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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2552) 

เรือ่ง 

รายได ้

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ ซ่ึงเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2009)) 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 38 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ ต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง รายได ้ 

วตัถุประสงค ์

แม่บทการบัญชีสาํหรับการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินให้คาํนิยามไว้ว่า รายได้ หมายถึง การเพ่ิมขึ้น

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์หรือ

การลดลงของหน้ีสนิซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วม

ในส่วนของเจ้าของรายได้ตามคาํนิยาม รวมถึง รายได้ซ่ึงเกดิขึ้นจากกจิกรรมตามปกติของกจิการและผลกาํไร 

รายได้มีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าธรรมเนียม 

รายได้ดอกเบ้ีย รายได้เงินปันผล รายได้ค่าสทิธ ิฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนด

วิธปีฏบัิติทางบัญชีสาํหรับรายได้ซ่ึงเกดิจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท 

ประเดน็หลักทางการบัญชีสาํหรับรายได้ คือ การกาํหนดว่าเมื่อใดกิจการต้องรับรู้รายการเป็นรายได้ 

แม่บทการบัญชีกาํหนดว่ารายได้ต้องรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตของรายการจะเข้าสู่กจิการและกจิการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการ

ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ 

และให้แนวทางในการปฏบัิติสาํหรับแต่ละสถานการณ์ 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัรายไดที้่เกิดข้ึนจากรายการหรือ

เหตุการณต่์อไปนี้  

1.1 การขายสินคา้ 

1.2 การใหบ้ริการ 

1.3 การใหผู้อื้่นใชสิ้นทรพัยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

เร่ือง รายได้ 

3. สนิค้า หมายรวมถึง สินค้าที่กิจการผลิตหรือที่ซ้ือมาเพ่ือขาย เช่น สินค้าที่ซ้ือมาโดยกิจการค้าปลีก 

หรือที่ดินและอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่กจิการถือครองไว้เพ่ือขาย 
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4. ตามปกติ การให้บริการ หมายถึง การที่กิจการได้ปฏบัิติงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญาตลอดช่วงเวลา         

ที่ตกลงกันซ่ึงอาจเป็นการให้บริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ซ่ึงเกิดจากสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา  

เช่น การให้บริการด้านการจัดการโครงการ หรืองานด้านสถาปัตยกรรม เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการ

ดังกล่าวมีวิธีปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง 

5. การให้ผู้อื่นใช้สนิทรัพย์ของกจิการซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ในรูปของ 

5.1 ดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ผู้อื่นใช้เงินสด รายการเทยีบเท่าเงินสด หรือ

จาํนวนค้างรับของกจิการ 

5.2 ค่าสิทธิ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ระยะยาวของกิจการ  ตัวอย่างเช่น 

สทิธบัิตร เคร่ืองหมายการค้า ลิขสทิธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5.3 เงินปันผล ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งกาํไรที่ผู้ถือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสดัส่วนของเงินลงทุน 

ที่ถือ 

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายได้ที่เกดิจาก 

6.1 สญัญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า) 

6.2 เงินปันผลซ่ึงเกดิจากเงินลงทุนที่ถือปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม) 

6.3 สัญญาประกันภัยที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง 

สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) 

6.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน หรือ 

การจาํหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

6.5 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

6.6 การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ               

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

6.7 การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเร่ิมแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

6.8 การขุดสนิแร่ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่) 
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ค านยิาม 

7. ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปนี้  

รายได ้ หมายถงึ กระแสรบัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ใน

รอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ เมือ่กระแสรบันั้นส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิม่ข้ึน 

ทั้งนี้  ไม่รวมถึงเงินทุนที่ไดร้บัจากผูม้ีส่วนร่วมในส่วนของ

เจา้ของ 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จ านวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสินทรพัยก์นั 

หรือจ านวนเงินที่จ่ายช าระหนี้ สินในขณะที่ทั้ งสองฝ่ายมี

ความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้่ไม่มี

ความเกีย่วขอ้งกนั 

8. รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่กิจการได้รับหรือ

ค้างรับซ่ึงทาํให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน จาํนวนเงินที่กิจการเรียกเกบ็แทนบุคคลที่สาม เช่น 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่ถือเป็นรายได้ของกิจการเน่ืองจากถือเป็นกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ             

ที่ไม่ทาํให้ส่วนของเจ้าของของกิจการเพ่ิมขึ้น ในทาํนองเดียวกัน จาํนวนเงินที่ตัวแทนเรียกเกบ็แทน

ตัวการซ่ึงถือเป็นกระแสรับข้ันต้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่ทาํให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้ น จึงไม่ถือ

เป็นรายได้ เว้นแต่จาํนวนที่เรียกเกบ็น้ันเป็นรายได้ค่านายหน้า 

การวดัมูลค่าของรายได ้

9. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรือคา้งรบั 

10. ตามปกติ กิจการกาํหนดจาํนวนรายได้ตามที่กิจการตกลงกับผู้ซ้ือหรือผู้ใช้สินทรัพย์ซ่ึงจาํนวนรายได้

ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจํานวนส่วนลดการค้าและ

ส่วนลดตามปริมาณซ้ือที่กจิการกาํหนด 

11. โดยส่วนใหญ่ สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจะอยู่ในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดและ

จาํนวนรายได้ คือ จาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการได้รับหรือค้างรับ อย่างไรกต็าม 

หากกิจการไม่ได้รับเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดในทนัที มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอาจมี

มูลค่าน้อยกว่าจาํนวนเงินสดรับหรือค้างรับที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้สินเช่ือแก่ผู้ซ้ือโดยไม่

คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตั๋วเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียในตลาดจากผู้ซ้ือเป็นสิ่งตอบแทน

จากการขายสินค้า โดยนัยแล้วส่วนหน่ึงของรายการดังกล่าวถือเป็นการให้สินเช่ือ ดังน้ัน มูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนต้องกําหนดโดยนําจํานวนทั้งสิ้ นที่จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียที่กาํหนดข้ึน ซ่ึงต้องเป็นอตัราใดอตัราหน่ึงที่กาํหนดได้ชัดเจนกว่าระหว่างอตัราดังต่อไปนี้  
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11.1 อตัราดอกเบ้ียที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ายคลึงกันซ่ึงผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเช่ือถือ

ใกล้เคียงกนั  

11.2 อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดจาํนวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับราคา

เงินสดในปัจจุบันของสนิค้าหรือบริการ 

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับจํานวนเงินของผลตอบแทนต้องรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ียตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 29 ถึง 30 และตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง  

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

12. เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน กิจการต้องไม่ถือว่าการ

แลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น นมสด หรือ นํา้มัน 

ซ่ึงผู้ผลิตแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น 

ให้ทนัเวลา เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กิจการต้องถือว่าการ

แลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ

สินค้าหรือบริการที่ได้รับปรับปรุงด้วยจาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน 

หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัด

มูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่นําไปแลกปรับปรุงด้วยจํานวน 

เงินสดหรือรายการเทยีบเทา่เงินสดที่มีการโอนระหว่างกนั 

เนื้ อหาของรายการบญัชี 

13. ตามปกติ เกณฑ์การรับรู้รายได้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการบัญชีแต่ละ

รายการ แต่ในบางสถานการณ์  กิจการอาจจําเป็นต้องนําเกณฑ์การรับรู้รายได้มาปฏิบัติ กับ

ส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายการบัญชีเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเน้ือหาของรายการบัญชีน้ัน 

ตัวอย่างเช่น หากกจิการได้รวมค่าบริการหลังการขายที่สามารถระบุจาํนวนได้ไว้ในราคาขายของสินค้า 

กจิการต้องบันทกึค่าบริการดังกล่าวเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลา

ที่ให้บริการน้ัน ในทางกลับกนั กจิการต้องนาํเกณฑก์ารรับรู้รายได้มาใช้ปฏบัิติกับรายการบัญชีมากกว่า

หน่ึงรายการพร้อมกัน เมื่อรายการบัญชีเหล่าน้ันสัมพันธ์กันจนทาํให้ไม่สามารถเข้าใจถึงผลกระทบ

ทางธุรกิจของรายการใดรายการหน่ึงได้โดยไม่อ้างอิงถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น กิจการ

อาจขายสินค้าและขณะเดียวกันได้ทาํสัญญาแยกต่างหากที่จะซ้ือคืนสินค้าดังกล่าวในภายหลัง หาก

กจิการแยกบันทกึรายการบัญชีโดยไม่พิจารณาถึงความสมัพันธข์องรายการทั้งสองจะทาํให้เน้ือหาของ

รายการบัญชีไม่สมบูรณ์ ดังน้ัน กจิการต้องบันทกึรายการบัญชีทั้งสองรวมกนัเป็นรายการเดียว 

การขายสินคา้ 

14. กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสินคา้เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

14.1 กิจการไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่ีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บั 

ผูซ้ื้อแลว้ 
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14.2 กิจการไม่เกี่ยวขอ้งในการบริหารสินคา้อย่างต่อเนื่องในระดบัที่เจ้ าของพึงกระท า หรือ

ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ทีข่ายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

14.3 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

14.4 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

14.5 กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนที่เกิดข้ึนหรือที่จะเกิดข้ึนอนัเนื่องมาจากรายการนั้น 

ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

15. กจิการต้องคาํนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมของรายการบัญชีในการพิจารณาว่าเมื่อใดกจิการได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือ โดยทั่วไปการโอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกิดข้ึนเม่ือกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครอง

สินค้าให้กับผู้ซ้ือ กรณีน้ี มักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน 

ของความเป็นเจ้าของสามารถเกิดขึ้ น ณ เวลาที่ต่างจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการ

ครอบครองสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือ 

16. กิจการจะไม่รับรู้รายได้หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า ดังน้ัน 

รายการที่เกิดข้ึนไม่ถือว่าเป็นการขาย กิจการอาจคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญ 

ของความเป็นเจ้าของได้ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น 

16.1 เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ไม่เป็นที่พอใจของผู้ซ้ือซ่ึงกิจการต้องรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกนัปกติ 

16.2 เม่ือรายได้จากการขายสนิค้าของกจิการข้ึนอยู่กบัรายได้ที่ผู้ซ้ือได้รับจากการขายสนิค้าน้ัน 

16.3 เม่ือสนิค้าที่ส่งไปมีเง่ือนไขในการติดต้ังและการติดตั้งน้ันเป็นส่วนสาํคัญของสญัญาซ่ึงกจิการยัง

มิได้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ และ 

16.4 เม่ือผู้ซ้ือมีสทิธทิี่จะบอกเลิกการซ้ือตามเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายและกิจการไม่สามารถประมาณ

ความน่าจะเป็นที่ผู้ซ้ือจะคืนสนิค้าน้ันได้ 

17. หากกจิการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็นนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายการบัญชีที่เกิดข้ึนถือว่า

เป็นการขาย ให้กิจการรับรู้รายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินค้าไว้เพียงเพ่ือประโยชน์

ในการเรียกเกบ็เงินเมื่อครบกาํหนด ในกรณีดังกล่าว รายการบัญชีน้ันถือเป็นการขายและให้กิจการ

รับรู้เป็นรายได้หากกิจการได้โอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของ

สินค้าไปแล้ว อีกตัวอย่างหน่ึงคือ กรณีที่กิจการค้าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็นนัยสาํคัญของความ

เป็นเจ้าของสนิค้าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้หากลูกค้าไม่พอใจในสนิค้า ในกรณีดังกล่าว กิจการสามารถ

รับรู้รายได้ ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินค้าในอนาคตได้อย่าง

น่าเช่ือถือพร้อมกับรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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18. กิจการจะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ               

ที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีน้ัน ในบางกรณี ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

อาจไม่เกิดขึ้ นจนกระทั่งกิจการได้รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้วหรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้

หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติให้ส่งเงินซ่ึงเป็นสิ่งตอบแทนจาก

การขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรู้รายได้ในทันทีที่รัฐบาลต่างประเทศอนุมัติให้ส่งเงิน

ดังกล่าวออกนอกประเทศได้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป อย่างไรกต็าม เมื่อมีความไม่

แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะเรียกเกบ็ได้ของจํานวนที่ได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงิน 

ที่กจิการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป 

ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและแทนที่จะนาํไปปรับปรุงกบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

19. รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีเดียวกันต้องรับรู้ในงวดบัญชี 

เดียวกัน กระบวนการน้ี เรียกว่า การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการ

รับประกนัและค่าใช้จ่ายที่เกิดหลังการส่งสินค้าจะสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเมื่อเง่ือนไขในข้ออื่นๆ 

ในการรับรู้รายได้เกดิขึ้นแล้ว อย่างไรกต็าม กจิการไม่สามารถรับรู้รายได้หากไม่สามารถวัดมูลค่าของ

ค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีน้ี ให้กิจการบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้า

เป็นหน้ีสนิ 

การใหบ้ริการ 

20. เมื่อผลของรายการที่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้ง

รบัรูร้ายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการเป็นรายไดต้ามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข 

ทุกขอ้ต่อไปนี้  

20.1 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

20.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

20.3 กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานได้

อย่างน่าเชื่อถอื 

20.4 กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนไดอ้ย่างน่าเชื่อถือและตน้ทุนในที่นี้  หมายถึง ตน้ทุนที่

เกิดข้ึนแลว้และทีจ่ะเกิดข้ึนเพือ่ท าใหร้ายการบญัชีนั้นเสร็จสมบูรณ ์
*
  

                                 
*
 ดกูารตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 เรือ่ง การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าที่ทาํขึ้นตามรปูแบบกฎหมาย  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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21. การรับรู้รายได้ตามขั้นความสาํเรจ็ของรายการบัญชี เรียกว่า วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ ตามวิธีน้ี 

กิจการต้องรับรู้รายได้ในงวดบัญชีที่มีการให้บริการ การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ข้อมูลที่ 

เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ให้และผลการปฏบัิติงานระหว่างงวด มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง ได้กาํหนดให้มีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์น้ีด้วย 

ข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวสามารถใช้ปฏิบัติกับการรับรู้ รายได้สําหรับการ

ให้บริการและการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัรายได้น้ัน 

22. กิจการจะรับรู้รายได้ได้ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะ

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่จะ

ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะนาํไปปรับปรุงกับ

จาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

23. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือหลังจากที่ได้ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้อ

ต่อไปนี้  

23.1 สทิธติามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเกี่ยวกบัการให้บริการหรือการรับบริการ 

23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปล่ียนกนั 

23.3 ลักษณะและเง่ือนไขในการชาํระเงิน 

โดยทั่วไป กิจการต้องมีระบบการจัดทาํรายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพ่ือใช้ภายในกิจการ  

และกจิการต้องทบทวนประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการและแก้ไขประมาณการดังกล่าว

เมื่อจาํเป็น การแก้ไขประมาณการน้ันไม่ถือเป็นการแสดงว่ากจิการไม่สามารถประมาณผลของรายการ

บัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือ 

24. กิจการอาจกาํหนดขั้นความสาํเร็จของรายการบัญชีได้หลายวิธี กิจการต้องเลือกใช้วิธีที่สามารถวัด

ระดับของบริการที่แล้วเสรจ็ได้อย่างน่าเช่ือถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซ่ึงอาจรวมถึง 

24.1 การสาํรวจงานที่ได้ทาํแล้ว 

24.2 อตัราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทยีบกบับริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ 

24.3 สัดส่วนของต้นทุนที่เกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุนที่เกิดข้ึนจนถึง

ปัจจุบันให้รวมเฉพาะต้นทุนของบริการที่ให้แล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น

ให้รวมต้นทุนของบริการทั้งที่ให้แล้วและที่จะให้ในอนาคต 

ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้าหรือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะไม่ได้สะท้อนถึงระดับของบริการที่ให้ไปแล้ว 

25. หากกิจการไม่สามารถจําแนกบริการที่ให้เน่ืองจากต้องให้บริการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน 

กิจการต้องรับรู้รายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่า

กจิการสามารถใช้วิธอีื่นที่เหมาะสมกว่าในการแสดงข้ันความสาํเรจ็ของบริการที่ให้ หากการให้บริการ

น้ันประกอบด้วยการบริการหลักซ่ึงมีความสาํคัญกว่าการบริการอื่นๆ กิจการต้องไม่รับรู้รายได้

จนกระทั่งการให้บริการหลักน้ันได้ดาํเนินการแล้ว 
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26. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดไ้ม่เกินจ านวนค่าใชจ่้ายทีร่บัรูไ้ปแลว้ซ่ึงคาดว่าจะไดร้บัคืน 

27. ตามปกติ กจิการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือในระยะเร่ิมแรกที่เกิด

รายการบัญชี อย่างไรกต็าม หากกิจการคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุน             

ที่เกิดข้ึนจากรายการบัญชีน้ันคืน กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ได้ไม่เกินจาํนวนต้นทุนที่เกิดข้ึนที่คาด

ว่าจะได้รับคืน กจิการต้องไม่รับรู้กาํไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือ 

28. กิจการต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่รับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องหากกิจการไม่สามารถ

ประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือและคาดว่าจะไม่ได้รับคืนต้นทุนที่เกิดข้ึน อย่างไรกต็าม 

เมื่อกจิการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือเน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป 

กจิการสามารถรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 20 แทนการรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 26 

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

29. กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้นรูปดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ที่เกิดจากการใหผู้อื้่นใชสิ้นทรพัย์

ของกิจการตามเกณฑที์ก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 30 เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

29.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

29.2 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

30. รายไดด้อกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑต่์อไปนี้  

30.1 ดอกเบี้ ยตอ้งรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 

เรือ่ง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

30.2 ค่าสิทธิตอ้งรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเนื้ อหาของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 

30.3 เงินปันผลตอ้งรบัรูเ้มือ่ผูถ้อืหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

31. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

32. หากกิจการซ้ือเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบ้ียโดยมีดอกเบ้ียคงค้างที่เกิดขึ้ นก่อนการซ้ือ กิจการต้อง         

ปันส่วนดอกเบ้ียที่ได้รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบ้ียรับที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนการซ้ือและหลังการ

ซ้ือเพ่ือรับรู้เป็นรายได้เฉพาะส่วนที่เกดิขึ้นหลังการซ้ือ 

33. กิจการต้องใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกค่าสิทธิตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เน้ือหาตามข้อตกลง 

จะแสดงให้เหน็ว่าการรับรู้รายได้จะเหมาะสมย่ิงขึ้นหากใช้เกณฑอ์ื่นที่มีระบบและสมเหตุสมผล 

34. กิจการจะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ                

ที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะ 

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จํานวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจํานวนเงิน 

ที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่นาํไปปรับปรุง

กบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

35. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

35.1 นโยบายการบญัชีที่กิจการใชใ้นการรบัรู ้รายได ้ซ่ึงรวมถึงวิธีก าหนดขั้นความส าเร็จของ

รายการบญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการ 

35.2 จ านวนรายไดแ้ต่ละประเภททีม่ีนยัส าคญัทีร่บัรูร้ะหว่างงวดซ่ึงรวมถงึรายการต่อไปนี้  

35.2.1 การขายสินคา้ 

35.2.2 การใหบ้ริการ 

35.2.3 ดอกเบี้ ย 

35.2.4 ค่าสิทธิ 

35.2.5 เงินปันผล 

35.3 จ านวนรายไดที้เ่กิดจากการแลกเปลีย่นสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมอยู่ในรายไดแ้ต่ละประเภท

ทีม่นียัส าคญั 

36. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ที่อาจเกิดข้ึน ข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากรายการ เช่น ค่ารับประกันสินค้า ค่าชดเชยความเสียหาย 

ค่าปรับ หรือผลขาดทุนที่อาจเกดิขึ้น 

วนัถอืปฏิบติั 

37. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป 

38. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกน้ีท าข้ึนเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

ภาคผนวกน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

รายได ้มาประยุกต์ใชโ้ดยอธิบายความหมายในสถานการณ์เชิงพาณิชยบ์างประเภทใหช้ดัเจนขึ้น ตัวอย่าง 

ทีน่ าเสนอเนน้ถึงรายการบัญชีในบางลกัษณะและไม่ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งทุกปัจจยัซึง่อาจมีผล  

ต่อการรบัรูร้ายได ้ตวัอย่างดงักล่าวสมมติุวา่ 

ก) กิจการสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชือ่ถือ 

ข) มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกิ่จการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการนัน้ 

ค) กิจการสามารถวดัมลูค่าของตน้ทนุทีเ่กิดขึ้นหรือทีจ่ะเกิดขึ้นไดอ้ย่างน่าเชือ่ถือ 

การขายสินคา้ 

ตัวอย่างที่ 1 การขายโดยยงัไม่ส่งมอบสินคา้เนือ่งจากเป็นความประสงค์ของผูซ้ื้อ ทัง้ทีผู่ซ้ื้อมีกรรมสิทธ์ิ

ในสินคา้นัน้และยอมรบัหน้ีแลว้  

กจิการสามารถรับรู้รายได้หลังจากผู้ซ้ือมีกรรมสทิธิ์ในสนิค้ากต่็อเม่ือ 

ก. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะส่งสนิค้าให้ผู้ซ้ือ 

ข. สินค้าที่ขายไปแล้วน้ันอยู่ในความครอบครองของกิจการ ซ่ึงกิจการได้ระบุไว้แล้ว

อย่างชัดเจนและสนิค้าน้ันพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซ้ือ ณ เวลาที่มีการรับรู้รายได้ 

ค. ผู้ซ้ือมีคาํสั่งเล่ือนเวลาการส่งมอบสนิค้า 

ง. เง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามปกติ 

กิจการจะไม่รับรู้รายได้หากกิจการเพียงแต่คาดว่าจะสามารถจัดหาหรือผลิตสินค้า ได้

ทนัเวลาที่ต้องส่งมอบ 

ตัวอย่างที่ 2 การขายสินคา้อย่างมีเงือ่นไข 

ก. การขายสินคา้โดยมีเงือ่นไขการติดตัง้และการตรวจสอบ 

ตามปกติ กิจการสามารถรับรู้รายได้ได้หากผู้ซ้ือยอมรับสินค้าและการติดตั้งเสร็จสิ้นลง

และสินค้าผ่านการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม กิจการสามารถรับรู้รายได้ทนัททีี่ผู้ซ้ือ

ยอมรับสนิค้าเมื่อ 

ก1. การติดต้ังเป็นกระบวนการที่ง่าย  ตัวอย่างเช่น  การติดตั้งโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นเพียง

การแกะกล่องต่อสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ 

ก2. การตรวจสอบเป็นเพียงเพ่ือยืนยันราคาที่ก ําหนดไว้ตามสัญญาเท่า น้ัน 

ตัวอย่างเช่นการนาํส่งแร่เหลก็ นํา้ตาล หรือถั่วเหลือง 
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ข. การขายโดยมีเงือ่นไขทีผู่ซ้ื้อสามารถคืนสินคา้ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด  

ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนในการคืนสินค้า กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อผู้ซ้ือยอมรับ

สินค้าอย่างเป็นทางการแล้ว หรือเมื่อระยะเวลาการคืนสินค้าได้สิ้ นสุดลงหลังจาก 

ที่ผู้ซ้ือได้รับสนิค้าแล้ว 

ค. การฝากขายซึง่ผูร้บัฝาก (ผูซ้ื้อ) ท าหนา้ทีข่ายสินคา้แทนผูฝ้าก (ผูข้าย) 

ผู้ฝากต้องรับรู้รายได้เม่ือผู้รับฝากได้ขายสนิค้าน้ันให้บุคคลที่สาม 

ง. การขายแบบจา่ยเงินสดเมือ่ส่งมอบ 

กจิการต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ผู้ซ้ือและผู้ขายหรือตัวแทนได้รับเงินสด 

ตวัอย่างที ่3 การขายในกรณีทีจ่ะส่งมอบสินคา้กต่็อเมือ่ผูซ้ื้อไดช้ าระเงินครบแลว้  

กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า อย่างไรกต็าม หากประสบการณ์ที่ผ่านมา

ช้ีให้เหน็ว่าการขายส่วนใหญ่มักจะสัมฤทธิ์ผล กิจการสามารถรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินมัดจาํ

ในจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ โดยกิจการมีสินค้าอยู่ในครอบครองสามารถระบุได้อย่างชัดเจน 

และพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ซ้ือ 

ตวัอย่างที ่4 การขายตามสัง่โดยกิจการจะไดร้บัช าระเงินทัง้หมดหรือบางส่วนก่อนการส่งมอบสินคา้ซึง่

ยังไม่มีในครอบครอง เช่น สินคา้ยังอยู่ในระหว่างการผลิตหรือสินคา้ทีบุ่คคลทีส่ามจะ

ส่งไปยงัผูซ้ื้อโดยตรง  

กจิการจะรับรู้รายได้เมื่อผู้ซ้ือได้รับสนิค้าแล้ว 

ตวัอย่างที ่5 การขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (ไม่รวมการแลกเปลีย่นสินคา้) ผูข้ายตกลงทีจ่ะซ้ือสินคา้ทีข่าย

ไปนัน้คืนในภายหลงั หรือเมือ่ผูข้ายมีสิทธิเลือกทีจ่ะซ้ือคืนหรือผูซ้ื้อมีสิทธิเลือกทีจ่ะขายคืน  

สาํหรับการขายและมีสญัญาซ้ือคืนสาํหรับสนิทรัยพ์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน ผู้ขายต้อง

วิเคราะห์เน้ือหาของเง่ือนไขในข้อตกลงเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของให้ผู้ซ้ือแล้ว จึงจะสามารถรับรู้รายได้ได้ หากความเสี่ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของยังคงอยู่กับผู้ขายแม้ว่าผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ 

ตามกฎหมายไปแล้ว รายการดังกล่าวถือเป็นการจัดหาเงินซ่ึงไม่ก่อให้เกดิรายได้ สาํหรับการขาย

สินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสัญญาซ้ือคืน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ตวัอย่างที ่6 การขายสินคา้ใหต้วักลาง เช่น ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือบุคคลอื่นเพือ่การขายต่อ 

ตามปกติผู้ขายจะรับรู้รายได้เม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ไปแล้ว อย่างไรกต็าม หากโดยเน้ือหาผู้ซ้ือทาํหน้าที่เป็นตัวแทนเท่าน้ันให้ถือว่าการขายน้ัน

เป็นการฝากขาย 
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ตวัอย่างที ่7 ค่าสมาชิกส่ิงตีพิมพแ์ละรายการทีค่ลา้ยคลึงกนั 

เม่ือค่าสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเป็นจาํนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน กิจการจะรับรู้รายได้โดย 

วิธีเส้นตรงตลอดอายุการเป็นสมาชิกซ่ึงมีการส่งมอบสินค้า เมื่อค่าสมาชิกในแต่ละ

ช่วงเวลาเป็นจาํนวนเงินที่แตกต่างกนั กจิการจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนราคาขายของสินค้า

ที่ส่งมอบกบัประมาณการราคาขายทั้งสิ้นของสนิค้าที่ต้องส่งมอบตลอดอายุการเป็นสมาชิก 

ตวัอย่างที ่8 การขายตามสญัญาผ่อนช าระตามเงือ่นไขการผ่อนช าระเป็นรายงวด 

กิจการต้องรับรู้รายได้ ณ วันที่ขาย โดยราคาขายเป็นมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน               

ที่ได้รับหรือค้างรับ ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ีย อัตราคิดลดที่ใช้คืออัตราดอกเบ้ียที่กาํหนดข้ึน 

รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบ้ีย กจิการต้องรับรู้เป็นรายได้โดยใช้อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง 

ตวัอย่างที ่9 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 

ตัวอย่างน้ีถูกยกเลิกโดยการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญา

การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การใหบ้ริการ 

ตวัอย่างที ่10 ค่าติดตัง้ 

กิจการจะรับรู้รายได้จากการติดต้ังตามข้ันความสาํเร็จของบริการที่ให้ เว้นแต่การติดตั้งน้ัน

เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของการขาย ซ่ึงในกรณีน้ีกิจการจะรับรู้รายได้จากการติดตั้ง

เมื่อขายสนิค้า 

ตวัอย่างที ่11  ค่าบริการซึง่รวมอยู่ในราคาขายของผลิตภณัฑ์ 

เม่ือราคาขายของผลิตภัณฑ์ได้รวมจํานวนที่สามารถระบุได้สาํหรับการให้บริการหลัง 

การขาย (เช่น การให้บริการหลังการขาย และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น

หลังจากที่ขายไปแล้ว) จาํนวนที่สามารถระบุได้ดังกล่าวต้องบันทึกเป็นรายได้รอการตัด

บัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่มีการให้บริการ ตามปกติ รายได้ 

รอการตัดบัญชีดังกล่าวได้รวมถึงต้นทุนการให้บริการที่คาดว่าจะเกิดตามข้อตกลง 

และกาํไรจากการให้บริการน้ัน 

ตวัอย่างที ่12 ค่านายหนา้โฆษณา 

กิจการจะรับรู้รายได้ค่านายหน้าโฆษณาเมื่อสื่อโฆษณาน้ันได้เผยแพร่สู่ สาธารณชน  

ส่วนรายได้ค่าผลิตสื่อโฆษณาต้องรับรู้ตามขั้นความสาํเรจ็ของงานน้ัน 

ตวัอย่างที ่13 ค่านายหนา้ตวัแทนประกนัภยั 

ตัวแทนจะรับรู้รายได้ค่านายหน้าประกันภัยที่ได้รับหรือค้างรับเม่ือวันที่กรมธรรม์ใหม่มี 

ผลบังคับหรือวันที่ต่ออายุกรมธรรม์หากตัวแทนน้ันไม่ต้องให้บริการอื่นอีกต่อไป อย่างไรกต็าม  

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตัวแทนจะต้องให้บริการต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ 
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ตัวแทนต้องบันทกึค่านายหน้าประกันภัยน้ันเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็น

รายได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ 

ตวัอย่างที ่14 ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการทางการเงิน 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้รับรู้เป็นรายได้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเกบ็

ค่าธรรมเนียมน้ันตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีสาํหรับตราสารการเงินที่เกี่ยวข้อง ช่ือของ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินอาจไม่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและเน้ือหาของ

บริการที่ให้ ดังน้ัน จึงจาํเป็นต้องแยกค่าธรรมเนียมออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้  

ก. ค่าธรรมเนียมทีถื่อเป็นส่วนหนึง่ของอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้ริงของเครือ่งมือทางการเงิน 

โดยทั่วไป ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นส่วนปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

อย่างไรก็ตาม หากเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน กิจการรับรู้ค่าธรรมเนียม

เป็นรายได้เมื่อกจิการรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินเร่ิมแรก 

ก1. ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกทีกิ่จการไดร้บัจากการออกหรือไดม้าซึง่สินทรพัยท์างการเงิน

ซึง่ไม่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินทีแ่สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน ภายใตม้าตรฐานการบัญชี ฉบับที ่39 เรื่อง การรับรูแ้ละการวดั

มลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจรวมถึงจาํนวนที่ชดเชยให้กับกิจการในการประเมิน

ฐานะการเงินของผู้กู้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน และการจัดการ ให้มีการ         

คํา้ประกัน การเจรจาตกลงเง่ือนไข การจัดเตรียมและการดาํเนินการเกี่ยวกับ

เอกสาร และการทาํธุรกรรมข้ันสุดท้ายภายหลังที่ตกลงกันได้ ค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน ดังน้ัน ค่าธรรมเนียมและต้นทุนของรายการที่เกี่ยวข้อง 

(ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ต้องบันทึกเป็นรายการรอการ

ตัดบัญชีและทยอยรับรู้เพ่ือปรับปรุงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

ก2. ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินที่กิจการไดร้ับจากการจัดหาวงเงินที่จะให้กูยื้ม  

ในกรณีทีว่งเงินใหกู้ยื้มไม่เขา้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่39 เรื่อง 

การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีการให้กู้ยืมเงินเกิดข้ึนและภาระผูกพันการ

ให้กู้ยืมไม่ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และ

การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ค่าธรรมเนียมผูกพัน

วงเงินที่ได้รับต้องถือเป็นค่าชดเชยของการผูกพันอย่างต่อเน่ืองกับการได้มาซ่ึง

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ดังน้ัน ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินและต้นทุนของรายการ
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ที่เกี่ยวข้อง (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัด

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ต้องบันทึกเป็นรายการรอ

การตัดบัญชีและทยอยรับรู้เพ่ือปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ในกรณีที่          

ข้อผูกพันวงเงินสิ้ นสุดลงโดยที่ กิจการมิได้ให้ กู้ ยืม กิจการสามารถรับรู้

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ ณ วันที่ข้อผูกพันวงเงินสิ้นสุดลง ในกรณีที่ภาระ

ผูกพันการให้กู้ยืมเป็นไปตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้ถือเป็น

อนุพันธท์างการเงินและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ก3. ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกทีไ่ดร้บัจากการออกหน้ีสินทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดหน้ีสินทางการเงิน เมื่อ

หน้ีสินทางการเงินมิได้จัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกที่ได้รับน้ัน รวมถึงต้นทุน

ของรายการที่เกี่ยวข้อง (ตามนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ต้องรวมใน

จํานวนเงินเร่ิมแรกของมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน และรับรู้เ พ่ือ

ปรับปรุงกับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง กิจการต้องแยกค่าธรรมเนียมและต้นทุน 

ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของหน้ีสินทางการเงินจาก

ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกและต้นทุนของรายการที่เกี่ยวข้องกบัสทิธใินการให้บริการ 

เช่น การให้บริการทางด้านการจัดการเงินลงทุน 

ข. ค่าธรรมเนียมทีเ่กิดขึ้นเมือ่มีการใหบ้ริการ 

ข1. ค่าธรรมเนียมทีกิ่จการเรียกเกบ็จากการจดัการเงินกู ้

กจิการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับสาํหรับการให้บริการจัดการเงินกู้เป็นรายได้

เมื่อมีการให้บริการ  

ข2. ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินทีกิ่จการไดร้ับจากการประกันวงเงินทีจ่ะใหกู้ต้าม

เวลาทีก่ าหนด ซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่39 เรื่อง 

การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

หากไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีการกู้ยืมเกดิข้ึน และภาระผูกพันการให้กู้ยืมไม่ได้อยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมผูกพัน

วงเงินดังกล่าวเป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อผูกพันน้ันมีผลบังคับใช้ ในกรณี 

ที่ภาระผูกพันการให้กู้ยืมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 
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การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้)  

ให้ถือเป็นตราสารอนุพันธแ์ละวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข3. ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการเงินลงทนุ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากการบริหารจัดการเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้ 

เมื่อได้ให้บริการแล้ว 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมซ่ึงสามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นไปตามสัญญาของการบริหาร

จัดการเงินลงทุนจะต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือเป็นรายการที่ระบุและแยกได้ 

อย่างชัดเจน ซ่ึงวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และต้องเป็นจาํนวนที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับคืน ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมคือจาํนวนซ่ึงไม่น่าจะเกิดข้ึน ถ้ากิจการมิได้มีสัญญาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเงินลงทุน สินทรัพย์จึงถือเป็นสิทธิตามสัญญาของกิจการที่จะ

ได้รับประโยชน์จากการให้บริการในการบริหารจัดการเงินลงทุน และสินทรัพย์

น้ันต้องตัดจาํหน่ายเมื่อกิจการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง ถ้ากิจการมีสัญญาในการ

บริหารจัดการเงินลงทุนในลักษณะของกลุ่มเงินลงทุน กิจการอาจต้องประเมิน

มูลค่าที่จะได้รับคืนโดยใช้กลุ่มเงินลงทุนน้ันเป็นเกณฑ ์

สญัญาให้บริการทางการเงินบางประเภทจะเกี่ยวข้องทั้งกับเคร่ืองมือทางการเงิน

เร่ิมแรกหน่ึงหรือสองประเภท และข้อกาํหนดการให้บริการบริหารจัดการเงิน

ลงทุน ตัวอย่างเช่น สญัญาเงินฝากรายเดือนระยะยาวที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการตราสารทุนเป็นกลุ่ม  ผู้ให้บริการตามสัญญาต้องแยกต้นทุนของรายการ

ที่เกี่ยวข้องกับตราสารการเงินเร่ิมแรกจากต้นทุนของการได้รับสิทธิในการ

ให้บริการบริหารจัดการเงินลงทุน 

ค.  ค่าธรรมเนียมทีเ่กิดขึ้นเมือ่มีการด าเนินการทีมี่นยัส าคญั  

กจิการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อการดาํเนินการที่เป็นนัยสาํคัญได้

เสรจ็สิ้นลงดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ค1. ค่านายหนา้ในการจดัสรรหุน้ใหล้กูคา้ 

กจิการจะรับรู้ค่านายหน้าเป็นรายได้เมื่อได้จัดสรรหุ้นให้ลูกค้าแล้ว 

ค2. ค่าธรรมเนียมในการจดัการใหมี้การกูยื้มระหวา่งผูกู้ก้บันักลงทนุ 

กจิการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้เมื่อการจัดการดังกล่าวเสรจ็สิ้นลง 
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ค3. ค่าธรรมเนียมจากการจดัหาเงินใหกู้ยื้มร่วม 

ค่าธรรมเนียมซ่ึงกิจการได้รับจากการจัดหาผู้ให้กู้ยืมร่วมโดยที่กิจการไม่มีส่วน

ในเงินกู้น้ัน (หรือมีส่วนในเงินกู้ยืมน้ันแต่ได้รับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงใกล้เคียง

กับเจ้าหน้ีรายอื่น) ถือเป็นค่าชดเชยสาํหรับการให้บริการ กิจการสามารถรับรู้

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อการจัดหาผู้ให้กู้ยืมร่วมได้เสรจ็สิ้นลง    

ตัวอย่างที่ 15 ค่าผ่านประต ู

กิจการจะรับรู้รายได้จากการแสดง การจัดเล้ียง และงานร่ืนเริงอื่น เมื่องานเหล่าน้ันได้

เสร็จสิ้นลง หากค่าผ่านประตูน้ันสามารถเข้าชมการแสดงได้หลายประเภทกิจการต้อง 

ปันส่วนค่าผ่านประตูให้กบัการแสดงแต่ละประเภทตามเกณฑท์ี่เหมาะสม 

ตวัอย่างที ่16 ค่าเล่าเรียน 

กจิการจะรับรู้รายได้ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน 

ตวัอย่างที ่17 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าใชบ้ริการ และค่าบ ารุงสมาชิก 

กิจการจะรับรู้รายได้ตามลักษณะของการให้บริการ หากค่าธรรมเนียมที่กิจการเรียกเกบ็

เป็นเพียงค่าบาํรุงสมาชิกและค่าบริการอื่นทั้งหมดหรือสินค้ามีการเรียกเกบ็แยกต่างหาก 

หรือหากมีการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกรายปี กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้

เมื่อคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ันได้ หากค่าธรรมเนียมรวมถึงสิทธิ 

ที่สมาชิกจะได้รับบริการหรือสิ่งตีพิมพ์ตลอดอายุของการเป็นสมาชิกหรือได้สิทธิในการซ้ือ

สนิค้าหรือบริการในราคาตํ่ากว่าที่คิดกบัผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กิจการจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์

ที่สะท้อนให้เหน็ถึงจังหวะเวลา ลักษณะ และมูลค่าของประโยชน์ที่ให้แก่สมาชิก 

ตวัอย่างที ่18  สิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย 

ค่าสิทธิในการเป็นผู้แทนจาํหน่าย อาจรวมถึงการให้บริการเมื่อเร่ิมแรก การให้บริการใน

เวลาต่อมา การจัดหาอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นที่มีตัวตน และการถ่ายทอดความรู้ ดังน้ัน 

กิจการต้องรับรู้ค่าสิทธิดังกล่าวเป็นรายได้ตามเกณฑ์ที่สะท้อนให้เหน็ถึงวัตถุประสงค์ใน

การคิดค่าสทิธน้ัิน วิธกีารรับรู้รายได้ค่าสทิธทิี่เหมาะสมมีดังต่อไปน้ี 

ก. การจดัหาอุปกรณแ์ละสินทรพัยอื์่นทีมี่ตวัตน 

กจิการจะรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ขายเป็นรายได้เม่ือมีการส่งมอบสินทรัพย์

หรือโอนกรรมสทิธิ์ 

ข. การใหบ้ริการเมือ่เร่ิมแรกและในเวลาต่อมา 

กจิการจะรับรู้ค่าสทิธใินการเป็นผู้แทนจาํหน่ายเป็นรายได้เมื่อให้บริการ ไม่ว่าค่าสิทธิ

น้ันจะเป็นค่าสิทธิเร่ิมแรกหรือค่าสิทธิรายปี หากค่าสิทธิรายปีไม่ครอบคลุมต้นทุน

การให้บริการอย่างต่อเน่ืองและกาํไรที่สมเหตุสมผล กิจการจะบันทกึค่าสิทธิเร่ิมแรก
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บางส่วนที่เพียงพอสาํหรับต้นทุนการให้บริการอย่างต่อเน่ืองและกาํไรที่สมเหตุสมผล

ของบริการน้ันเป็นรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ 

สัญญาการเป็นผู้แทนจําหน่ายอาจกําหนดให้กิจการจัดหาอุปกรณ์ สินค้า หรือ

สินทรัพย์อื่นที่มีตัวตนให้ผู้แทนจาํหน่ายด้วยราคาซ่ึงตํ่ากว่าราคาที่คิดกับผู้อื่น หรือ

ด้วยราคาที่ไม่ก่อให้เกิดกาํไรที่สมเหตุสมผลจากการขายน้ัน ในกรณีดังกล่าว กิจการ

ต้องบันทึกค่าสิทธิเร่ิมแรกบางส่วนเป็นรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็น

รายได้ตลอดระยะเวลาที่สินค้าน้ันน่าจะมีการขายให้ผู้แทนจาํหน่าย ในสถานการณ์

ดังกล่าว สดัส่วนของค่าสทิธเิร่ิมแรกดังกล่าวต้องเพียงพอสาํหรับประมาณการต้นทุน

ที่สูงกว่าราคาขายและกาํไรที่สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะขายสินค้า

ให้กับผู้แทนจาํหน่าย กิจการจะรับรู้ยอดคงเหลือของค่าสิทธิเร่ิมแรกเป็นรายได้เมื่อ

กิจการให้บริการเร่ิมแรกทั้งหมดและได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เป็นนัยสาํคัญแล้ว 

ตัวอย่างเช่น กจิการได้ให้ความช่วยเหลือในการเลือกสถานที่ทาํการ ให้การฝึกอบรม

พนักงาน ให้การช่วยเหลือด้านการเงินและการโฆษณา 

การให้บริการเร่ิมแรกและข้อผูกพันอื่นตามสัญญาการเป็นผู้แทนจําหน่ายอาจขึ้ น 

อยู่กับจํานวนของสาขาที่อยู่ในบริเวณน้ัน ในกรณีดังกล่าว กิจการจะรับรู้ค่าบริการ

เร่ิมแรกเป็นรายได้ตามสัดส่วนของจํานวนสาขา ซ่ึงกิจการได้ให้บริการเร่ิมแรก 

ที่เป็นนัยสาํคัญแล้ว 

หากกิจการเรียกเกบ็ค่าสิทธิเร่ิมแรกโดยแบ่งเป็นหลายงวดและมีความไม่แน่นอน

อย่างเป็นนัยสาํคัญในการเรียกเกบ็ค่าบริการได้เตม็จํานวน ให้กิจการรับรู้ค่าสิทธิ

ดังกล่าวตามจาํนวนเงินงวดที่ได้รับชาํระจริง 

ค. ค่าสิทธิในการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง 

กจิการจะรับรู้ค่าสทิธจิากการให้ผู้แทนใช้สทิธหิรือรับบริการตามสัญญาอย่างต่อเน่ือง

เป็นรายได้ตามบริการที่ให้หรือตามสทิธทิี่ใช้ 

ง. รายการทีมี่ลกัษณะเป็นตวัแทน 

กจิการอาจตกลงกบัผู้แทนจาํหน่ายซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วมีลักษณะที่กิจการทาํหน้าที่เป็น

ตัวแทนของผู้แทนจาํหน่าย ตัวอย่างเช่น กิจการอาจสั่งวัสดุและจัดส่งให้กับผู้แทน

จาํหน่ายโดยไม่มีกาํไร รายการดังกล่าวน้ีไม่ก่อให้เกดิรายได้ 

ตวัอย่างที ่19 ค่าธรรมเนียมในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามความตอ้งการของลกูคา้ 

กิจการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของ

ลูกค้าเป็นรายได้ตามขั้นความสาํเร็จของการพัฒนา ซ่ึงขั้นของความสาํเร็จดังกล่าวต้อง

คาํนึงถึงการให้บริการภายหลังการส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
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ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล 

ตวัอย่างที ่20 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าสิทธิ 

กจิการจะรับรู้ค่าธรรมเนียมและค่าสทิธทิี่ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการเป็น

รายได้ตามเน้ือหาในข้อตกลง (ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่กิจการให้ผู้อื่นใช้ คือ เคร่ืองหมาย

การค้า สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ลิขสิทธิ์ทางดนตรี แผ่นเสียงต้นฉบับ 

และภาพยนตร์) ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้วิธีเส้นตรงในการรับ รู้รายได้ตลอดอายุ 

ของข้อตกลง ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้เทคโนโลยีน้ันได้ภายในระยะเวลา 

ที่กาํหนด 

การที่ ผู้ให้สิทธิมอบสิทธิให้ผู้รับสิทธิโดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวนคงที่หรือเป็น

หลักประกนัซ่ึงไม่สามารถเรียกคืนได้ภายใต้สัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ ซ่ึงสัญญาน้ันอนุญาตให้

ผู้รับสิทธิใช้สิทธิได้ตามประสงค์และผู้ให้สิทธิไม่มีข้อผูกพันใดๆ การมอบสิทธิดังกล่าว 

โดยเน้ือหาแล้วคือการขาย ตัวอย่างเช่น สัญญาให้สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดยผู้ให้สิทธิไม่มีข้อผูกพันภายหลังการส่งมอบโปรแกรม หรือการให้สิทธิในการจัดฉาย

ภาพยนตร์ โดยผู้ให้สิทธิไม่มีอาํนาจควบคุมผู้แทนจาํหน่ายและไม่คาดว่าจะได้รับรายได้

เพ่ิมจากค่าผ่านประตู ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้สทิธจิะรับรู้รายได้เมื่อมีการขาย 

ในบางกรณีผู้ให้สิทธิจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าสิทธิโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต 

ดังน้ัน ผู้ให้สิทธิจะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับค่าธรรมเนียม

หรือค่าสทิธน้ัินซ่ึงโดยปกติต้องมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นแล้ว 
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