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บทคัดย่อ 
 

  การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาการปฏิบติัทางบญัชีและ
ผลกระทบจากการปรับใชว้ธีิการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายไดข้องกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร บทความทางวิชาการ ส่ิงพิมพอิ์เล็กโทรนิกส์และมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้ งงบการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2553 – 2554 ส าหรับกิจการท่ีประกอบธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
จ  านวน 54 บริษทั โดยไดท้  าการศึกษาถึงความแตกต่างของวิธีปฏิบติัทางบญัชีในส่วนของขอบเขต 
การวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และการเปิดเผยขอ้มูลผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวธีิการรับรู้รายได้
ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ส าหรับรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ากงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

 จากการศึกษาเน้ือหาระหวา่งมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม คือ ฉบบัท่ี 102(ฉบบัท่ี 
26 เดิม) กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ คือ ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) พบวา่ มีความแตกต่างกนั
ในส่วนของขอบเขตและวิธีการรับรู้รายได ้ ซ่ึงขอบเขตของมาตรฐานฉบบัเดิม ครอบคลุมวิธีการ
รับรู้รายไดส้ าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และก าหนดวิธีการรับรู้รายได ้3 วิธี ไดแ้ก่ 1) รับรู้รายได้
ทั้งจ  านวนเม่ือมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ 2) ตามอตัราส่วนของงานท่ีท า
เสร็จ 3) ตามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ  และส าหรับขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
ครอบคลุมถึงการรับรู้รายไดทุ้กประเภท โดยรวมรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยไ์วใ้นภายใต ้



 

จ 
 

“สินค้า” และก าหนดวิธีการรับรู้รายได้ทั้ งจ  านวนเม่ือโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระส าคญัใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้เพียงวธีิเดียว  

ผลจากการส ารวจวธีิการปฏิบติัทางการบญัชี ส าหรับปี พ.ศ.2553 พบวา่  กิจการท่ี 
รับรู้รายไดท้ั้งจ  านวนเม่ือโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ จ านวน 
30 บริษทั  คิดเป็นร้อยละ 55.56  กิจการท่ีรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จและเงินค่างวด
ท่ีถึงก าหนดช าระ จ านวน 24 บริษทั คิดเป็น ร้อยละ 44.44 และส าหรับปี พ.ศ.2554 พบวา่ กิจการใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพยทุ์กกิจการ รับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยด์้วยวิธีรับรู้เป็นรายไดท้ั้ง
จ  านวนเม่ือโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้เพียงวธีิเดียว 

        ส่วนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงวธีิปฏิบติัทางการบญัชีของการรับรู้ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับงบการเงินรวมของกิจการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ปี
พ.ศ. 2553 จ านวน 24 บริษทั  พบวา่  กิจการท่ีไดรั้บผลกระทบท าให้รายได้เพิ่มข้ึน จ านวน 7 บริษทั 
คิดเป็นร้อยละ 29.17  กิจการท่ีไดรั้บผลกระทบท าให้รายได้ลดลง จ านวน 7 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 
29.17 กิจการท่ีไม่เปิดเผยและเปิดเผยวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั จ านวน 10 บริษทั คิด
เป็นร้อยละ 41.66  ของกิจการกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเดิม
ใช้วิธีการรับรู้รายไดแ้ตกต่างจากวิธีการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 
2552) และจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมูลค่ารายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึน จ านวน 83.80 ลา้นบาท คิดเป็นรายได้
เพิ่มข้ึน ร้อยละ  0.21 ของมูลค่ารายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยส์ าหรับกิจการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวธีิการรับรู้รายได ้ 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this independent study aims to study the accounting practices and 

the impact of the implementation of revenue recognition method in accordance with TAS18 
(Bound Volume 2009) regarding the revenue of real estate companies in the Stock Exchange of  
Thailand. Data were collected from books, journals, academic articles, electronic prints, relevant 
accounting standards, and financial statements of 54 real estate companies registered in Thai 
Stock Exchange during 2010 – 2011. The study explored the differences of accounting practices 
in terms of measurement and revenue recognition. The study also explored the impact of the 
change in revenue recognition method under the new accounting standards. The results of the 
study were summarized as follows. 

The study on the former accounting standards TAS102 (No.26) and the new 
ones TAS18 (Bound Volume 2009) found a significant difference in terms of the scope and the 
revenue recognition method. The former standards covered the revenue recognition of real estate 
companies and appointed three methods of revenue recognition including 1) the full amount of 
revenue was recognized when a company had transferred the risks and benefits of assets to a 
buyer, 2) the revenue was recognized according to the ratio of completed work, and 3) the 
revenue was recognized according to the due installment. For the scope of the new accounting 
standards, all types of revenue were recognized, including the revenue from the sales of real 
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estate which were categorized under the “product” category. Under these new standards, there 
was only one method of revenue recognition. That is, the full amount of revenue was recognized 
when a company had transferred the main risks and rewards to a buyer. 

According to the survey on accounting practices in 2010, it was found that 30 
companies (55.56%) recognized the full amount of revenue when a company had transferred the 
risks and benefits of assets to a buyer. 24 companies (44.44%) recognized the revenue according 
to the ratio of completed work and the due installment. In 2011, it was found that every real estate 
company implemented only one method of revenue recognition; they recognized the full amount 
of revenue when a company had transferred the risks and benefits of assets to a buyer. 

The study also explored the impact of the change in accounting practices of 
revenue recognition from real estate sales. Regarding the consolidated financial statements of 24 
real estate companies in 2010, it was found that 7 companies (29.17%) had increasing revenue. 7 
companies (29.17%) had declining revenue. 10 companies (41.66%) of the real estate businesses 
registered in Thai Stock Exchange, who formerly implemented different revenue recognition 
method from the new one under the new accounting standards TAS18 (Bound Volume 2009), 
disclosed and did not disclose that they had significant impact. Such change increased the total 
income of real estate company group in Thai Stock Exchange to 83.8 trillion Thai Baht which 
was 0.21% of total income real estate company group who was affected from the change in 
revenue recognition method. 


