายได้ทีเ่ลอืกใช้)  

- รายไดจ้ากการขายท่ีดิน รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ืองานพฒันาท่ีดินเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้  

- รายไดจ้ากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จ 
ซ่ึงค านวณตามอตัราส่วนตน้ทุนของงานท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการ
ก่อสร้างตามสัญญาทั้งน้ี ไม่รวมตน้ทุนท่ีดิน  

- รายไดจ้ากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระตาม
วธีิอตัรากาไรขั้นตน้ ในกรณีท่ีเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระเก็บไดสู้งกวา่อตัราส่วนของงานท่ีทา
เสร็จ บริษทัจะรับรู้เป็นรายไดเ้ท่าอตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จ ทั้งน้ี บริษทัจะหยดุการรับรู้เป็น
รายไดท้นัทีเม่ือผูซ้ื้อขาดการชาระเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั  

เงินค่างวดส่วนท่ีเก็บไดก้วา่อตัราส่วนของงานท่ีทาเสร็จจะบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหนา้จากผู ้
ซ้ือและแสดงเป็นหน้ีสินอ่ืนในงบดุล  

ข. ต้นทุนการพฒันาทีด่ิน  
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน แสดงในราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน ค่า

พฒันาท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ีย  
ค. .........................................  
ง. .........................................  

2. ลูกหนีก้ารค้า  
                                                                           25x1                       25x0 

จานวนเงินตามท่ีไดท้าสัญญาจะซ้ือจะขายแลว้  
(ร้อยละ............ของยอดขายรวมของโครงการ)  xxx  xxx  
ค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระ  xxx  xxx  
หัก เงินชาระแลว้  xxx  xxx  
ลูกหน้ีค่างวดท่ีคา้งชาระ  xxx  xxx  
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ลูกหน้ีค่างวดท่ีคา้งชาระขา้งตน้และท่ีดินรอการพฒันา (หมายเหตุ 7) รวมเป็นเงิน...........
ลา้นบาท ไดจ้านา/จานองไวเ้ป็นหลกัประกนัแก่วงเงินกูย้มื.............ลา้นบาท เสียดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ.............ต่อปี จ่ายทุกงวดสามเดือน เงินกูย้มืน้ีผอ่นชาระคืนทุกงวดคร่ึงปีดว้ยจานวนเงินงวด
ละเท่าๆ กนัในเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 25x1  ลูกหน้ีค่างวดคา้งชะราขา้งตน้ไดร้วม
ลูกหน้ีท่ีผดินดัชาระเงินเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั และไดห้ยดุรับรู้เป็นรายไดแ้ลว้มีจานวน............
ราย รวมเป็นเงิน......................บาท  
 
3. มูลค่างานทีเ่สร็จยงัไม่ได้เรียกเกบ็/ค่างวดทีย่งัไม่รับรู้เป็นรายได้  
                                                          25x1 25x0 
ค่างวดท่ีถึงก าหนดชาระแลว้  xxx  xxx  
หัก การรับรู้รายได ้ xxx  xxx  
 xxx                xxx 
รายการดงักล่าวประกอบดว้ย  
มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ  xxx  xxx  
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ xxx  xxx  
 xxx                xxx 
 
4. ต้นทุนการพฒันาทีด่ิน  
                                                         25x1                       25x0 
ท่ีดิน  xxx  xxx  
ค่าพฒันาท่ีดิน  xxx  xxx  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน  
ค่าบริหารโครงการ  xxx  xxx  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัโครงการ  xxx  xxx  
งานระหวา่งก่อสร้าง  xxx  xxx  
- บา้นอยูอ่าศยั  
- อาคารพาณิชย ์ 
- อาคารชุดอยูอ่าศยั  
- อาคารชุดอุตสาหกรรม  
5. ...............................................................  
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6. ...............................................................  

7. ทีด่ินรอการพฒันา  
ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินท่ีจะใชพ้ฒันาต่อไปในอนาคต ซ่ึงแสดงในราคาทุนอนัประกอบดว้ย ค่า
ท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
8. ภาระผูกพนั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนในการพฒันาโครงการ
ต่อไปจนแลว้เสร็จอีก.......................ลา้นบาท  
9. ..............................................................  
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ประวตัผู้ิเขียน 

 
ช่ือ - สกุล    นางกิรณา  ยีสุ่่นแซม 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    12 กุมภาพนัธ์ 2519 
 
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ประวตัิการท างาน   2542   ฝ่ายปฏิบติัการช าระราคาหลกัทรัพย ์
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั(มหาชน) 

2551   ฝ่ายบญัชีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   บริษทั อจัฉรา ซิลเวอร์ จ  ากดั 
   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฮกั-ฮกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


