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ภาคผนวก ก 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2555)เร่ือง รายได้ 
 
ค าแถลงการณ์ 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง

ประเทศ ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  (IAS 18 : Revenue (Bound volume 2012 Consolidated 
without early application)) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีการปรับปรุงจากปี 2552 โดยปรับปรุงถอ้ยค าในยอ่หนา้ 8 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีประกอบดว้ยย่อหน้าท่ี 1 ถึง 38 ทุกย่อหน้ามีความส 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
ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ รายไดต้ามค านิยาม รวมถึง รายไดซ่ึ้งเกิดข้ึนจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการและผลก าไร รายไดมี้ช่ือเรียกต่างๆ กนั เช่น รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการ
ให้บริการ รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล รายไดค้่าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีสาหรับรายได้ซ่ึงเกิดจากรายการหรือ
เหตุการณ์บางประเภท  

ประเด็นหลกัทางการบญัชีสาหรับรายได้ คือ การก าหนดว่าเม่ือใดกิจการตอ้งรับรู้รายการ
เป็นรายได ้แม่บทการบญัชีก าหนดวา่รายไดต้อ้งรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการจะเขา้สู่กิจการและกิจการสามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของรายการดงักล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีระบุถึงสถานการณ์ท่ี
เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายได ้และใหแ้นวทางในการปฏิบติัสาหรับแต่ละสถานการณ์ 
 
ขอบเขต  

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีสาหรับรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการ
หรือเหตุการณ์ต่อไปน้ี  

1.1 การขายสินคา้  
1.2 การใหบ้ริการ  
1.3 การใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบ้ีย  

ค่า สิทธิ และเงินปันผล  
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2. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้ 

3. สินค้า หมายรวมถึง สินค้าท่ีกิจการผลิตหรือท่ีซ้ือมาเพื่อขาย เช่น สินค้าท่ีซ้ือมาโดย
กิจการคา้ปลีก หรือท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีกิจการถือครองไวเ้พื่อขาย  

4. ตามปกติ การให้บริการ หมายถึง การท่ีกิจการได้ปฏิบติังานตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา
ตลอดช่วงเวลา ท่ีตกลงกนัซ่ึงอาจเป็นการใหบ้ริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายไดซ่ึ้งเกิดจากสัญญาการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังาน
ก่อสร้างตามสัญญา เช่น การให้บริการด้านการจัดการโครงการ  หรืองานด้านสถาปัตยกรรม 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวมีวิธีปฏิบติัตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  

5. การใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของ  
5.1 ดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชเ้งินสด รายการเทียบเท่า  

เงินสด หรือจานวนคา้งรับของกิจการ  
5.2 ค่าสิทธิ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ  

ตัวอย่างเช่น  สิท ธิบัตร  เค ร่ืองหมายการค้า  ลิข สิท ธ์ิ  และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
5.3 เงินปันผล ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งกาไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตาม  

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 

 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช)้  

6.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน  
ทางการเงิน หรือ การจาหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินดงักล่าว (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้)  

6.5 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  
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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. ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี  
รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับ
นั้นส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้
ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีผูซ้ื้อ และ ผูข้าย ตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
          กนัหรือจ านวนเงินท่ีจ่ายชาระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ
          เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระใน
          ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
8. รายได้ หมายรวมเฉพาะแต่กระแสของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ท่ี

กิจการไดรั้บหรือพึงรับเพื่อตนเองเท่านั้น ดงันั้นจ านวนเงินท่ีกิจการเก็บแทนบุคคลท่ีสาม เช่น ภาษี
ขาย ภาษีสินคา้และบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ถือเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีกิจการไดรั้บ
และไม่ท าใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ดงันั้นจ านวนดงักล่าวจึงไม่รวมเป็นรายได ้ในท านองเดียวกนั
ส าหรับกรณีของตวัแทน กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งกอ้นไดร้วมจ านวนเงินท่ีตวัแทน
เรียกเก็บแทนตวัการซ่ึงจ านวนดงักล่าวไม่ไดท้  าให้ส่วนของเจา้ของของตวัแทนเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด 
ดงันั้นจ านวนท่ีเรียกเก็บแทนตวัการจึงไม่ถือเป็นรายได ้เฉพาะจ านวนค่านายหน้าเท่านั้นท่ีถือเป็น
รายได ้
 
การวดัมูลค่าของรายได้  

9. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับ  
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10. กิจการก าหนดจ านวนรายไดต้ามท่ีกิจการตกลงกบัผูซ้ื้อหรือผูใ้ช้สินทรัพยซ่ึ์งจ านวน
รายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจ านวนส่วนลด
การคา้และส่วนลดตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการก าหนด  

11. โดยส่วนใหญ่ ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจะอยูใ่นรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดและจ านวนรายได้ คือ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการไดรั้บ หรือคา้งรับ 
อยา่งไรก็ตาม หากกิจการไม่ไดรั้บเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดในทนัที มูลค่ายุติธรรมของ
ส่ิงตอบแทนอาจมีมูลค่านอ้ยกวา่จ านวนเงินสดรับ หรือคา้งรับท่ีระบุไว ้ ตวัอยา่งเช่น กิจการอาจให้
สินเช่ือแก่ผูซ้ื้อโดยไม่คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตัว๋เงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดจากผูซ้ื้อเป็นส่ิงตอบแทนจากการขายสินคา้ โดยนยัแลว้ส่วนหน่ึงของรายการดงักล่าวถือเป็น
การใหสิ้นเช่ือ ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนตอ้งก าหนดโดยน าจ านวนทั้งส้ินท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งเป็นอตัราใดอตัราหน่ึงท่ีก าหนดไดช้ดัเจนกว่า
ระหวา่งอตัราดงัต่อไปน้ี 

11.1 อตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงผูอ้อกตราสารมี
อนัดบัความน่าเช่ือถือใกลเ้คียงกนั  
11.2 อตัราดอกเบ้ียท่ีใช้คิดลดจ านวนเงินท่ีระบุในตราสารการเงินท่ีท าให้
มูลค่าปัจจุบนัเท่ากบัราคาเงินสดในปัจจุบนัของสินคา้หรือบริการ  
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกบัจ านวนเงินของผลตอบแทนต้องรับรู้เป็น
รายไดด้อกเบ้ียตามท่ีก าหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 29 ถึง 30 และตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้  

12. เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะและมูลค่าใกลเ้คียงกนั กิจการตอ้ง
ไม่ถือวา่การแลกเปล่ียนนั้นก่อให้เกิดรายได ้กรณีดงักล่าวมกัเกิดข้ึนกบัสินคา้โภคภณัฑ ์เช่น นมสด 
หรือ น ้ ามนั ซ่ึงผูผ้ลิตแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่
ละทอ้งถ่ิน ให้ทนัเวลา เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนั กิจการตอ้ง
ถือว่าการแลกเปล่ียนนั้นก่อให้เกิดรายได้ กิจการต้องวดัมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมี
การโอนระหว่างกนั หากมูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บไม่สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีน าไปแลก
ปรับปรุงดว้ยจ านวน เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีการโอนระหวา่งกนั 
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เนือ้หาของรายการบัญชี  
13. ตามปกติ เกณฑ์การรับรู้รายได้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัรายการ

บญัชีแต่ละรายการ แต่ในบางสถานการณ์ กิจการอาจจ าเป็นตอ้งน าเกณฑ์การรับรู้รายไดม้าปฏิบติั
กบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายการบญัชีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเน้ือหาของรายการบญัชีนั้น 
ตวัอย่างเช่น หากกิจการไดร้วมค่าบริการหลงัการขายท่ีสามารถระบุจ านวนไดไ้วใ้นราคาขายของ
สินคา้ กิจการตอ้งบนัทึกค่าบริการดงักล่าวเป็นรายไดร้อการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอด
ระยะเวลาท่ีใหบ้ริการนั้น ในทางกลบักนั กิจการตอ้งน าเกณฑ์การรับรู้รายไดม้าใชป้ฏิบติักบัรายการ
บญัชีมากกวา่หน่ึงรายการพร้อมกนั เม่ือรายการบญัชีเหล่านั้นสัมพนัธ์กนัจนท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจ
ถึงผลกระทบทางธุรกิจของรายการใดรายการหน่ึงได้โดยไม่อ้างอิงถึงรายการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตวัอย่างเช่น กิจการอาจขายสินค้าและขณะเดียวกันได้ท าสัญญาแยกต่างหากท่ีจะซ้ือคืนสินค้า
ดังกล่าวในภายหลัง หากกิจการแยกบันทึกรายการบัญชีโดยไม่พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของ
รายการทั้งสองจะท าให้เน้ือหาของรายการบญัชีไม่สมบูรณ์ ดงันั้น กิจการตอ้งบนัทึกรายการบญัชี
ทั้งสองรวมกนัเป็นรายการเดียว  
 
การขายสินค้า  

14. กิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี 
14.1 กิจการได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ใหก้บั ผูซ้ื้อแลว้  
14.2 กิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของ

พึงกระท า หรือไม่ไดค้วบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
14.3 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
14.4 มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของรายการบญัชีนั้น  
14.5 กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนท่ี เกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนอัน

เน่ืองมาจากรายการนั้น ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
15. กิจการต้องค านึงถึงสถานการณ์แวดล้อมของรายการบญัชีในการพิจารณาว่าเม่ือใด

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 เม่ือผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการซ้ือตามเหตุผลท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายและ
กิจการไม่สามารถประมาณความน่าจะเป็นท่ีผูซ้ื้อจะคืนสินคา้นั้นได ้ 

17. หากกิจการยงัคงความเส่ียงท่ีไม่เป็นนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายการบญัชี
ท่ีเกิดข้ึนถือว่าเป็นการขาย ให้กิจการรับรู้รายได้ ตวัอย่างเช่น ผูข้ายอาจคงกรรมสิทธ์ิในสินคา้ไว้
เพียงเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินเม่ือครบก าหนด ในกรณีดงักล่าว รายการบญัชีนั้นถือเป็นการ
ขายและใหกิ้จการรับรู้เป็นรายไดห้ากกิจการไดโ้อนทั้งความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ไปแลว้ อีกตวัอย่างหน่ึงคือ กรณีท่ีกิจการคา้ปลีกยงัคงความเส่ียงท่ีไม่เป็น
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้โดยตกลงท่ีจะคืนเงินให้หากลูกคา้ไม่พอใจในสินคา้ ในกรณี
ดงักล่าว กิจการสามารถรับรู้รายได ้ณ เวลาท่ีเกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืน
สินค้าในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือพร้อมกับรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากการรับคืนโดยประเมินจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

18. กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีนั้น ในบางกรณี ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจอาจไม่เกิดข้ึนจนกระทัง่กิจการไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการขายแลว้หรือจนกระทัง่ความไม่
แน่นอนไดห้มดไป ตวัอยา่งเช่น ความไม่แน่นอนท่ีรัฐบาลต่างประเทศจะอนุมติัให้ส่งเงินซ่ึงเป็นส่ิง
ตอบแทนจากการขายออกนอกประเทศ  กิจการสามารถรับรู้รายได้ในทนัทีท่ีรัฐบาลต่างประเทศ
อนุมติัให้ส่งเงินดงักล่าวออกนอกประเทศได ้เน่ืองจากความไม่แน่นอนไดห้มดไป อย่างไรก็ตาม 
เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีจะเรียกเก็บไดข้องจ านวนท่ีไดรั้บรู้เป็นรายได้
แลว้ จ านวนเงิน ท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บไดห้รือจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปได้
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ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนท่ีจะน าไปปรับปรุงกับจ านวนรายได้ท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรก  

19. รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีเดียวกนัตอ้งรับรู้ใน
งวดบัญชี  เดียวกัน กระบวนการน้ี เรียกว่า การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดหลังการส่งสินค้าจะสามารถวดัมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือเม่ือเง่ือนไขในขอ้อ่ืนๆ ในการรับรู้รายไดเ้กิดข้ึนแลว้ อยา่งไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้
รายไดห้ากไม่สามารถวดัมูลค่าของค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีน้ี ให้กิจการบนัทึกส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้เป็นหน้ีสิน  
 
การให้บริการ  

20. เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 
กิจการตอ้งรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเป็นรายไดต้ามขั้นความสาเร็จของรายการ ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข 
ทุกขอ้ต่อไปน้ี  

20.1 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจานวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
20.2 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

รายการบญัชีนั้น  
20.3 กิจการสามารถวดัขั้นความสาเร็จของรายการบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
20.4 กิจการสามารถวดัมูลค่าของต้นทุนได้อย่างน่าเช่ือถือและต้นทุนในท่ีน้ี 

หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อทาให้รายการบญัชีนั้นเสร็จ
สมบูรณ์ * 

 
 * ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ทาข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย (เมือ่มีการประกาศใช)้ 
 

21. การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี เรียกวา่ วิธีอตัราส่วนของงานท่ีท า
เสร็จ ตามวิธีน้ี กิจการต้องรับรู้รายได้ในงวดบัญชีท่ีมีการให้บริการ การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
ดงักล่าวให้ขอ้มูลท่ี เป็นประโยชน์เก่ียวกบัขอบเขตของบริการท่ีให้และผลการปฏิบติังานระหวา่ง
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งวด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง ได้ก าหนดให้มีการรับรู้
รายไดต้ามเกณฑน้ี์ดว้ย 
ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดังกล่าวสามารถใช้ปฏิบติักับการรับรู้รายได้ส าหรับการ
ใหบ้ริการและการรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดน้ั้น  

22. กิจการจะรับรู้รายไดไ้ดต่้อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีนั้น อย่างไรก็ตาม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกบั
จ านวนเงินท่ีจะเรียกเก็บไดแ้ละไดรั้บรู้เป็นรายไดแ้ลว้ จ านวนเงินท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้
หรือจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายแทนท่ี
จะน าไปปรับปรุงกบัจ านวนรายไดท่ี้รับรู้เม่ือเร่ิมแรก  

23. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือหลังจากท่ีได้ตกลงกับ
คู่สัญญาในทุกขอ้ต่อไปน้ี  

23.1 สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการรับบริการ  
23.2 ส่ิงตอบแทนท่ีจะแลกเปล่ียนกนั  
23.3 ลกัษณะและเง่ือนไขในการช าระเงิน  

โดยทัว่ไป กิจการต้องมีระบบการจดัท ารายงานและงบประมาณทางการเงินท่ีดีเพื่อใช้
ภายในกิจการ และกิจการตอ้งทบทวนประมาณการรายไดต้ลอดระยะเวลาท่ีให้บริการและแกไ้ข
ประมาณการดงักล่าวเม่ือจ าเป็น การแกไ้ขประมาณการนั้นไม่ถือเป็นการแสดงวา่กิจการไม่สามารถ
ประมาณผลของรายการบญัชีไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

24. กิจการอาจก าหนดขั้นความส าเร็จของรายการบญัชีไดห้ลายวิธี กิจการตอ้งเลือกใชว้ิธีท่ี
สามารถวดัระดับของบริการท่ีแล้วเสร็จได้อย่างน่าเช่ือถือตามลกัษณะของรายการบญัชี ซ่ึงอาจ
รวมถึง  

24.1 การส ารวจงานท่ีไดท้  าแลว้  
24.2 อตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้  
24.3 สัดส่วนของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้ งส้ิน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนัให้รวมเฉพาะตน้ทุนของบริการท่ีให้แลว้จนถึง
ปัจจุบนั ส่วนประมาณการตน้ทุนทั้งส้ินให้รวมตน้ทุนของบริการทั้งท่ีใหแ้ลว้
และท่ีจะให้ในอนาคต  ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้าหรือเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกคา้จะไม่ไดส้ะทอ้นถึงระดบัของบริการท่ีใหไ้ปแลว้  

25. ในทางปฏิบติั หากกิจการไม่สามารถจ าแนกบริการท่ีให้เน่ืองจากตอ้งให้บริการหลาย
อยา่งในช่วงเวลาเดียวกนั กิจการตอ้งรับรู้รายไดด้ว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาดงักล่าว เวน้แต่จะมี
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หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่กิจการสามารถใชว้ิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ในการแสดงขั้นความส าเร็จของ
บริการท่ีให ้หากการใหบ้ริการนั้นประกอบดว้ยการบริการหลกัซ่ึงมีความส าคญักวา่การบริการอ่ืนๆ 
กิจการตอ้งไม่รับรู้รายไดจ้นกระทัง่การใหบ้ริการหลกันั้นไดด้ าเนินการแลว้  

26. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการได้
อยา่งน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งรับรู้รายไดไ้ม่เกินจานวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ไปแลว้ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บคืน  

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

28. กิจการตอ้งรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายโดยไม่รับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งหากกิจการไม่
สามารถประมาณผลของรายการบญัชีไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของรายการบญัชีไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจากความไม่
แน่นอนไดห้มดไป กิจการสามารถรับรู้รายไดต้ามยอ่หนา้ท่ี 20 แทนการรับรู้รายไดต้ามยอ่หนา้ท่ี 26  

 
ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล  

29. กิจการตอ้งรับรู้รายไดใ้นรูปดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้
สินทรัพย์ ของกิจการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นย่อหน้าท่ี  30 เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ
ดงัต่อไปน้ี  

29.1 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
รายการบญัชีนั้น  

29.2 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจานวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
30. รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ตอ้งรับรู้ตามเกณฑต่์อไปน้ี  

30.1 ดอกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (ดูมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้)  

30.2 ค่าสิทธิต้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของข้อตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง  

30.3 เงินปันผลตอ้งรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
31. (ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้  



 

87 

32. หากกิจการซ้ือเงินลงทุนท่ีระบุอตัราดอกเบ้ียโดยมีดอกเบ้ียคงคา้งท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือ 
กิจการตอ้ง ปันส่วนดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในเวลาต่อมาระหวา่งดอกเบ้ียรับท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนการ
ซ้ือและหลงัการซ้ือเพื่อรับรู้เป็นรายไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการซ้ือ  

33. กิจการตอ้งใชเ้กณฑ์คงคา้งในการบนัทึกค่าสิทธิตามขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เน้ือหา
ตามขอ้ตกลง จะแสดงให้เห็นว่าการรับรู้รายไดจ้ะเหมาะสมยิ่งข้ึนหากใช้เกณฑ์อ่ืนท่ีมีระบบและ
สมเหตุสมผล  

34. กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวข้องกับรายการบัญชีนั้น อย่างไรก็ตาม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกับ
จ านวนเงินท่ีจะ เรียกเก็บไดแ้ละไดรั้บรู้เป็นรายไดแ้ลว้ จ านวนเงินท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้
หรือจ านวนเงิน ท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและ
ตอ้งไม่น าไปปรับปรุงกบัจ านวนรายไดท่ี้รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 
การเปิดเผยข้อมูล  

35. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
35.1 นโยบายการบัญชีท่ีกิจการใช้ในการรับรู้รายได้ 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 จ านวนรายไดท่ี้เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมอยูใ่นรายได้

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 2557 เป็นตน้ไป  
38. (ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ 

 
ภาคผนวก  

ภาคผนวกน้ีท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ี ภาคผนวกน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการนามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง รายได ้มาประยุกตใ์ชโ้ดยอธิบายความหมายในสถานการณ์เชิงพาณิชย์ บางประเภทให้
ชัดเจนข้ึน ตวัอย่าง ท่ีนาเสนอเน้นถึงรายการบญัชีในบางลกัษณะและไม่ได้พิจารณาถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทุกปัจจยัซ่ึงอาจมีผล ต่อการรับรู้รายได ้ตวัอยา่งดงักล่าวสมมุติวา่  

ก) กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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  

กิจการจะไม่รับรู้รายได ้หากกิจการเพียงแต่คาดวา่จะสามารถจดัหาหรือผลิตสินคา้ไดท้นัเวลาท่ีตอ้ง
ส่งมอบ  
ตวัอยา่งท่ี 2 การขายสินค้าอย่างมีเง่ือนไข  

ก. การขายสินค้าโดยมีเง่ือนไขการติดต้ังและการตรวจสอบ  
ตามปกติ กิจการสามารถรับรู้รายไดไ้ดห้ากผูซ้ื้อยอมรับสินคา้และการติดตั้งเสร็จส้ินลง

และสินคา้ผา่นการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตาม กิจการสามารถรับรู้รายไดท้นัทีท่ีผูซ้ื้อยอมรับสินคา้เม่ือ 
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ก1. การติดตั้งเป็นกระบวนการท่ีง่าย ตวัอยา่งเช่น การติดตั้งโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นเพียง
การแกะกล่องต่อสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ  

ก2. การตรวจสอบเป็นเพียงเพื่อยืนย ันราคาท่ีก าหนดไว้ตามสัญญาเท่านั้ น 
ตวัอยา่งเช่นการน าส่งแร่เหล็ก นา้ตาล หรือถัว่เหลือง  

ข. การขายโดยมีเง่ือนไขท่ีผู้ ซ้ือสามารถคืนสินค้าได้ภายในเวลาท่ีก าหนด  
ในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนในการคืนสินคา้ กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือผูซ้ื้อยอมรับสินคา้

อยา่งเป็นทางการแลว้ หรือเม่ือระยะเวลาการคืนสินคา้ไดส้ิ้นสุดลงหลงัจาก ท่ีผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้แลว้  
ค. การฝากขายซ่ึงผู้รับฝาก (ผู้ ซ้ือ) ทาหน้าท่ีขายสินค้าแทนผู้ฝาก (ผู้ขาย)  

ผูฝ้ากตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือผูรั้บฝากไดข้ายสินคา้นั้นใหบุ้คคลท่ีสาม  
ง. การขายแบบจ่ายเงินสดเม่ือส่งมอบ  
กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายหรือตวัแทนไดรั้บเงินสด  

 
ตัวอย่างท่ี 3 การขายในกรณีท่ีจะส่งมอบสินค้ากต่็อเม่ือผู้ ซ้ือได้ชาระเงินครบแล้ว  
กิจการจะรับรู้รายได้เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ อย่างไรก็ตาม หากประสบการณ์ท่ีผ่านมา

ช้ีให้เห็นวา่การขายส่วนใหญ่มกัจะสัมฤทธ์ิผล กิจการสามารถรับรู้รายไดเ้ม่ือไดรั้บเงินมดัจาในจาน
วนท่ีมีนยัส าคญั โดยกิจการมีสินคา้อยูใ่นครอบครองสามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน และพร้อมท่ีจะส่ง
มอบใหผู้ซ้ื้อ  

 
ตัวอย่างท่ี 4 การขายตามส่ังโดยกิจการจะได้รับชาระเงินท้ังหมดหรือบางส่วนก่อนการส่ง

มอบสินค้าซ่ึงยงัไม่มีในครอบครอง เช่น สินค้ายงัอยู่ในระหว่างการผลิตหรือสินค้าท่ีบุคคลท่ีสามจะ
ส่งไปยงัผู้ ซ้ือโดยตรง กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้แลว้  
 

ตัวอย่างท่ี 5 การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (ไม่รวมการแลกเปล่ียนสินค้า) ผู้ขายตกลงท่ีจะซ้ือ
สินค้าท่ีขายไปนั้นคืนในภายหลัง หรือเม่ือผู้ขายมีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือคืนหรือผู้ ซ้ือมีสิทธิเลือกท่ีจะขาย
คืน สาหรับการขายและมีสัญญาซ้ือคืนสาหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ผูข้ายตอ้ง
วิเคราะห์เน้ือหาของเง่ือนไขในขอ้ตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าผูข้ายได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของให้ผูซ้ื้อแลว้ จึงจะสามารถรับรู้รายไดไ้ด ้หากความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของยงัคงอยู่กับผูข้ายแม้ว่าผูข้ายได้โอนกรรมสิทธ์ิ ตามกฎหมายไปแล้ว รายการ
ดงักล่าวถือเป็นการจดัหาเงินซ่ึงไม่ก่อให้เกิดรายได้ สาหรับการขายสินทรัพยท์างการเงินโดยมี
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สัญญาซ้ือคืน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
 

ตัวอย่างท่ี 6 การขายสินค้าให้ตัวกลาง เช่น ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือ
การขายต่อ ตามปกติผูข้ายจะรับรู้รายได้เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเ ป็น
เจา้ของไปแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากโดยเน้ือหาผูซ้ื้อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนเท่านั้นให้ถือว่าการขายนั้น
เป็นการฝากขาย  

 
ตัวอย่างท่ี 7 ค่าสมาชิกส่ิงตีพิมพ์และรายการท่ีคล้ายคลึงกัน  
เม่ือค่าสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเป็นจ านวนเงินท่ีใกลเ้คียงกนั กิจการจะรับรู้รายไดโ้ดย วิธี

เส้นตรงตลอดอายุการเป็นสมาชิกซ่ึงมีการส่งมอบสินคา้ เม่ือค่าสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเป็นจ านวน
เงินท่ีแตกต่างกนั กิจการจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนราคาขายของสินคา้ท่ีส่งมอบกบัประมาณการ
ราคาขายทั้งส้ินของสินคา้ท่ีตอ้งส่งมอบตลอดอายกุารเป็นสมาชิก  
 

ตัวอย่างท่ี 8 การขายตามสัญญาผ่อนชาระตามเง่ือนไขการผ่อนชาระเป็นรายงวด  
กิจการตอ้งรับรู้รายได ้ณ วนัท่ีขาย โดยราคาขายเป็นมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน ท่ีไดรั้บ

หรือคา้งรับ ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ีย อตัราคิดลดท่ีใช้คืออตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดข้ึน รายได้ส่วนท่ีเป็น
ดอกเบ้ีย กิจการตอ้งรับรู้เป็นรายไดโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 
ตัวอย่างท่ี 9 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ตวัอยา่งน้ีถูกยกเลิกโดยการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 สัญญาการ

ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 
 

การให้บริการ  
ตัวอย่างท่ี 10 ค่าติดตั้ง กิจการจะรับรู้รายไดจ้ากการติดตั้งตามขั้นความสาเร็จของบริการท่ี

ให้ เวน้แต่การติดตั้งนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของการขาย ซ่ึงในกรณีน้ีกิจการจะรับรู้รายได้
จากการติดตั้งเม่ือขายสินคา้  

 
ตัวอย่างท่ี 11 ค่าบริการซ่ึงรวมอยู่ในราคาขายของผลิตภัณฑ์ เม่ือราคาขายของผลิตภณัฑ์ได้

รวมจานวนท่ีสามารถระบุไดส้าหรับการให้บริการหลงั การขาย (เช่น การให้บริการหลงัการขาย 
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และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ดีข้ึนหลงัจากท่ีขายไปแลว้) จานวนท่ีสามารถระบุได้
ดงักล่าวตอ้งบนัทึกเป็นรายได้รอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ให้บริการ ตามปกติ รายได ้รอการตดับญัชีดงักล่าวไดร้วมถึงตน้ทุนการให้บริการท่ีคาดว่าจะเกิด
ตามขอ้ตกลง และกาไรจากการใหบ้ริการนั้น  

 
ตัวอย่างท่ี 12 ค่านายหน้าโฆษณา กิจการจะรับรู้รายไดค้่านายหน้าโฆษณาเม่ือส่ือโฆษณา

นั้นไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน ส่วนรายไดค้่าผลิตส่ือโฆษณาตอ้งรับรู้ตามขั้นความสาเร็จของงานนั้น 
 
ตัวอย่างท่ี 13 ค่านายหน้าตัวแทนประกันภัย ตวัแทนจะรับรู้รายไดค้่านายหน้าประกนัภยัท่ี

ไดรั้บหรือคา้งรับเม่ือวนัท่ีกรมธรรมใ์หม่มี ผลบงัคบัหรือวนัท่ีต่ออายุกรมธรรมห์ากตวัแทนนั้นไม่
ต้องให้บริการอ่ืนอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีตัวแทนจะต้อง
ใหบ้ริการต่อไปตลอดอายขุองกรมธรรม ์ตวัแทนตอ้งบนัทึกค่านายหนา้ประกนัภยันั้นเป็นรายไดร้อ
การตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายขุองกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบั  
 

ตัวอย่างท่ี 14 ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงิน  ค่าธรรมเนียมการให้บริการทาง
การเงินให้รับรู้เป็นรายไดต้ามวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมนั้นตามเกณฑ์การบนัทึก
บญัชีสาหรับตราสารการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ช่ือของค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินอาจไม่แสดง
ให้เห็นถึงลกัษณะและเน้ือหาของบริการท่ีให้ ดงันั้น จึงจาเป็นตอ้งแยกค่าธรรมเนียมออกเป็น 3 
ประเภทดงัต่อไปน้ี  

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

ก1.ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีกิจการได้รับจากการออกหรือได้มาซ่ึง
สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ี
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 
(เม่ือมีการประกาศใช้) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจรวมถึงจานวนท่ี
ชดเชยใหก้บักิจการในการประเมินฐานะการเงินของผูกู้ ้การประเมิน
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มูลค่าหลกัประกนั และการจดัการ ให้มีการ คา้ประกนั การเจรจาตก
ลงเง่ือนไข การจดัเตรียมและการดาเนินการเก่ียวกบัเอกสาร และการ
ทาธุรกรรมขั้นสุดทา้ยภายหลงัท่ีตกลงกนัได ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว
ถือเป็นส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดความเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ืองกบั
เคร่ืองมือทางการเงิน ดงันั้น ค่าธรรมเนียมและตน้ทุนของรายการท่ี
เก่ียวขอ้ง (ตามนิยามในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ตอ้ง
บนัทึกเป็นรายการรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เพื่อปรับปรุงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

ก2. ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินท่ีกิจการได้รับจากการจัดหาวงเงินท่ีจะให้
กู้ ยืม ในกรณีท่ีวงเงินให้กู้ ยืมไม่เข้าขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี
การประกาศใช้) หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการให้กูย้ืม
เงินเกิดข้ึนและภาระผูกพันการให้กู้ยืมไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับ ท่ี  39เร่ือง  การรับ รู้และการว ัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน  (เม่ือมีการประกาศใช้) ค่าธรรมเนียมผูกพนั
วงเงินท่ีได้รับตอ้งถือเป็นค่าชดเชยของการผูกพนัอย่างต่อเน่ืองกบั
การได้มาซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินนั้น ดังนั้ น ค่าธรรมเนียมผูกพนั
วงเงินและตน้ทุนของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามนิยามในมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 
(เม่ือมีการประกาศใช้)) ตอ้งบนัทึกเป็นรายการรอการตดับญัชีและ
ทยอยรับรู้เพื่อปรับปรุงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง ในกรณีท่ี ข้อ
ผกูพนัวงเงินส้ินสุดลงโดยท่ีกิจการมิไดใ้ห้กูย้ืม กิจการสามารถรับรู้
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายได ้ณ วนัท่ีขอ้ผูกพนัวงเงินส้ินสุดลง 
ในกรณีท่ีภาระผกูพนัการให้กูย้ืมเป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน
การบญัชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ใหถื้อเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

ก3. ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีได้รับจากการออกหนี้สินทางการเงินท่ีวัด
มูลค่ามูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ี
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ได้รับนั้ น  รวมถึงต้นทุนของรายการท่ี เก่ียวข้อง (ตามนิยามใน
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  39 เร่ือง  การรับรู้และการว ัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ตอ้งรวมในจานวนเงิน
เร่ิมแรกของมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน และรับรู้เพื่อ
ปรับปรุงกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กิจการตอ้งแยกค่าธรรมเนียมและ
ตน้ทุน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของหน้ีสิน
ทางการเงินจากค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกและตน้ทุนของรายการด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจาหน่าย ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ก่อให้เกิดหน้ีสินทางการเงิน เม่ือหน้ีสินทางการเงินมิไดจ้ดัประเภท
เป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงด้วยท่ี เก่ียวข้องกับสิทธิในการ
ใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการทางดา้นการจดัการเงินลงทุน  

  ข. ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการให้บริการ  
   ข1. ค่าธรรมเนียมท่ีกิจการเรียกเกบ็จากการจัดการเงินกู้   
 กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บส าหรับการให้บริการจดัการเงินกู้
 เป็นรายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการ  
 ข2. ค่าธรรมเนียมผูกพนัวงเงินท่ีกิจการได้รับจากการประกนัวงเงินท่ีจะ
  ใหกู้ต้ามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการ 
  บญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง 
  การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)หากไม่น่าเป็นไปได้ท่ีจะมีการกู้ยืม
  เกิดข้ึน และภาระผกูพนัการใหกู้ย้มืไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตของ 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่า 
  เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ กิจการจะรับรู้ 
  ค่าธรรมเนียมผูกพนัวงเงินดงักล่าวเป็นรายได้ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้
  ผกูพนันั้นมีผลบงัคบัใช ้ในกรณีท่ีภาระผกูพนัการใหกู้ย้มือยูใ่น 
  ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ืองการรับรู้และการวดั
  มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ใหถื้อเป็นตรา 
  สารอนุพนัธ์และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
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   ข3.ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเงินลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากการบริหารจดัการเงินลงทุนจะรับรู้เป็น

รายได้ เม่ือได้ให้บริการแล้ว ต้นทุนส่วนเพิ่มซ่ึงสามารถระบุได้
โดยตรงว่าเป็นไปตามสัญญาของการบริหารจัดการเงินลงทุน
จะตอ้งรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือเป็นรายการท่ีระบุและแยกได้ อย่าง
ชดัเจน ซ่ึงวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และตอ้งเป็นจานวนท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บคืน ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้นทุนส่วนเพิ่มคือจานวนซ่ึงไม่
น่าจะเกิดข้ึน ถา้กิจการมิไดมี้สัญญาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเงิน
ลงทุน สินทรัพยจึ์งถือเป็นสิทธิตามสัญญาของกิจการท่ีจะได้รับ
ประโยชน์จากการให้บริการในการบริหารจดัการเงินลงทุน  และ
สินทรัพยน์ั้นตอ้งตดัจาหน่ายเม่ือกิจการรับรู้รายได้ท่ีเก่ียวขอ้ง ถ้า
กิจการมีสัญญาในการบริหารจดัการเงินลงทุนใน ลักษณะของ
กลุ่มเงินลงทุน กิจการอาจตอ้งประเมินมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนโดยใช้
กลุ่มเงินลงทุนนั้ นเป็นเกณฑ์ สัญญาให้บริการทางการเงินบาง
ประเภทจะเก่ียวขอ้งทั้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเร่ิมแรกหน่ึงหรือ
สองประเภท และขอ้ก าหนดการให้บริการบริหารจดัการเงินลงทุน 
ตวัอย่างเช่น สัญญาเงินฝากรายเดือนระยะยาวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
บริหารจดัการตราสารทุนเป็นกลุ่ม ผูใ้ห้บริการตามสัญญาตอ้งแยก
ตน้ทุนของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารการเงินเร่ิมแรกจากตน้ทุน
ของการไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการบริหารจดัการเงินลงทุน  

 
  ค. ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการดาเนินการท่ีมีนัยส าคัญ  
 กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้เม่ือการดาเนินการท่ีเป็น
 นยัส าคญัไดเ้สร็จส้ินลงดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
   ค1. ค่านายหน้าในการจัดสรรหุ้นให้ลูกค้า  
 กิจการจะรับรู้ค่านายหนา้เป็นรายไดเ้ม่ือไดจ้ดัสรรหุน้ใหลู้กคา้แลว้  
   ค2. ค่าธรรมเนียมในการจัดการให้มีการกู้ ยืมระหว่างผู้กู้กับนักลงทุน  
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 กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้เม่ือการจดัการดงักล่าวเสร็จ
 ส้ินลง  
   ค3. ค่าธรรมเนียมจากการจัดหาเงินให้กู้ ยืมร่วม  

ค่าธรรมเนียมซ่ึงกิจการไดรั้บจากการจดัหาผูใ้หกู้ย้มืร่วมโดยท่ีกิจการ
ไม่มีส่วนในเงินกู้นั้ น  (หรือมีส่วนในเงินกู้ยืมนั้ นแต่ได้รับอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใกลเ้คียงกบัเจา้หน้ีรายอ่ืน) ถือเป็นค่าชดเชยสาหรับ
การให้บริการกิจการสามารถรับรู้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายได ้
เม่ือการจดัหาผูใ้หกู้ย้มืร่วมไดเ้สร็จส้ินลง  
 

 ตวัอยา่งท่ี 15  ค่าผ่านประตู กิจการจะรับรู้รายไดจ้ากการแสดง การจดัเล้ียง และงานร่ืนเริง
อ่ืน เม่ืองานเหล่านั้นไดเ้สร็จส้ินลง หากค่าผ่านประตูนั้นสามารถเขา้ชมการแสดงไดห้ลายประเภท
กิจการตอ้ง ปันส่วนค่าผา่นประตูใหก้บัการแสดงแต่ละประเภทตามเกณฑท่ี์เหมาะสม  
 
 ตัวอย่างท่ี 16 ค่าเล่าเรียน กิจการจะรับรู้รายไดค้่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาท่ีมีการสอน 
 
 ตัวอย่างท่ี 17 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าใช้บริการ และค่าบ ารุงสมาชิก  
  กิจการจะรับรู้รายได้ตามลกัษณะของการให้บริการ หากค่าธรรมเนียมท่ีกิจการ
เรียกเก็บเป็นเพียงค่าบ ารุงสมาชิกและค่าบริการอ่ืนทั้งหมดหรือสินคา้มีการเรียกเก็บแยกต่างหาก 
หรือหากมีการเก็บค่าบ ารุงสมาชิกรายปี กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือคาดวา่จะ
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้นได ้หากค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิ ท่ีสมาชิกจะไดรั้บบริการหรือ
ส่ิงตีพิมพต์ลอดอายุของการเป็นสมาชิกหรือไดสิ้ทธิในการซ้ือสินคา้หรือบริการในราคาต ่ากวา่ท่ีคิด
กบัผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิก กิจการจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงจงัหวะเวลา ลกัษณะ และ
มูลค่าของประโยชน์ท่ีใหแ้ก่สมาชิก  
 
 ตัวอย่างท่ี 18 สิทธิในการเป็นผู้แทนจาหน่าย ค่าสิทธิในการเป็นผูแ้ทนจาหน่าย อาจรวมถึง
การให้บริการเม่ือเร่ิมแรก การให้บริการในเวลาต่อมา การจดัหาอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีตวัตน 
และการถ่ายทอดความรู้ ดงันั้น กิจการตอ้งรับรู้ค่าสิทธิดงักล่าวเป็นรายไดต้ามเกณฑ์ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงวตัถุประสงคใ์นการคิดค่าสิทธินั้น วธีิการรับรู้รายไดค้่าสิทธิท่ีเหมาะสมมีดงัต่อไปน้ี  
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  ก. การจัดหาอุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ืนท่ีมีตัวตน  
   กิจการจะรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ขายเป็นรายได้เม่ือมีการส่ง
มอบสินทรัพยห์รือโอนกรรมสิทธ์ิ  
  ข. การให้บริการเม่ือเร่ิมแรกและในเวลาต่อมา  
   กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิในการเป็นผูแ้ทนจาหน่ายเป็นรายไดเ้ม่ือให้บริการ 
ไม่วา่ค่าสิทธินั้นจะเป็นค่าสิทธิเร่ิมแรกหรือค่าสิทธิรายปี หากค่าสิทธิรายปีไม่ครอบคลุมตน้ทุนการ
ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองและกาไรท่ีสมเหตุสมผล กิจการจะบนัทึกค่าสิทธิเร่ิมแรก  
บางส่วนท่ีเพียงพอสาหรับตน้ทุนการให้บริการอยา่งต่อเน่ืองและกาไรท่ีสมเหตุสมผลของบริการ
นั้นเป็นรายการรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการ  
   สัญญาการเป็นผูแ้ทนจาหน่ายอาจก าหนดให้กิจการจดัหาอุปกรณ์ สินคา้ 
หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีตวัตนให้ผูแ้ทนจาหน่ายดว้ยราคาซ่ึงต ่ากวา่ราคาท่ีคิดกบัผูอ่ื้น หรือดว้ยราคาท่ี
ไม่ก่อให้เกิดกาไรท่ีสมเหตุสมผลจากการขายนั้น ในกรณีดงักล่าว กิจการตอ้งบนัทึกค่าสิทธิเร่ิมแรก
บางส่วนเป็นรายการรอการตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาท่ีสินคา้นั้นน่าจะมีการ
ขายให้ผูแ้ทนจาหน่าย ในสถานการณ์ดงักล่าว สัดส่วนของค่าสิทธิเร่ิมแรกดงักล่าวตอ้งเพียงพอสา
หรับประมาณการตน้ทุนท่ีสูงกวา่ราคาขายและกาไรท่ีสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะขาย
สินคา้ให้กบัผูแ้ทนจาหน่าย กิจการจะรับรู้ยอดคงเหลือของค่าสิทธิเร่ิมแรกเป็นรายไดเ้ม่ือกิจการ
ให้บริการเร่ิมแรกทั้งหมดและไดป้ฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีเป็นนยัส าคญัแลว้ ตวัอยา่งเช่น กิจการไดใ้ห้
ความช่วยเหลือในการเลือกสถานท่ีท าการ ให้การฝึกอบรมพนกังาน ให้การช่วยเหลือดา้นการเงิน
และการโฆษณา  
  การให้บริการเร่ิมแรกและขอ้ผูกพนัอ่ืนตามสัญญาการเป็นผูแ้ทนจาหน่ายอาจข้ึน 
อยู่กบัจานวนของสาขาท่ีอยู่ในบริเวณนั้น ในกรณีดังกล่าว กิจการจะรับรู้ค่าบริการเร่ิมแรกเป็น
รายไดต้ามสัดส่วนของจานวนสาขา ซ่ึงกิจการไดใ้หบ้ริการเร่ิมแรก ท่ีเป็นนยัส าคญัแลว้  
  หากกิจการเรียกเก็บค่าสิทธิเร่ิมแรกโดยแบ่งเป็นหลายงวดและมีความไม่แน่นอน
อย่างเป็นนยัส าคญัในการเรียกเก็บค่าบริการไดเ้ต็มจานวน ให้กิจการรับรู้ค่าสิทธิดงักล่าวตามจาน
วนเงินงวดท่ีไดรั้บชาระจริง  
 ค. ค่าสิทธิในการเป็นผู้แทนจาหน่ายอย่างต่อเน่ือง  
 กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิจากการให้ผูแ้ทนใชสิ้ทธิหรือรับบริการตามสัญญาอยา่งต่อเน่ืองเป็น
รายไดต้ามบริการท่ีใหห้รือตามสิทธิท่ีใช ้ 
 ง. รายการท่ีมีลักษณะเป็นตัวแทน  
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 กิจการอาจตกลงกับผูแ้ทนจาหน่ายซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วมีลักษณะท่ีกิจการทาหน้าท่ีเป็น
ตวัแทนของผูแ้ทนจาหน่าย ตวัอยา่งเช่น กิจการอาจสั่งวสัดุและจดัส่งให้กบัผูแ้ทนจาหน่ายโดยไม่มี
กาไร รายการดงักล่าวน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 
 
 ตัวอย่างท่ี 19 ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของ
ลูกค้า กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความตอ้งการของลูกคา้
เป็นรายได้ตามขั้นความส าเร็จของการพฒันา ซ่ึงขั้นของความส าเร็จดังกล่าวต้องค านึงถึงการ
ใหบ้ริการภายหลงัการส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย 
 
ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล  
 ตัวอย่างท่ี 20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าสิทธิ กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิ
ท่ีได้รับจากการให้ผูอ่ื้นใช้สินทรัพยข์องกิจการเป็นรายได้ตามเน้ือหาในข้อตกลง (ตวัอย่างของ
สินทรัพยท่ี์กิจการให้ผูอ่ื้นใช้ คือ เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิทาง
ดนตรี แผน่เสียงตน้ฉบบั และภาพยนตร์) ในทางปฏิบติั กิจการอาจใชว้ิธีเส้นตรงในการรับรู้รายได้
ตลอดอาย ุของขอ้ตกลง ตวัอยา่งเช่น เม่ือผูไ้ดรั้บสิทธิสามารถใชเ้ทคโนโลยีนั้นไดภ้ายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด  
 การท่ีผู ้ให้สิทธิมอบสิทธิให้ผูรั้บสิทธิโดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นจานวนคงท่ีหรือเป็น
หลกัประกนัซ่ึงไม่สามารถเรียกคืนไดภ้ายใตส้ัญญาท่ียกเลิกไม่ได ้ซ่ึงสัญญานั้นอนุญาตใหผู้รั้บสิทธิ
ใชสิ้ทธิไดต้ามประสงคแ์ละผูใ้ห้สิทธิไม่มีขอ้ผูกพนัใดๆ การมอบสิทธิดงักล่าว โดยเน้ือหาแลว้คือ
การขาย ตวัอย่างเช่น สัญญาให้สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ห้สิทธิไม่มีขอ้ผูกพนั
ภายหลงัการส่งมอบโปรแกรม หรือการให้สิทธิในการจดัฉายภาพยนตร์ โดยผูใ้ห้สิทธิไม่มีอานา
จควบคุมผูแ้ทนจ าหน่ายและไม่คาดว่าจะได้รับรายไดเ้พิ่มจากค่าผ่านประตู ในกรณีดงักล่าว ผูใ้ห้
สิทธิจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการขาย  
 ในบางกรณีผูใ้ห้สิทธิจะไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิโดยข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ในอนาคต 
ดงันั้น ผูใ้หสิ้ทธิจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิ
นั้นซ่ึงโดยปกติตอ้งมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความรู้และความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระ ( Independent Study)  หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีผูศึ้กษา จะน าไป
รวบรวม วเิคราะห์และสรุปผลซ่ึงจะใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้นและขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่าน
กรุณาใหม้านั้นจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตวัท่านและงานในหนา้ท่ีแต่ประการใด 

ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความกรุณาท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามชุดน้ี และขอขอบพระคุณทุก
ท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบค าถามเป็นอยา่งดี 
 
 

นางสาวลกัขณา หนูมี 
นกัศึกษาปริญญาโท รหสั 531532261 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
แบบสอบถามฉบับนีม้ี  3  ส่วน  ประกอบด้วย 
 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและสถาน
ประกอบการ 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ืองรายได ้

 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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ส่วนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  (  )  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหต้รงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 
 (   )  1.  ชาย (   )  2.  หญิง 
 
2. อาย ุ
 (   )  1.  นอ้ยกวา่  20  ปี (   )  2.  20 – 25 ปี 
 (   )  3.  26 – 30 ปี (   )  4.  31 – 35 ปี 
 (   )  5.  36 – 40 ปี (   )  6.  มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 
 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 (   )  1.  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
 (   )  2.  ปริญญาตรี 
 (   )  3.  ปริญญาโท 
 (   )  4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 
 
4. วฒิุการศึกษา 
 (   )  1.  สาขาวิชาการบญัชี 
 (   )  2.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 (   )  3.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
 
5. ต าแหน่ง 
 (   )  1.  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (   )  2.  สมุห์บญัชี                                                   

(   )  3.  พนกังานบญัชี (   )  4.  อ่ืนๆ ระบุ.........................  
6. ประสบการณ์ในการท างาน 
 (   )  1.  1 – 2 ปี (   )  2.   3 – 5 ปี 
 (   )  3.  6 – 10  ปี (   )  4.   11 – 15 ปี 
 (   )  5.  เกินกวา่  15 ปี 
 
7. ประเภทของกิจการ 
 (   )  1.  กิจการเจา้ของคนเดียว (   )  2.  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
 (   )  3.  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (   )  4.  บริษทัจ ากดั 
 (   )  5.  บริษทัจ ากดั(มหาชน) 



 

101 

8. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
 (   )  1.  นอ้ยกวา่ 5 ปี (   )  2.  5 – 10 ปี 
 (   )  3.  11 – 15 ปี (   )  4.  มากกวา่  15 ปี 
 
9. กิจการของท่านมีขนาดทุนจดทะเบียน 
 (   )  1.  ต  ่ากวา่ 5 ลา้นบาท (   )  2. 5 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท 
 (   )  3.  11 ลา้นบาท – 20 ลา้นบาท (   )  4.  มากกวา่  20 ลา้นบาท 
 
10. กิจการของท่านท าบญัชีโดย 
 (   )  1.  พนกังานบญัชี (   )  2.  จา้งส านกังานบญัชี 
 (   )  3.  พนกังานบญัชีและจา้งส านกังานบญัชี (   )  4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................ 
 
11. นโยบายของธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยท่ี์ท่านท าบญัชี เป็นแบบไหน 
 (   )  1.  ขายท่ีดินเปล่าอยา่งเดียว (   )  2.  ขายท่ีดินพร้อมบา้น โดยสัง่สร้าง 
 (   )  3.  ขายท่ีดินพร้อมบา้นสร้างเสร็จ (   )  4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................ 
 
12. ท่านเคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้หรือไม่ 
 (   )  1.  เคย (   )  2.  ไม่เคย 
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ส่วนที ่2   ความรู้ และความเข้าใจ เกีย่วกบัการรับรู้รายได้  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง  2552)   
                       เร่ือง รายได้ 
 
ค าช้ีแจง   โปรดใส่เคร่ืองหมาย         ลงในช่องท่ีท่านคิดวา่ถูกตอ้งท่ีสุด   
 
1. การรับรู้รายได้ 
1.1 เกณฑก์ารรับรู้รายไดท้ั้งจ านวน (Full Accrual Method)  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับรู้รายไดส้ าหรับธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์ท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานฯ หมายถึง 
  1. กิจการไดโ้อนความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิ การครอบครอบในสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 
   และกิจการไม่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งในการบริหารหรือควบคุมสินทรัพยท่ี์ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิ 
   ไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
  2. กิจการไดโ้อนความเส่ียงและและกรรมสิทธ์ิ การครอบครองในสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้  
   แต่กิจการยงัคงมีภาระผกูพนัต่อสินทรัพยท่ี์ขายหรือมีภาระท่ีตอ้งปรับปรุงสินทรัพยภ์าย 
   หลงัจากท่ีไดข้ายไปแลว้ 
  3. กิจการไดโ้อนความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิการครอบครองในสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ และ 
   มีสญัญาแนบทา้ยโดยระบุการซ้ือคืนกรณีลูกคา้ไม่พอใจในคุณภาพสินคา้ 
  4. ไม่ทราบ 
 
1.2 กรณีใดท่ีกิจการ สามารถรับรู้รายไดท้ั้งจ านวน (Full Accrual Method)  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับรู้

รายไดส้ าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานฯ  
  1. ผูซ้ื้อไดเ้ขา้ไปครอบครองหรือใชป้ระโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพยแ์ลว้ในขณะท่ียงัจด 
   ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิไม่เสร็จ 
  2. กิจการมีสญัญาค ้าประกนัคุณภาพในสินทรัพยท่ี์ขายหรือมีภาระท่ีตอ้งปรับปรุงสินทรัพย ์
   ภายหลงัจากท่ีไดข้ายไปแลว้ 
  3. กิจการมีสญัญากบัผูซ้ื้อในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่พอใจในคุณภาพสินคา้ สามารถบอกเลิกการซ้ือ  
   ได ้
  4. ไม่ทราบ 
 
1.3 การขายบา้นพร้อมท่ีดินสร้างเสร็จก่อนขายและมีการโอนกรรมสิทธ์ิภายใน 6 เดือนในปีเดียวกนั ตาม

มาตรฐานการบญัชี กิจการควรจะรับรู้รายไดด้ว้ยเกณฑอ์ะไร 
  1. เกณฑสิ์ทธิ 
  2. เกณฑสิ์ทธิตามอตัราร้อยละของงานท่ีท าเสร็จ 
  3. เกณฑสิ์ทธิตามการผอ่นช าระ   4.ไม่ทราบ 
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1.4 หาก กิจการเปล่ียนวธีิการรับรู้รายได ้จากเดิมท่ีมีการรับรู้รายไดต้ามงวดงาน หรือ ตามผลส าเร็จของงาน มา
เป็นการรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ ตามมาตรฐานฯ การรับรู้ดงักล่าวจะส่งผลให ้รายได ้และ สินคา้
คงเหลือ ในงบการเงินของกิจการเป็นอยา่งไร 

  1. รายไดเ้พ่ิมข้ึน   สินคา้คงเหลือลดลง 
  2. รายไดเ้พ่ิมข้ึน    สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 
  3. รายไดล้ดลง     สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 
  4. รายไดล้ดลง     สินคา้คงเหลือลดลง 
 
1.5 กิจการไดท้ าการพฒันาท่ีดินเสร็จทุกตารางวาก่อนขาย และไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งปรับปรุงท่ีดินแปลงท่ี

ขายแลว้  กิจการ ไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายกบัผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อสญัญาวา่จะช าระเงินทั้งหมดในวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ กรณีดงักล่าว กิจการสามารถรับรู้รายไดก้ารขายท่ีดินดงักล่าวเป็นรายไดท้ั้งจ านวนในวนัท่ีตกลง
ท าสญัญาจะซ้ือจะขาย ท่านคิดวา่การรับรู้รายไดด้งักล่าวเขา้เกณฑก์ารรับรู้ตามมาตรฐานหรือไม่ 

  1. ไม่เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายได ้ตามมาตรฐานฯ เน่ืองจากกิจการยงัไม่ไดโ้อนความเส่ียงและ 
   กรรมสิทธ์ิการครอบครอบในท่ีดินไปใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

  2. เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายได ้ตามมาตรฐานฯ เน่ืองจากกิจการไดต้กลงท าสญัญาจะซ้ือจะขาย 
   กบัผูซ้ื้อแลว้ และสญัญาดงักล่าวถือเป็นค ามัน่สญัญาวา่ผูซ้ื้อตกจะซ้ือท่ีดินแปลงดงักล่าว 
   แน่นอน 
  3. เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายได ้ตามมาตรฐาน ฯ เน่ืองจากผูซ้ื้อไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์จากท่ีดินนั้น 
   แลว้ แต่ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิยงัไม่เสร็จเรียบร้อย 
  4. ไม่ทราบ 
 
1.6 บริษทั นพรัตน์มณีพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ท าการพฒันาท่ีดินแลว้เสร็จทั้งหมดพร้อมขายจ านวน 6,000 ตารางวา 

ในราคาขายตารางวาละ 2,000 บาท โดยก าหนดเง่ือนไขใหลู้กคา้จ่ายเงินดงัน้ี 
 เงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย ณ.วนัท่ีจอง    1,000,000  บาท 
 เงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย ณ.วนัท่ีท าสญัญา   2,000,000 บาท 
 ผอ่นช าระ 6 งวด ๆละ 1,500,000 บาท   9,000,000 บาท 
  รวมราคาขาย    12,000,000 บาท 
 การบนัทึกบญัชี ณ. วนัจอง กิจการตอ้งบนัทึกบญัชี โดย 
  1. เดบิต  เงินสด    1,000,000 
    เครดิต รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์  1,000,000 
  2. เดบิต  เงินสด    1,000,000 
    เครดิต เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้    1,000,000 
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  3. เดบิต  เงินสด   1,000,000 
    เครดิต ลูกหน้ีการคา้     1,000,000 
  4. ไม่ทราบ 
 
1.7 จากขอ้มูลในขอ้ 1.6   การบนัทึกบญัชีของกิจการ ณ. วนัทีท่ าสัญญา กิจการไดรั้บช าระเงินจากลูกคา้ กิจการ

จะบนัทึกบญัชี 
  1. เดบิต  เงินสด    2,000,000 
    เครดิต รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์  2,000,000 
  2. เดบิต  เงินสด    2,000,000 
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  1,000,000 
   ลูกหน้ีการคา้   9,000,000 
    เครดิต รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์  12,000,000 
  3. เดบิต  เงินสด   2,000,000 
   ลูกหน้ีการคา้   9,000,000 
    เครดิต มูลค่างานท่ีท าเสร็จยงัไม่เรียกเก็บเงิน  11,000,000 
  4. ไม่ทราบ 
 
1.8 จากขอ้มูลในขอ้ 1.6   การบนัทึกบญัชีของกิจการ ณ. วนัทีไ่ด้รับเงนิค่างวดจากลูกค้าแต่ละงวด กิจการจะ

บนัทึกบญัชีท่ีไดเ้งินจากลูกคา้แตล่ะงวดดงัน้ี 
  1. เดบิต  เงินสด    1,500,000 
    เครดิต รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์  1,500,000 
  2. เดบิต  เงินสด    1,500,000 
    เครดิต ลูกหน้ีการคา้     1,500,000 
  3. เดบิต  เงินสด   1,500,000 
    เครดิต มูลค่างานท่ีท าเสร็จยงัไม่เรียกเก็บเงิน  1,500,000 
  4. ไม่ทราบ 
 
1.9 กรณีลูกคา้ไม่สามารถผอ่นช าระเงินดาวน์ หรือยกเลิกการซ้ือขาย และกิจการไดท้ าการยดึ/ริบเงินจองและเงิน

ท าสญัญาลูกคา้  กิจการจะตอ้งบนัทึกบญัชี 
  1. เดบิต เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้   
    เครดิต รายไดจ้ากการยดึการจองและสญัญา 
  2. เดบิต เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้   
    เครดิต ลูกหน้ีการคา้ 
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  3. เดบิต รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์  
    เครดิต ลูกหน้ีการคา้ 
  4. ไม่ทราบ 
 
1.10 กิจการไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ื้อ โดยมีส่วนต่างคงเหลือจากค่าธรรมเนียมการโอน

กรรมสิทธ์ิตามท่ีกฎหมายก าหนด  กิจการจะตอ้งบนัทึกบญัชีรับรู้ส่วนต่างนั้นเป็น 
  1. รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์
  2. รายไดค้่าธรรมเนียมโอน 
  3. ไม่ตอ้งบนัทึกบญัชี   4. ไม่ทราบ 
 
1.11  ปี 25x5 กิจการมีนโยบายการรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ ในปีดงักล่าวกิจการสร้างบา้นขายใน

ราคา 5 ลา้นบาท สร้างเสร็จ 80% กิจการมีการรับรู้รายได ้4 ลา้นบาท และรับรู้ตน้ทุนตามท่ีเกิดจริง (สมมติ 
1.5 ลา้นบาท) ณ.ส้ินปี งบการเงินของบริษทัจะแสดงก าไร(ขาดทุน) 2.5 ลา้นบาท  ในปีถดัมากิจการเปล่ียน
วิธีการรับรู้รายได้ มาเป็นการรับรู้เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิตามมาตรฐานฯ  ท่านคิดว่ากิจการตอ้งท าการ
ปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัหรือไม่อยา่งไร 

  1. กิจการไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
  2. กิจการตอ้งปรับปรุงงบการเงิน โดยกิจการตอ้งโอนกลบัรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเคยรับรู้ตามวธีิ

อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จออกจากก าไรสะสม โดย 
   เดบิต ก าไร(ขาดทุน)สะสม     2,500,000 
    ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย-์งานระหวา่งก่อสร้าง 1,500,000 
    เครดิต รายไดจ้ากการขาย     4,000,000 
  3. กิจการตอ้งปรับปรุงงบการเงิน โดยกิจการตอ้งโอนกลบัรายการตน้ทุนท่ีเคยรับรู้ตามวธีิ

 อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จออกจากรายไดจ้ากการขาย โดย 
   เดบิต ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย-์งานระหวา่งก่อสร้าง 1,500,000 
    เครดิต รายไดจ้ากการขาย     1,500,000 
  4. ไม่ทราบ 
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2. การวดัมูลค่าของรายได้ 
2.1 การวดัมูลค่าของรายได ้ตามมาตรฐานฯ  กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่าใดในการตกลงซ้ือขาย

กนั 
  1. มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับสุทธิจากจ านวนส่วนลดการคา้และ 
   ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ 
  2. มูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับสุทธิจากจ านวนส่วนลดการคา้และ 
   ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ 
  3. วดัไดท้ั้งมูลค่ายติุธรรม และ มูลคา่ปัจจุบนัของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับสุทธิ  
   ตามแต่จะตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
  4. ไม่ทราบ 
 
2.2 ตามความเขา้ใจของท่าน “มูลค่ายติุธรรม”    หมายถึง 
  1. จ านวนเงินท่ี ผูซ้ื้อ และ ผูข้ายตกลง ซ้ือขายกนัในราคาหรือจ านวนเงินท่ีทั้งสองฝ่ายพึง 
   พอใจ และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระต่อกนั 
  2. จ านวนเงินท่ี ผูซ้ื้อ และ ผูข้าย  ตกลงซ้ือขายกนัตามราคาปัจจุบนัท่ีส านกังานท่ีดินประเมิน 
    ณ.วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
  3. จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อ และ ผูข้ายตกลง ซ้ือขายกนัในราคาหรือจ านวนเงินท่ีทั้งสองฝ่ายพึง 
   พอใจ และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระต่อกนับวกดว้ยราคาส่วนเพ่ิมจากส่วน 
   ต่างของราคาประเมินกบัราคาท่ีตกลงซ้ือขายกนั 
  4. ไม่ทราบ 
 
2.3. บริษทั เอ จ ากดั มีท่ีดิน 200 ตารางวา ไดแ้บ่งขายท่ี 100 ตารางวาให้กบั นาย บี  ในราคา ตารางวาละ 8,000 

บาท เง่ือนไขการรับช าระเงินมีดงัน้ี   วนัท่ีจอง 50,000 บาท  วนัท่ีท าสัญญา 150,000 บาท   และ  ผ่อนช าระ 
20 งวด งวดละ 30,000 บาท ในระหวา่งการผอ่นช าระบริษทัฯไดท้ าการพฒันาท่ีดินดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
ดีข้ึน ท าให้มีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนในราคาตารางวาละ 1,000 บาท   ณ.วนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีส านักงานท่ีดิน  นายบี 
ตอ้งช าระเงินใหก้บับริษทั เอ อีกเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 

  1. 100,000 บาท 
  2. 200,000 บาท   
  3. ไม่ตอ้งช าระเพ่ิมเติม เน่ืองจาก นายเอ ไดผ้อ่นช าระเงินส่วนท่ีคา้งไวค้รบตามราคาท่ีตกลง 
   ท าสญัญาซ้ือขายกนัท่ี ราคาตารางวาละ 8,000  บาท  ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้น อยูใ่น 
   ส่วนรับผิดชอบของผูข้าย  
  4. ไม่ทราบ 
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3. การเปิดเผยข้อมูล 
 
3.1 การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานฯ หมายถึง 
  1. ตวัอยา่งประกอบรายงานหรืองบการเงิน ท่ีใหข้อ้เทจ็จริงในการจดัท าบญัชี 
  2. การแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการจดัท างบการเงิน 
  3. ค าอธิบาย หรือตวัอยา่งประกอบรายงานหรืองบการเงิน ท่ีใหข้อ้เทจ็จริง ความเห็นหรือ 
   รายละเอียดเพ่ือช่วยใหก้ารตีความในรายงานหรืองบการเงินนั้นใหดี้ข้ึน  
  4. ไม่ทราบ  
   
3.2 วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร  
  1. เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจในขอ้มูลท่ีน าเสนอ และท าใหง้บการเงินมีความเช่ือถือได ้ 
   เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งครบถว้น ผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีของกิจการไป 
   เปรียบเทียบกบัอีกกิจการหน่ึงหรือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของกิจการเดียวกนัในแต่ละงวด 
   บญัชีได ้  
  2. ท าใหง้บการเงินมีความเช่ือถือได ้โปร่งใส และเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ สามารถน า 
   ขอ้มูลทางการบญัชีของกิจการไปเปรียบเทียบกบัอีกกิจการหน่ึงหรือเปรียบเทียบกบัขอ้มูล 
   ของกิจการเดียวกนัในแต่ละงวดบญัชีได ้
  3.  เพ่ืออธิบายรายการทางบญัชี นโยบายทางการบญัชีท่ีกิจการใชใ้นการจดัท างบการเงินท า 
   ใหง้บการเงินมีความเช่ือถือได ้เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งครบถว้น 
  4. ไม่ทราบ 
 
3.3 การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานฯ  กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าคญั

อะไรบา้งใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดท้ราบ  
  1. นโยบายการรับรู้รายไดข้องโครงการจากการขาย และจ านวนรายไดแ้ต่ละประเภท 
  2. รายละเอียดของบญัชีสินทรัพยอ่ื์น และ หน้ีสินอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ค่าชดเชยความเสียหาย  
   ค่าปรับ  
  3.  เปิดเผยทั้งขอ้ 1 และ ขอ้ 2  
  4. ไม่ทราบ    
 
 
 
 
 
 



 

108 

ส่วนที ่3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์  
ค าช้ีแจง   กรุณาระบุขอ้ความ แสดงถึงปัญหา  
 
3.1.  ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานของนกับญัชีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
รายได ้ท่านไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานดงักล่าวน้ี ในเร่ืองใดบา้ง 
  
 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
 
3.2. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 

2552) เร่ืองรายได ้อยา่งไร เพ่ือใหน้กับญัชีไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว และ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  
 ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีท่่านให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวลกัขณา  หนูมี 
 
วนั เดือน ปี เกดิ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2514 
 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2533 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาการบญัชี 
  โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลย ีจงัหวดัแพร่  
 ปีการศึกษา 2535 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการบญัชี             
  โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลย ีจงัหวดัแพร่  

ปีการศึกษา 2538 ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจดัการ  
 สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2547 บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 แขนงวชิาบญัชี  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์ พ.ศ.2547 – 2548  พนกังานบญัชี บจก.ออนสมูท๊ไทย  
พ.ศ.2549 – 2550    พนกังานบญัชี บจก.เชียงใหม่ไฮคอน 
พ.ศ. 2551 – 2553   เจา้หนา้ท่ีบญัชี มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั   พนกังานบญัชี บจก.เชียงใหม่ควอลิต้ี พร็อบเปอต้ี   

 

 


