มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง
รายได้
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ ได้ ปรั บปรุงให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้น โดยมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ซึ่งเป็ นการแก้ ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 38 ทุ กย่ อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
วัตถุประสงค์
แม่บทการบัญชีสาํ หรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินให้ คาํ นิยามไว้ ว่า รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้น
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือ
การลดลงของหนี้สนิ ซึ่งส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้ รับจากผู้มีส่วนร่วม
ในส่วนของเจ้ าของรายได้ ตามคํานิยาม รวมถึง รายได้ ซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผลกําไร
รายได้ มีช่ ือเรียกต่างๆ กัน เช่น รายได้ จากการขาย รายได้ จากการให้ บริการ รายได้ ค่าธรรมเนียม
รายได้ ดอกเบี้ย รายได้ เงินปันผล รายได้ ค่าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนด
วิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับรายได้ ซ่ึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท
ประเด็นหลักทางการบัญชีสาํ หรับรายได้ คือ การกําหนดว่าเมื่อใดกิจการต้ องรับรู้รายการเป็ นรายได้
แม่บทการบัญชีกาํ หนดว่ารายได้ ต้องรับรู้เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตของรายการจะเข้ าสู่กจิ การและกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการ
ดังกล่ าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุ ถึงสถานการณ์ท่เี ข้ าเกณฑ์การรั บรู้ รายได้
และให้ แนวทางในการปฏิบัติสาํ หรับแต่ละสถานการณ์

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ให้ถือ ปฏิ บตั ิ ก บั การบัญ ชี ส าหรับ รายได้ที่เ กิ ดขึ้ นจากรายการหรื อ
เหตุการณ์ต่อไปนี้
1.1 การขายสินค้า
1.2 การให้บริการ
1.3 การให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในรูปของดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 18
เรื่อง รายได้
3. สินค้ า หมายรวมถึง สินค้ าที่กิจการผลิตหรื อที่ซ้ ือมาเพื่ อขาย เช่น สินค้ าที่ซ้ ือมาโดยกิจการค้ าปลีก
หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่นื ที่กจิ การถือครองไว้ เพื่อขาย
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4. ตามปกติ การให้ บริการ หมายถึง การที่กิจการได้ ปฏิบัติงานตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาตลอดช่วงเวลา
ที่ตกลงกันซึ่งอาจเป็ นการให้ บริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไม่ ครอบคลุ มถึงรายได้ ซ่ึ งเกิดจากสัญญาการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานก่อสร้ างตามสัญญา
เช่น การให้ บริการด้ านการจัดการโครงการ หรืองานด้ านสถาปัตยกรรม เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริการ
ดังกล่าวมีวิธีปฏิบัติตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้ าง
5. การให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ในรูปของ
5.1 ดอกเบี้ย ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือ
จํานวนค้ างรับของกิจการ
5.2 ค่ า สิทธิ ซึ่ งเป็ นค่ า ตอบแทนจากการให้ ผ้ ู อ่ืน ใช้ สิน ทรั พย์ร ะยะยาวของกิจการ ตัวอย่ า งเช่ น
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.3 เงินปันผล ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งกําไรที่ผ้ ูถือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้ รับตามสัดส่วนของเงินลงทุน
ที่ถือ
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ ท่เี กิดจาก
6.1 สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า)
6.2 เงินปันผลซึ่งเกิดจากเงินลงทุนที่ถือปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม)
6.3 สัญญาประกันภัยที่อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 เรื่ อง
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
6.4 การเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิ น หรื อ
การจําหน่ายของสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่ าว (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.5 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6.6 การรั บ รู้ ร ายการเมื่อ เริ่ ม แรกและการเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพ
ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.7 การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.8 การขุดสินแร่ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่)
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คานิยาม
7. คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
รายได้

หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่ าใช้จ่าย) ใน
รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเกิดขึ้ นจากกิจกรรมตามปกติของ
กิจการ เมือ่ กระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิม่ ขึ้ น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รบั จากผูม้ ีส่วนร่ วมในส่วนของ
เจ้าของ

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง จานวนเงินที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั
หรื อ จานวนเงินที่จ่ายช าระหนี้ สิ นในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมี
ความรอบรู แ้ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกีย่ วข้องกัน

8. รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) ที่กิจการได้ รับหรือ
ค้ างรับซึ่งทําให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินที่กิจการเรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม เช่ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ถือเป็ นรายได้ ของกิจการเนื่องจากถื อเป็ นกระแสรับของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
ที่ไม่ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของของกิจการเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินที่ตัวแทนเรียกเก็บแทน
ตัวการซึ่งถือเป็ นกระแสรั บขั้นต้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น จึงไม่ถือ
เป็ นรายได้ เว้ นแต่จาํ นวนที่เรียกเก็บนั้นเป็ นรายได้ ค่านายหน้ า

การวัดมูลค่าของรายได้
9. กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หรือค้างรับ
10. ตามปกติ กิจการกําหนดจํานวนรายได้ ตามที่กิจการตกลงกับผู้ซ้ ือหรื อผู้ใช้ สินทรั พย์ซ่ึงจํานวนรายได้
ดังกล่ าวเป็ นมูลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ หรื อค้ างรั บ สุทธิจ ากจํา นวนส่ วนลดการค้ าและ
ส่วนลดตามปริมาณซื้อที่กจิ การกําหนด
11. โดยส่วนใหญ่ สิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รั บจะอยู่ ในรู ปของเงิ นสดหรื อรายการเทียบเท่า เงิ นสดและ
จํานวนรายได้ คือ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการได้ รับหรือค้ างรับ อย่างไรก็ตาม
หากกิจการไม่ได้ รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในทันที มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอาจมี
มูลค่าน้ อยกว่าจํานวนเงินสดรับหรือค้ างรับที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้ สินเชื่อแก่ผ้ ูซ้ ือโดยไม่
คิดดอกเบี้ย หรือยอมรับตั๋วเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดจากผู้ซ้ ือเป็ นสิ่งตอบแทน
จากการขายสินค้ า โดยนัยแล้ วส่วนหนึ่งของรายการดังกล่าวถือเป็ นการให้ สินเชื่อ ดังนั้น มูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของสิ่งตอบแทนต้ อ งกํา หนดโดยนํา จํา นวนทั้งสิ้น ที่จ ะได้ รั บ ในอนาคตคิ ด ลดด้ ว ยอัต รา
ดอกเบี้ยที่กาํ หนดขึ้น ซึ่งต้ องเป็ นอัตราใดอัตราหนึ่งที่กาํ หนดได้ ชัดเจนกว่าระหว่างอัตราดังต่อไปนี้
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11.1 อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ ายคลึงกันซึ่งผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ใกล้ เคียงกัน
11.2 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ คิดลดจํานวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํ ให้ มูลค่าปั จจุ บันเท่ากับราคา
เงินสดในปัจจุบันของสินค้ าหรือบริการ
ผลต่ า งระหว่ า งมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมกับ จํา นวนเงิน ของผลตอบแทนต้ องรั บ รู้ เ ป็ นรายได้ ดอกเบี้ ยตาม ที่
กํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 29 ถึ ง 30 และตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
12. เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้ เคียงกัน กิจการต้ องไม่ถือว่าการ
แลกเปลี่ยนนั้นก่อให้ เกิดรายได้ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น นมสด หรือ นํา้ มัน
ซึ่ งผู้ ผลิ ตแลกเปลี่ ยนสินค้ าระหว่ า งกัน เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของผู้ บ ริ โภคในแต่ละท้ องถิ่น
ให้ ทนั เวลา เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริ การที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กิจการต้ องถือว่าการ
แลกเปลี่ ยนนั้ นก่อให้ เกิดรายได้ กิจการต้ องวัด มูลค่าของรายได้ ดังกล่ าวโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของ
สินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับปรั บปรุงด้ วยจํานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่ างกัน
หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัด
มู ล ค่ า ของรายได้ โ ดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ นํา ไปแลกปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยจํา นวน
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน

เนื้ อหาของรายการบัญชี
13. ตามปกติ เกณฑ์ก ารรั บ รู้ ร ายได้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ให้ ถื อปฏิบั ติกับ รายการบั ญ ชี แต่ ล ะ
รายการ แต่ ใ นบางสถานการณ์ กิ จ การอาจจํา เป็ นต้ อ งนํา เกณฑ์ ก ารรั บ รู้ รายได้ ม าปฏิ บั ติ กั บ
ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของรายการบั ญ ชี เ พื่ อ สะท้ อ นให้ เห็น ถึ ง เนื้ อหาของรายการบั ญ ชี น้ั น
ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้ รวมค่าบริการหลังการขายที่สามารถระบุจาํ นวนได้ ไว้ ในราคาขายของสินค้ า
กิจการต้ องบันทึกค่าบริการดังกล่าวเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลา
ที่ให้ บริการนั้น ในทางกลับกัน กิจการต้ องนําเกณฑ์การรับรู้รายได้ มาใช้ ปฏิบัติกับรายการบัญชีมากกว่า
หนึ่งรายการพร้ อมกัน เมื่อรายการบัญชีเหล่านั้นสัมพันธ์กันจนทําให้ ไม่สามารถเข้ าใจถึงผลกระทบ
ทางธุรกิจของรายการใดรายการหนึ่งได้ โดยไม่อ้างอิงถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น กิจการ
อาจขายสินค้ าและขณะเดียวกันได้ ทาํ สัญญาแยกต่างหากที่จะซื้อคืนสินค้ าดังกล่าวในภายหลัง หาก
กิจการแยกบันทึกรายการบัญชีโดยไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรายการทั้งสองจะทําให้ เนื้อหาของ
รายการบัญชีไม่สมบูรณ์ ดังนั้น กิจการต้ องบันทึกรายการบัญชีท้งั สองรวมกันเป็ นรายการเดียว

การขายสินค้า
14. กิจการต้องรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
14.1 กิจการได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ ีนยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของสินค้า ให้กบั
ผูซ้ ื้ อแล้ว
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14.2 กิจการไม่เ กี่ย วข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่ อเนื่องในระดับที่เจ้ าของพึงกระท า หรื อ
ไม่ได้ควบคุมสินค้าทีข่ ายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
14.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
14.4 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้นั
14.5 กิจการสามารถวัดมู ลค่ าของต้นทุ นที่เกิ ดขึ้ นหรื อที่จะเกิดขึ้ นอันเนื่อ งมาจากรายการนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
15. กิจการต้ องคํานึงถึงสถานการณ์แวดล้ อมของรายการบัญชีในการพิจารณาว่าเมื่อใดกิจการได้ โอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กับผู้ ซ้ ือ โดยทั่วไปการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกิดขึ้นเมื่อกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครอง
สินค้ าให้ กับผู้ซ้ ือ กรณีน้ ี มักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้ าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้ า ของสามารถเกิด ขึ้น ณ เวลาที่ต่ า งจากเวลาในการโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อ โอนการ
ครอบครองสินค้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือ
16. กิจการจะไม่รับรู้รายได้ หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า ดังนั้น
รายการที่เกิดขึ้นไม่ถือว่ าเป็ นการขาย กิจการอาจคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้ าของได้ ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น
16.1 เมื่ อ กิ จ การยั ง มี ภ าระผู ก พั น ต่ อ ผลงานที่ไ ม่ เ ป็ นที่พ อใจของผู้ ซ้ ื อซึ่ ง กิ จ การต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
นอกเหนือจากการรับประกันปกติ
16.2 เมื่อรายได้ จากการขายสินค้ าของกิจการขึ้นอยู่กบั รายได้ ท่ผี ้ ูซ้ ือได้ รับจากการขายสินค้ านั้น
16.3 เมื่อสินค้ าที่ส่งไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนั้นเป็ นส่วนสําคัญของสัญญาซึ่งกิจการยัง
มิได้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จ และ
16.4 เมื่อผู้ซ้ ือมีสทิ ธิท่จี ะบอกเลิกการซื้อตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและกิจการไม่สามารถประมาณ
ความน่าจะเป็ นที่ผ้ ูซ้ ือจะคืนสินค้ านั้นได้
17. หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ นนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า รายการบัญชีท่เี กิดขึ้นถือว่า
เป็ นการขาย ให้ กิจการรับรู้รายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินค้ าไว้ เพียงเพื่อประโยชน์
ในการเรียกเก็บเงินเมื่อครบกําหนด ในกรณีดังกล่าว รายการบัญชีน้ันถือเป็ นการขายและให้ กิจการ
รับรู้เป็ นรายได้ หากกิจการได้ โอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของ
สินค้ าไปแล้ ว อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กรณีท่กี ิจการค้ าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ นนัยสําคัญของความ
เป็ นเจ้ าของสินค้ าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้ หากลูกค้ าไม่พอใจในสินค้ า ในกรณีดังกล่าว กิจการสามารถ
รับรู้รายได้ ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรั บคืนสินค้ าในอนาคตได้ อย่าง
น่ าเชื่ อถือพร้ อมกับรั บรู้หนี้สินที่เกิดจากการรั บคืนโดยประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปั จจั ย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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18. กิจ การจะรั บ รู้ ร ายได้ เ มื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีกิ จ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน ในบางกรณี ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
อาจไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการได้ รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้ วหรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้
หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติให้ ส่งเงินซึ่งเป็ นสิ่งตอบแทนจาก
การขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรั บรู้ รายได้ ในทันทีท่ีรัฐบาลต่างประเทศอนุ มัติให้ ส่งเงิน
ดังกล่ า วออกนอกประเทศได้ เนื่ องจากความไม่แ น่ นอนได้ หมดไป อย่ า งไรก็ตาม เมื่อมีความไม่
แน่ นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรี ยกเก็บได้ ของจํานวนที่ได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงิน
ที่กจิ การไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่จะได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อีกต่อไป
ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
19. รายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กี่ยวข้ อ งกับ รายการหรื อ เหตุการณ์ทางบั ญชี เดียวกัน ต้ องรั บ รู้ ในงวดบั ญ ชี
เดียวกัน กระบวนการนี้ เรียกว่า การจับคู่รายได้ และค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่ายซึ่งรวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการ
รับประกันและค่าใช้ จ่ายที่เกิดหลังการส่งสินค้ าจะสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเงื่อนไขในข้ ออื่นๆ
ในการรับรู้รายได้ เกิดขึ้นแล้ ว อย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้ หากไม่สามารถวัดมูลค่าของ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีน้ ี ให้ กิจการบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รับจากการขายสินค้ า
เป็ นหนี้สนิ

การให้บริการ
20. เมื่อผลของรายการที่เกีย่ วข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้อง
รับรูร้ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการเป็ นรายได้ตามขั้นความสาเร็จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้อต่อไปนี้
20.1 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
20.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้นั
20.3 กิจการสามารถวัดขั้นความสาเร็จของรายการบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานได้
อย่างน่าเชื่อถือ
20.4 กิจการสามารถวัดมู ลค่าของต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถื อและต้นทุนในที่นี้ หมายถึง ต้นทุนที่
เกิดขึ้ นแล้วและทีจ่ ะเกิดขึ้ นเพือ่ ทาให้รายการบัญชีน้นั เสร็จสมบูรณ์ *

*

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 27 เรือ่ ง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
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21. การรับรู้รายได้ ตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกว่า วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ตามวิธีน้ ี
กิจการต้ องรั บรู้ ร ายได้ ในงวดบั ญ ชี ท่ีมีการให้ บริ การ การรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ดังกล่ าวให้ ข้อมู ลที่
เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ให้ และผลการปฏิบัติงานระหว่างงวด มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง ได้ กาํ หนดให้ มีการรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์น้ ีด้วย
ข้ อ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ดั ง กล่ า วสามารถใช้ ป ฏิบั ติ กับ การรั บ รู้ รายได้ ส ํา หรั บ การ
ให้ บริการและการรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ น้ัน
22. กิจการจะรั บรู้รายได้ ได้ ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่กี ิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่จะ
ได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ อีกต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับ
จํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
23. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้ อย่ างน่ าเชื่อถือหลังจากที่ได้ ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้ อ
ต่อไปนี้
23.1 สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ ายซึ่งเกี่ยวกับการให้ บริการหรือการรับบริการ
23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
23.3 ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน
โดยทั่วไป กิจการต้ องมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใช้ ภายในกิจการ
และกิจการต้ องทบทวนประมาณการรายได้ ตลอดระยะเวลาที่ให้ บริการและแก้ ไขประมาณการดังกล่าว
เมื่อจําเป็ น การแก้ ไขประมาณการนั้นไม่ถือเป็ นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการ
บัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือ
24. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีได้ หลายวิธี กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีท่ีสามารถวั ด
ระดับของบริการที่แล้ วเสร็จได้ อย่างน่าเชื่อถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง
24.1 การสํารวจงานที่ได้ ทาํ แล้ ว
24.2 อัตราส่วนของบริการที่ให้ จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้
24.3 สัดส่วนของต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปั จจุ บันกับประมาณการต้ นทุนทั้งสิ้น ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึง
ปั จจุ บันให้ รวมเฉพาะต้ นทุนของบริ การที่ให้ แล้ วจนถึงปั จจุ บัน ส่วนประมาณการต้ นทุนทั้งสิ้น
ให้ รวมต้ นทุนของบริการทั้งที่ให้ แล้ วและที่จะให้ ในอนาคต
ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้ าหรือเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจะไม่ได้ สะท้ อนถึงระดับของบริการที่ให้ ไปแล้ ว
25. หากกิจ การไม่ สามารถจํา แนกบริ การที่ให้ เ นื่ องจากต้ อ งให้ บริ ก ารหลายอย่ างในช่ วงเวลาเดี ยวกัน
กิจการต้ องรับรู้รายได้ ด้วยวิธีเส้ นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้ นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ า
กิจการสามารถใช้ วิธอี ่นื ที่เหมาะสมกว่าในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการที่ให้ หากการให้ บริการ
นั้ น ประกอบด้ ว ยการบริ ก ารหลั ก ซึ่ ง มีความสํา คัญ กว่ า การบริ ก ารอื่น ๆ กิจการต้ องไม่ รั บ รู้ รายได้
จนกระทั่งการให้ บริการหลักนั้นได้ ดาํ เนินการแล้ ว
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26. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้องรับรูร้ ายได้ไม่เกินจานวนค่าใช้จ่ายทีร่ บั รูไ้ ปแล้วซึ่งคาดว่าจะได้รบั คืน
27. ตามปกติ กิจการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือในระยะเริ่มแรกที่เกิด
รายการบัญชี อย่างไรก็ตาม หากกิจการคาดว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับต้ นทุน
ที่เกิดขึ้นจากรายการบัญชีน้ันคืน กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ ได้ ไม่เกินจํานวนต้ นทุนที่เกิดขึ้นที่คาด
ว่าจะได้ รับคืน กิจการต้ องไม่รับรู้กาํ ไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือ
28. กิจการต้ อ งรั บ รู้ ต้ นทุ นที่เ กิดขึ้ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายโดยไม่ รั บรู้ ร ายได้ ท่ีเกี่ ยวข้ อ งหากกิ จการไม่ สามารถ
ประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือและคาดว่าจะไม่ได้ รับคืนต้ นทุนที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากความไม่แน่นอนได้ หมดไป
กิจการสามารถรับรู้รายได้ ตามย่อหน้ าที่ 20 แทนการรับรู้รายได้ ตามย่อหน้ าที่ 26

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล
29. กิจการต้องรับรูร้ ายได้ในรูปดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล ที่เกิดจากการให้ผูอ้ ื่นใช้สินทรัพย์
ของกิจการตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
29.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้นั
29.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
30. รายได้ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล ต้องรับรูต้ ามเกณฑ์ต่อไปนี้
30.1 ดอกเบี้ ยต้องรับรูต้ ามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรือ่ ง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
30.2 ค่าสิทธิตอ้ งรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็ นไปตามเนื้ อหาของข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้อง
30.3 เงินปันผลต้องรับรูเ้ มือ่ ผูถ้ อื หุน้ มีสิทธิได้รบั เงินปันผล
31. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
32. หากกิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงค้ างที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อ กิจการต้ อง
ปันส่วนดอกเบี้ยที่ได้ รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการซื้อและหลังการ
ซื้อเพื่อรับรู้เป็ นรายได้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ
33. กิจการต้ องใช้ เกณฑ์คงค้ างในการบันทึกค่าสิทธิตามข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เนื้อหาตามข้ อตกลง
จะแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้รายได้ จะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใช้ เกณฑ์อ่นื ที่มีระบบและสมเหตุสมผล
34. กิ จ การจะรั บ รู้ ร ายได้ เ มื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีกิ จ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรี ยกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กิจการไม่ สามารถเรี ยกเก็บได้ หรื อจํานวนเงิน
ที่จะได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อีกต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและต้ องไม่นาํ ไปปรับปรุง
กับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
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การเปิ ดเผยข้อมูล
35. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
35.1 นโยบายการบัญชี ที่กิจการใช้ในการรับรู ้รายได้ ซึ่ งรวมถึงวิธีกาหนดขั้นความสาเร็จของ
รายการบัญชีทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
35.2 จานวนรายได้แต่ละประเภททีม่ ีนยั สาคัญทีร่ บั รูร้ ะหว่างงวดซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้
35.2.1 การขายสินค้า
35.2.2 การให้บริการ
35.2.3 ดอกเบี้ ย
35.2.4 ค่าสิทธิ
35.2.5 เงินปันผล
35.3 จานวนรายได้ทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการซึ่งรวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภท
ทีม่ นี ยั สาคัญ
36. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้ น ข้ อมู ลดังกล่ า วอาจเกิดจากรายการ เช่ น ค่ารั บประกันสินค้ า ค่ าชดเชยความเสียหาย
ค่าปรับ หรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
วันถือปฏิบตั ิ
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป
38. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทาขึ้นเพือ่ เป็ นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ภาคผนวกนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
รายได้ มาประยุกต์ใช้โดยอธิบายความหมายในสถานการณ์เชิงพาณิชย์บางประเภทให้ชดั เจนขึ้น ตัวอย่าง
ทีน่ าเสนอเน้นถึงรายการบัญชีในบางลักษณะและไม่ได้พิจารณาถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องทุกปัจจัยซึง่ อาจมีผล
ต่อการรับรูร้ ายได้ ตัวอย่างดังกล่าวสมมุติวา่
ก) กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
ข) มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนัน้
ค) กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นหรือทีจ่ ะเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
การขายสินค้า
ตัวอย่างที่ 1

การขายโดยยังไม่ส่งมอบสินค้าเนือ่ งจากเป็ นความประสงค์ของผูซ้ ้ ือ ทัง้ ทีผ่ ซู ้ ้ ือมีกรรมสิทธิ์
ในสินค้านัน้ และยอมรับหนี้แล้ว
กิจการสามารถรับรู้รายได้ หลังจากผู้ซ้ ือมีกรรมสิทธิ์ในสินค้ าก็ต่อเมื่อ
ก. มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะส่งสินค้ าให้ ผ้ ูซ้ ือ
ข. สินค้ าที่ขายไปแล้ ว นั้ นอยู่ ในความครอบครองของกิจการ ซึ่งกิจการได้ ระบุ ไว้ แล้ ว
อย่างชัดเจนและสินค้ านั้นพร้ อมที่จะส่งมอบให้ ผ้ ูซ้ ือ ณ เวลาที่มีการรับรู้รายได้
ค. ผู้ซ้ ือมีคาํ สั่งเลื่อนเวลาการส่งมอบสินค้ า
ง. เงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามปกติ
กิจ การจะไม่ รั บรู้ รายได้ หากกิจการเพี ยงแต่คาดว่ าจะสามารถจั ดหาหรื อผลิ ตสิน ค้ า ได้
ทันเวลาที่ต้องส่งมอบ

ตัวอย่างที่ 2

การขายสินค้าอย่างมีเงือ่ นไข
ก. การขายสินค้าโดยมีเงือ่ นไขการติดตัง้ และการตรวจสอบ
ตามปกติ กิจการสามารถรับรู้รายได้ ได้ หากผู้ซ้ ือยอมรับสินค้ าและการติดตั้งเสร็จสิ้นลง
และสินค้ าผ่านการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถรับรู้รายได้ ทนั ทีท่ผี ้ ูซ้ ือ
ยอมรับสินค้ าเมื่อ
ก1. การติดตั้งเป็ นกระบวนการที่ง่าย ตัวอย่างเช่น การติดตั้งโทรทัศน์ ซึ่งเป็ นเพียง
การแกะกล่องต่อสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ
ก2. การตรวจสอบเป็ นเพี ย งเพื่ อยื น ยั น ราคาที่ ก ํา หนดไว้ ตามสั ญ ญาเท่ า นั้ น
ตัวอย่างเช่นการนําส่งแร่เหล็ก นํา้ ตาล หรือถั่วเหลือง
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ข. การขายโดยมีเงือ่ นไขทีผ่ ซู ้ ้ ือสามารถคืนสินค้าได้ภายในเวลาทีก่ าหนด
ในกรณีท่ีมีความไม่แน่ นอนในการคืน สินค้ า กิจการจะรั บรู้รายได้ เมื่อผู้ซ้ ือยอมรั บ
สินค้ าอย่างเป็ นทางการแล้ ว หรือเมื่อระยะเวลาการคืนสินค้ าได้ ส้ ินสุดลงหลังจาก
ที่ผ้ ูซ้ ือได้ รับสินค้ าแล้ ว
ค. การฝากขายซึง่ ผูร้ บั ฝาก (ผูซ้ ้ ือ) ทาหน้าทีข่ ายสินค้าแทนผูฝ้ าก (ผูข้ าย)
ผู้ฝากต้ องรับรู้รายได้ เมื่อผู้รับฝากได้ ขายสินค้ านั้นให้ บุคคลที่สาม
ง. การขายแบบจ่ายเงินสดเมือ่ ส่งมอบ
กิจการต้ องรับรู้รายได้ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ าให้ ผ้ ูซ้ ือและผู้ขายหรือตัวแทนได้ รับเงินสด
ตัวอย่างที ่ 3

การขายในกรณีทีจ่ ะส่งมอบสินค้าก็ต่อเมือ่ ผูซ้ ้ ือได้ชาระเงินครบแล้ว
กิจการจะรับรู้รายได้ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ า อย่างไรก็ตาม หากประสบการณ์ท่ีผ่านมา
ชี้ให้ เห็นว่าการขายส่วนใหญ่ มักจะสัมฤทธิ์ผล กิจการสามารถรับรู้รายได้ เมื่อได้ รับเงินมัดจํา
ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ โดยกิจการมีสินค้ าอยู่ในครอบครองสามารถระบุได้ อย่างชัดเจน
และพร้ อมที่จะส่งมอบให้ ผ้ ูซ้ ือ

ตัวอย่างที ่ 4

การขายตามสัง่ โดยกิจการจะได้รบั ชาระเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนก่อนการส่ง มอบสินค้าซึง่
ยังไม่มีในครอบครอง เช่น สินค้ายังอยู่ในระหว่างการผลิตหรื อสินค้าทีบ่ ุคคลทีส่ ามจะ
ส่งไปยังผูซ้ ้ ือโดยตรง
กิจการจะรับรู้รายได้ เมื่อผู้ซ้ ือได้ รับสินค้ าแล้ ว

ตัวอย่างที ่ 5

การขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน (ไม่รวมการแลกเปลีย่ นสินค้า) ผูข้ ายตกลงทีจ่ ะซื้อสินค้าทีข่ าย
ไปนัน้ คืนในภายหลัง หรือเมือ่ ผูข้ ายมีสิทธิเลือกทีจ่ ะซื้อคืนหรือผูซ้ ้ ือมีสิทธิเลือกทีจ่ ะขายคืน
สําหรับการขายและมีสญ
ั ญาซื้อคืนสําหรับสินทรัยพ์ท่ไี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน ผู้ขายต้ อง
วิ เ คราะห์ เ นื้ อหาของเงื่ อ นไขในข้ อ ตกลงเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผู้ ข ายได้ โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของให้ ผ้ ูซ้ ือแล้ ว จึงจะสามารถรับรู้รายได้ ได้ หากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของยังคงอยู่ กับผู้ ขายแม้ ว่า ผู้ ขายได้ โอนกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายไปแล้ ว รายการดังกล่าวถือเป็ นการจัดหาเงินซึ่งไม่ก่อให้ เกิดรายได้ สําหรับการขาย
สินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสัญญาซื้อคืน ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ตัวอย่างที ่ 6

การขายสินค้าให้ตวั กลาง เช่น ผูแ้ ทนจาหน่าย ผูจ้ ดั จาหน่าย หรือบุคคลอื่นเพือ่ การขายต่อ
ตามปกติผ้ ูขายจะรับรู้รายได้ เมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
ไปแล้ ว อย่างไรก็ตาม หากโดยเนื้อหาผู้ซ้ ือทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนเท่านั้นให้ ถือว่าการขายนั้น
เป็ นการฝากขาย
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ตัวอย่างที ่ 7

ค่าสมาชิกสิ่งตีพิมพ์และรายการทีค่ ล้ายคลึงกัน
เมื่อค่ าสมาชิกในแต่ ละช่ วงเวลาเป็ นจํานวนเงินที่ใกล้ เคียงกัน กิจการจะรั บรู้รายได้ โดย
วิ ธีเ ส้ น ตรงตลอดอายุ ก ารเป็ นสมาชิ ก ซึ่ ง มี ก ารส่ ง มอบสิน ค้ า เมื่ อ ค่ า สมาชิ ก ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาเป็ นจํานวนเงินที่แตกต่างกัน กิจการจะรับรู้รายได้ ตามสัดส่วนราคาขายของสินค้ า
ที่ส่งมอบกับประมาณการราคาขายทั้งสิ้นของสินค้ าที่ต้องส่งมอบตลอดอายุการเป็ นสมาชิก

ตัวอย่างที ่ 8

การขายตามสัญญาผ่อนชาระตามเงือ่ นไขการผ่อนชาระเป็ นรายงวด
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ รายได้ ณ วั น ที่ข าย โดยราคาขายเป็ นมู ลค่ า ปั จจุ บั น ของสิ่งตอบแทน
ที่ได้ รับ หรื อค้ างรั บ ซึ่ งไม่ รวมดอกเบี้ ย อัตราคิดลดที่ใช้ คือ อัตราดอกเบี้ ยที่กาํ หนดขึ้ น
รายได้ ส่วนที่เป็ นดอกเบี้ย กิจการต้ องรับรู้เป็ นรายได้ โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริง

ตัวอย่างที ่ 9

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างนี้ถูกยกเลิกโดยการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญา
การก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์

การให้บริการ
ตัวอย่างที ่ 10 ค่าติดตัง้
กิจการจะรั บรู้ รายได้ จากการติดตั้งตามขั้นความสําเร็จของบริ การที่ให้ เว้ นแต่การติดตั้งนั้น
เป็ นเพียงส่วนประกอบย่อยของการขาย ซึ่ งในกรณีน้ ีกิจการจะรับรู้รายได้ จากการติดตั้ง
เมื่อขายสินค้ า
ตัวอย่างที ่ 11 ค่าบริการซึง่ รวมอยู่ในราคาขายของผลิตภัณฑ์
เมื่ อ ราคาขายของผลิ ตภั ณ ฑ์ได้ ร วมจํา นวนที่สามารถระบุ ได้ สาํ หรั บ การให้ บ ริ ก ารหลั ง
การขาย (เช่น การให้ บริการหลังการขาย และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ ดีข้ ึน
หลังจากที่ขายไปแล้ ว) จํานวนที่สามารถระบุได้ ดังกล่ าวต้ องบันทึกเป็ นรายได้ รอการตัด
บั ญ ชี แ ละทยอยรั บ รู้ เ ป็ นรายได้ ต ลอดระยะเวลาที่มี ก ารให้ บ ริ ก าร ตามปกติ รายได้
รอการตั ด บั ญ ชี ดั ง กล่ า วได้ ร วมถึ ง ต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ตามข้ อ ตกลง
และกําไรจากการให้ บริการนั้น
ตัวอย่างที ่ 12 ค่านายหน้าโฆษณา
กิ จ การจะรั บ รู้ ร ายได้ ค่ า นายหน้ า โฆษณาเมื่ อ สื่อ โฆษณานั้ น ได้ เ ผยแพร่ สู่ ส าธารณชน
ส่วนรายได้ ค่าผลิตสื่อโฆษณาต้ องรับรู้ตามขั้นความสําเร็จของงานนั้น
ตัวอย่างที ่ 13 ค่านายหน้าตัวแทนประกันภัย
ตัวแทนจะรับรู้รายได้ ค่านายหน้ าประกัน ภัยที่ได้ รับหรื อค้ างรั บเมื่อวันที่กรมธรรม์ใหม่มี
ผลบังคับหรือวันที่ต่ออายุกรมธรรม์หากตัวแทนนั้นไม่ต้องให้ บริการอื่นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม
หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ตี ัวแทนจะต้ องให้ บริการต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์
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ตัวแทนต้ องบันทึกค่านายหน้ าประกันภัยนั้นเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็ น
รายได้ ตลอดอายุของกรมธรรม์ท่มี ีผลบังคับ
ตัวอย่างที ่ 14 ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมการให้ บริการทางการเงิน ให้ รับรู้เป็ นรายได้ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมนั้นตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีสาํ หรับตราสารการเงินที่เกี่ยวข้ อง ชื่อของ
ค่าธรรมเนียมการให้ บริ การทางการเงินอาจไม่แสดงให้ เห็นถึงลักษณะและเนื้ อหาของ
บริการที่ให้ ดังนั้น จึงจําเป็ นต้ องแยกค่าธรรมเนียมออกเป็ น 3 ประเภทดังต่อไปนี้
ก. ค่าธรรมเนียมทีถ่ ือเป็ นส่วนหนึง่ ของอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของเครือ่ งมือทางการเงิน
โดยทั่ว ไป ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วเป็ นส่ ว นปรั บ ปรุ ง อัต ราผลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง
อย่ า งไรก็ต าม หากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรั บรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน กิจการรั บรู้ค่าธรรมเนียม
เป็ นรายได้ เมื่อกิจการรับรู้เครื่องมือทางการเงินเริ่มแรก
ก1. ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกทีก่ ิจการได้รบั จากการออกหรือได้มาซึง่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ซึง่ ไม่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 39 เรื่อง การรับรู แ้ ละการวัด
มูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ค่าธรรมเนียมดังกล่ าวอาจรวมถึงจํานวนที่ชดเชยให้ กับกิจการในการประเมิน
ฐานะการเงินของผู้ กู้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน และการจัดการ ให้ มีการ
คํา้ ประกัน การเจรจาตกลงเงื่อนไข การจัดเตรียมและการดําเนินการเกี่ยวกับ
เอกสาร และการทําธุร กรรมขั้นสุดท้ า ยภายหลั งที่ตกลงกันได้ ค่าธรรมเนียม
ดั งกล่ า วถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการก่ อ ให้ เ กิดความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อเนื่ องกับ
เครื่องมือทางการเงิน ดังนั้น ค่าธรรมเนียมและต้ นทุนของรายการที่เกี่ยวข้ อง
(ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 39 เรื่อง การรับรู้ และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ต้ องบันทึกเป็ นรายการรอการ
ตัดบัญชีและทยอยรับรู้เพื่อปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริง
ก2. ค่ า ธรรมเนี ย มผูก พัน วงเงิ น ที ่กิ จ การได้รับ จากการจัด หาวงเงิ น ที ่จ ะให้กูย้ ื ม
ในกรณีทีว่ งเงินให้กูย้ ืมไม่เข้าขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 39 เรื่อง
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะมีการให้ ก้ ูยืมเงินเกิดขึ้นและภาระผูกพันการ
ให้ ก้ ูยืมไม่ได้ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ค่าธรรมเนียมผูกพั น
วงเงินที่ได้ รับต้ องถือเป็ นค่ าชดเชยของการผูกพั นอย่ างต่ อเนื่ องกับการได้ มาซึ่ง
เครื่องมือทางการเงินนั้น ดังนั้น ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินและต้ นทุนของรายการ
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ที่เกี่ยวข้ อง (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ต้ องบันทึกเป็ นรายการรอ
การตัดบัญชี และทยอยรั บรู้เพื่ อปรั บปรุ งอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ ง ในกรณีท่ี
ข้ อผู ก พั น วงเงิ น สิ้ นสุ ด ลงโดยที่ กิ จ การมิ ไ ด้ ให้ กู้ ยื ม กิ จ การสามารถรั บ รู้
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายได้ ณ วันที่ข้อผูกพันวงเงินสิ้นสุดลง ในกรณีท่ภี าระ
ผูกพั นการให้ ก้ ูยืมเป็ นไปตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ ถือเป็ น
อนุพันธ์ทางการเงินและวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ก3. ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกทีไ่ ด้รบั จากการออกหนี้สินทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการก่อให้ เกิดหนี้สินทางการเงิน เมื่อ
หนี้ สิน ทางการเงิน มิได้ จั ดประเภทเป็ นหนี้ สิน ทางการเงิ น ที่แ สดงด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ค่าธรรมเนียมเริ่ มแรกที่ได้ รับนั้น รวมถึงต้ นทุน
ของรายการที่เกี่ยวข้ อง (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ต้ องรวมใน
จํา นวนเงิน เริ่ มแรกของมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของหนี้สิน ทางการเงิน และรั บ รู้ เ พื่ อ
ปรั บปรุงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ ง กิจการต้ องแยกค่าธรรมเนียมและต้ นทุน
ซึ่ ง ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของอั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง ของหนี้ สิ น ทางการเงิ น จาก
ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกและต้ นทุนของรายการที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิในการให้ บริการ
เช่น การให้ บริการทางด้ านการจัดการเงินลงทุน
ข. ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ มีการให้บริการ
ข1. ค่าธรรมเนียมทีก่ ิจการเรียกเก็บจากการจัดการเงินกู ้
กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับสําหรับการให้ บริการจัดการเงินกู้เป็ นรายได้
เมื่อมีการให้ บริการ
ข2. ค่ าธรรมเนี ยมผูกพันวงเงินทีก่ ิจการได้รับจากการประกันวงเงินทีจ่ ะให้กูต้ าม
เวลาทีก่ าหนด ซึง่ ไม่ ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 39 เรื่อง
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากไม่น่าเป็ นไปได้ ท่จี ะมีการกู้ยืมเกิดขึ้น และภาระผูกพันการให้ กู้ยืมไม่ได้ อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้ และการวั ดมู ลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมผูกพัน
วงเงินดังกล่ าวเป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อผูกพั นนั้นมีผลบังคับใช้ ในกรณี
ที่ภาระผูกพันการให้ กู้ยืมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
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การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
ให้ ถือเป็ นตราสารอนุพันธ์และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ข3. ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเงินลงทุน
ค่ า ธรรมเนี ยมที่เ รี ยกเก็บ จากการบริ หารจั ดการเงิน ลงทุ น จะรั บ รู้ เป็ นรายได้
เมื่อได้ ให้ บริการแล้ ว
ต้ นทุนส่วนเพิ่มซึ่งสามารถระบุได้ โดยตรงว่าเป็ นไปตามสัญญาของการบริหาร
จั ดการเงิน ลงทุ นจะต้ องรั บรู้ เป็ นสินทรั พย์ เมื่ อเป็ นรายการที่ระบุ และแยกได้
อย่างชัดเจน ซึ่งวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ และต้ องเป็ นจํานวนที่มีความเป็ นไปได้
ค่ อนข้ างแน่ ท่ีจะได้ รั บคืน ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 39
เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมูลค่า เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ต้ นทุนส่วนเพิ่มคือจํานวนซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ถ้ ากิจการมิได้ มีสัญญาเกี่ยวกับการ
บริ หารจั ดการเงิน ลงทุ น สิน ทรั พ ย์จึ งถื อเป็ นสิทธิตามสัญ ญาของกิจ การที่จ ะ
ได้ รับประโยชน์จากการให้ บริการในการบริหารจัดการเงินลงทุน และสินทรัพย์
นั้นต้ องตัดจําหน่ายเมื่อกิจการรับรู้รายได้ ท่เี กี่ยวข้ อง ถ้ ากิจการมีสัญญาในการ
บริหารจัดการเงินลงทุนในลักษณะของกลุ่มเงินลงทุน กิจการอาจต้ องประเมิ น
มูลค่าที่จะได้ รับคืนโดยใช้ กลุ่มเงินลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์
สัญญาให้ บริการทางการเงินบางประเภทจะเกี่ยวข้ องทั้งกับเครื่องมือทางการเงิน
เริ่มแรกหนึ่งหรือสองประเภท และข้ อกําหนดการให้ บริการบริหารจัดการเงิน
ลงทุน ตัวอย่างเช่น สัญญาเงินฝากรายเดือนระยะยาวที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
จัดการตราสารทุนเป็ นกลุ่ม ผู้ให้ บริการตามสัญญาต้ องแยกต้ นทุนของรายการ
ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ ตราสารการเงิ น เริ่ ม แรกจากต้ น ทุ น ของการได้ รั บ สิ ท ธิใ นการ
ให้ บริการบริหารจัดการเงินลงทุน
ค. ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ มีการดาเนินการทีม่ ีนยั สาคัญ
กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อการดําเนินการที่เป็ นนัยสําคัญได้
เสร็จสิ้นลงดังตัวอย่างต่อไปนี้
ค1. ค่านายหน้าในการจัดสรรหุน้ ให้ลกู ค้า
กิจการจะรับรู้ค่านายหน้ าเป็ นรายได้ เมื่อได้ จัดสรรหุ้นให้ ลูกค้ าแล้ ว
ค2. ค่าธรรมเนียมในการจัดการให้มีการกูย้ ืมระหว่างผูก้ กู ้ บั นักลงทุน
กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมเป็ นรายได้ เมื่อการจัดการดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
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ค3. ค่าธรรมเนียมจากการจัดหาเงินให้กยู ้ ืมร่วม
ค่าธรรมเนียมซึ่งกิจการได้ รับจากการจัดหาผู้ให้ ก้ ูยืมร่ วมโดยที่กิจการไม่มีส่วน
ในเงินกู้น้ัน (หรือมีส่วนในเงินกู้ยืมนั้นแต่ได้ รับอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงใกล้ เคียง
กับเจ้ าหนี้รายอื่น) ถือเป็ นค่าชดเชยสําหรับการให้ บริการ กิจการสามารถรับรู้
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อการจัดหาผู้ให้ กู้ยืมร่วมได้ เสร็จสิ้นลง
ตัวอย่างที่ 15 ค่าผ่านประตู
กิจการจะรับรู้รายได้ จากการแสดง การจัดเลี้ยง และงานรื่ นเริงอื่น เมื่องานเหล่านั้นได้
เสร็จสิ้นลง หากค่าผ่านประตูน้ันสามารถเข้ าชมการแสดงได้ หลายประเภทกิจการต้ อง
ปันส่วนค่าผ่านประตูให้ กบั การแสดงแต่ละประเภทตามเกณฑ์ท่เี หมาะสม
ตัวอย่างที ่ 16 ค่าเล่าเรียน
กิจการจะรับรู้รายได้ ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน
ตัวอย่างที ่ 17 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าใช้บริการ และค่าบารุงสมาชิก
กิจการจะรับรู้รายได้ ตามลักษณะของการให้ บริ การ หากค่าธรรมเนียมที่กิจการเรียกเก็บ
เป็ นเพียงค่าบํารุงสมาชิกและค่าบริการอื่นทั้งหมดหรือสินค้ ามีการเรียกเก็บแยกต่างหาก
หรือหากมีการเก็บค่าบํารุงสมาชิกรายปี กิ จการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายได้
เมื่ อ คาดว่ า จะสามารถเรี ย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มนั้ น ได้ หากค่ า ธรรมเนี ย มรวมถึ ง สิท ธิ
ที่สมาชิกจะได้ รับบริการหรือสิ่งตีพิมพ์ตลอดอายุของการเป็ นสมาชิกหรือได้ สิทธิในการซื้อ
สินค้ าหรือบริการในราคาตํ่ากว่าที่คิดกับผู้ท่ไี ม่เป็ นสมาชิก กิจการจะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์
ที่สะท้อนให้ เห็นถึงจังหวะเวลา ลักษณะ และมูลค่าของประโยชน์ท่ใี ห้ แก่สมาชิก
ตัวอย่างที ่ 18 สิทธิในการเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย
ค่าสิทธิในการเป็ นผู้แทนจําหน่าย อาจรวมถึงการให้ บริการเมื่อเริ่มแรก การให้ บริการใน
เวลาต่อมา การจัดหาอุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ นื ที่มีตัวตน และการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น
กิจการต้ องรับรู้ค่าสิทธิดังกล่าวเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์ท่สี ะท้ อนให้ เห็นถึงวัตถุประสงค์ใน
การคิดค่าสิทธิน้ัน วิธกี ารรับรู้รายได้ ค่าสิทธิท่เี หมาะสมมีดังต่อไปนี้
ก. การจัดหาอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นทีม่ ีตวั ตน
กิจการจะรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ขี ายเป็ นรายได้ เมื่อมีการส่งมอบสินทรัพย์
หรือโอนกรรมสิทธิ์
ข. การให้บริการเมือ่ เริ่มแรกและในเวลาต่อมา
กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิในการเป็ นผู้แทนจําหน่ายเป็ นรายได้ เมื่อให้ บริการ ไม่ว่าค่าสิทธิ
นั้นจะเป็ นค่าสิทธิเริ่มแรกหรือค่าสิท ธิรายปี หากค่าสิทธิรายปี ไม่ครอบคลุมต้ นทุน
การให้ บริการอย่างต่อเนื่องและกําไรที่สมเหตุสมผล กิจการจะบันทึกค่าสิทธิเริ่มแรก
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บางส่วนที่เพียงพอสําหรับต้ นทุนการให้ บริการอย่างต่อเนื่องและกําไรที่สมเหตุสมผล
ของบริการนั้นเป็ นรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็ นรายได้ เมื่อให้ บริการ
สั ญ ญาการเป็ นผู้ แ ทนจํา หน่ า ยอาจกํา หนดให้ กิ จ การจั ด หาอุ ป กรณ์ สิน ค้ า หรื อ
สินทรัพย์อ่ นื ที่มีตัวตนให้ ผ้ ูแทนจําหน่ ายด้ วยราคาซึ่งตํ่ากว่าราคาที่คิดกับผู้อ่ ืน หรือ
ด้ วยราคาที่ไม่ก่อให้ เกิดกําไรที่สมเหตุสมผลจากการขายนั้น ในกรณีดังกล่าว กิจการ
ต้ องบันทึกค่าสิทธิเริ่ มแรกบางส่วนเป็ นรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็ น
รายได้ ตลอดระยะเวลาที่สินค้ านั้นน่ าจะมีการขายให้ ผ้ ูแทนจําหน่าย ในสถานการณ์
ดังกล่าว สัดส่วนของค่าสิทธิเริ่มแรกดังกล่าวต้ องเพียงพอสําหรับประมาณการต้ นทุน
ที่สูงกว่ า ราคาขายและกํา ไรที่สมเหตุ สมผลตลอดระยะเวลาที่คาดว่ า จะขายสิน ค้ า
ให้ กับผู้แทนจําหน่าย กิจการจะรับรู้ยอดคงเหลือของค่าสิทธิเริ่มแรกเป็ นรายได้ เมื่อ
กิจ การให้ บ ริ ก ารเริ่ มแรกทั้งหมดและได้ ปฏิบัติตามข้ อ ผู ก พั น ที่เ ป็ นนั ยสําคัญแล้ ว
ตัวอย่างเช่น กิจการได้ ให้ ความช่วยเหลือในการเลือกสถานที่ทาํ การ ให้ การฝึ กอบรม
พนักงาน ให้ การช่วยเหลือด้ านการเงินและการโฆษณา
การให้ บริ การเริ่ มแรกและข้ อผูกพั นอื่น ตามสัญญาการเป็ นผู้แทนจําหน่ ายอาจขึ้น
อยู่กับจํานวนของสาขาที่อยู่ ในบริ เวณนั้น ในกรณีดังกล่ าว กิจการจะรั บรู้ค่าบริการ
เริ่ ม แรกเป็ นรายได้ ตามสัดส่ว นของจํา นวนสาขา ซึ่ งกิจ การได้ ใ ห้ บ ริ การเริ่ ม แรก
ที่เป็ นนัยสําคัญแล้ ว
หากกิจการเรี ยกเก็บค่าสิทธิเริ่ มแรกโดยแบ่งเป็ นหลายงวดและมีความไม่แน่ นอน
อย่างเป็ นนัยสําคัญในการเรียกเก็บค่าบริการได้ เต็ม จํานวน ให้ กิจการรั บรู้ค่าสิทธิ
ดังกล่าวตามจํานวนเงินงวดที่ได้ รับชําระจริง
ค. ค่าสิทธิในการเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง
กิจการจะรับรู้ค่าสิทธิจากการให้ ผ้ ูแทนใช้ สทิ ธิหรือรับบริการตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นรายได้ ตามบริการที่ให้ หรือตามสิทธิท่ใี ช้
ง. รายการทีม่ ีลกั ษณะเป็ นตัวแทน
กิจการอาจตกลงกับผู้แทนจําหน่ายซึ่งโดยเนื้อหาแล้ วมีลักษณะที่กิจการทําหน้ าที่เป็ น
ตัวแทนของผู้แทนจําหน่ าย ตัวอย่า งเช่น กิจการอาจสั่งวัสดุและจัดส่งให้ กับผู้แทน
จําหน่ายโดยไม่มีกาํ ไร รายการดังกล่าวนี้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ตัวอย่างที ่ 19 ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้า
กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้ องการของ
ลูกค้ าเป็ นรายได้ ตามขั้นความสําเร็จของการพัฒนา ซึ่งขั้นของความสําเร็จดังกล่าวต้ อง
คํานึงถึงการให้ บริการภายหลังการส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
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ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล
ตัวอย่างที ่ 20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าสิทธิ
กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิท่ไี ด้ รับจากการให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ สินทรัพย์ของกิจการเป็ น
รายได้ ตามเนื้อหาในข้ อตกลง (ตัวอย่างของสินทรัพย์ท่กี ิจการให้ ผ้ ูอ่ นื ใช้ คือ เครื่องหมาย
การค้ า สิ ท ธิ บั ต ร โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ท างดนตรี แผ่ น เสี ย งต้ นฉบั บ
และภาพยนตร์ ) ในทางปฏิบั ติ กิจการอาจใช้ วิ ธีเส้ น ตรงในการรั บ รู้ ร ายได้ ตลอดอายุ
ของข้ อตกลง ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ได้ รับสิทธิสามารถใช้ เทคโนโลยีน้ันได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด
การที่ ผ้ ู ใ ห้ สิ ท ธิ ม อบสิ ท ธิ ใ ห้ ผ้ ู รั บ สิ ท ธิ โ ดยคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มเป็ นจํา นวนคงที่ ห รื อ เป็ น
หลักประกันซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ ภายใต้ สัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ ซึ่งสัญญานั้นอนุญาตให้
ผู้รับสิทธิใช้ สิทธิได้ ตามประสงค์และผู้ให้ สิทธิไม่มีข้อผูกพันใดๆ การมอบสิทธิดังกล่าว
โดยเนื้อหาแล้ วคือการขาย ตัวอย่างเช่น สัญญาให้ สิทธิในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยผู้ให้ สิทธิไม่มีข้อผูกพันภายหลังการส่งมอบโปรแกรม หรือการให้ สิทธิในการจัดฉาย
ภาพยนตร์ โดยผู้ให้ สิทธิไม่มีอาํ นาจควบคุมผู้แทนจําหน่ายและไม่คาดว่าจะได้ รับรายได้
เพิ่มจากค่าผ่านประตู ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้ สทิ ธิจะรับรู้รายได้ เมื่อมีการขาย
ในบางกรณีผ้ ูให้ สิทธิจะได้ รับ ค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ในอนาคต
ดังนั้น ผู้ให้ สิทธิจะรั บรู้รายได้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่จี ะได้ รับค่าธรรมเนียม
หรือค่าสิทธิน้ันซึ่งโดยปกติต้องมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ ว
-------------------------
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