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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวหนาดําซึ่งถือเปนหลักการและขอความที่พิมพ
ดวยตัวอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบาย มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบท
การบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได
วัตถุประสงค
แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินใหคํานิยามไววา รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของ
หนี้สินซึ่งสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ รายได
ตามคํานิยามรวมถึง รายไดและผลกําไรซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ รายไดมีชื่อเรียกตางๆ กัน
เชน รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการ รายไดคาธรรมเนียม รายไดดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายได
คาสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายไดซึ่งเกิดจาก
รายการหรือเหตุการณบางประเภท
ประเด็นหลักทางการบัญชีสําหรับรายไดคือ การกําหนดวาเมื่อใดกิจการตองรับรูรายการเปนรายได แมบท
การบัญชีกําหนดวารายไดตองรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ
จะเขาสูกิจการและกิจการสามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสถานการณที่เขาเกณฑการรับรูรายไดและใหแนวทางในการปฏิบัติสําหรับแตละ
สถานการณ

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับรายไดที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณ
ตอไปนี้
1.1 การขายสินคา
1.2 การใหบริการ
1.3 การใหผูอื่นใชสินทรัพยของกิจการซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล
2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2543) เรื่อง การรับรูรายได
3. สินคาหมายรวมถึง สินคาที่กิจการผลิตหรือที่ซื้อมาเพื่อขาย เชน สินคาที่ซื้อมาโดยกิจการคาปลีก หรือที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอื่นที่กิจการถือครองไวเพื่อขาย
4. ตามปกติ การใหบริการ หมายถึง การที่กิจการไดปฏิบัติงานตามที่ตกลงไวในสัญญาตลอดชวงเวลาที่ตกลง
กันซึ่งอาจเปนการใหบริการเพียงชวงเวลาเดียวหรือหลายชวงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึง
รายไดซึ่งเกิดจากสัญญาการใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา เชน การใหบริการดาน
การจัดการโครงการ หรืองานดานสถาปตยกรรม เนื่องจากรายไดจากการใหบริการดังกลาวจะมีวิธีปฏิบัติ
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง
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5. การใหผูอื่นใชสินทรัพยของกิจการซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของ
5.1 ดอกเบี้ย ซึ่งเปนคาตอบแทนอันเกิดจากการใหผูอื่นใชเงินสด รายการเทียบเทาเงินสด หรือจํานวน
คางรับของกิจการ
5.2 คาสิทธิ ซึ่งเปนคาตอบแทนจากการใหผูอื่นใชสินทรัพยระยะยาวของกิจการ ตัวอยางเชน สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร
5.3 เงินปนผล ซึ่งเปนสวนแบงกําไรที่ผูถือเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรับตามสัดสวนของเงินลงทุนที่ถือ
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงรายไดที่เกิดจาก
6.1 สัญญาเชา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา)
6.2 เงินปนผลซึ่งเกิดจากเงินลงทุนที่บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม)
6.3 สัญญาประกันภัยที่อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
6.4 การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหรื อ การจํ า หน า ยสิ นทรั พ ย ท างการเงิ น และหนี้ สิ นทางการเงิ น
(ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))
6.5 การเปลีย่ นแปลงมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
6.6 การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกและการเปลีย่ นแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพทีเ่ กี่ยวของกับ
กิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
6.7 การรับรูผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช))
6.8 การขุดสินแร

คํานิยาม
7. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
รายได

หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย)
ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ
กิจการ เมื่อกระแสรับนั้นสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึน้
ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของ
เจาของ

มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํานวนเงินทีผ่ ซู ื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
หรือจํานวนเงินที่จายชําระหนี้สินในขณะทีท่ ั้งสองฝายมีความ
รอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
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8. รายได หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ที่กิจการไดรับหรือคางรับ
ซึ่งทําใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินที่กิจการเรียกเก็บแทนบุคคลที่สาม เชน ภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม จึงไมถือเปนรายไดของกิจการเนื่องจากถือเปนกระแสรับของประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ ที่ไมทําใหสวนของเจาของของกิจการเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกัน จํานวนเงินที่ตัวแทนเรียกเก็บ
แทนตัวการซึ่งถือเปนกระแสรับขั้นตนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่ไมทําใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น จึงไมถือ
เปนรายได เวนแตจํานวนที่เรียกเก็บนั้นเปนคานายหนา

การวัดมูลคาของรายได
9. กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับ1
10. ตามปกติ กิจการกําหนดจํานวนรายไดตามที่กิจการตกลงกับผูซื้อหรือผูใชสินทรัพยซึ่งจํานวนรายไดดังกลาวเปน
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับสุทธิจากจํานวนสวนลดการคาและสวนลดตามปริมาณซื้อ
11. โดยสวนใหญ สิ่งตอบแทนที่กิจการไดรับจะอยูในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดและจํานวน
รายไดคือ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการไดรับหรือคางรับ อยางไรก็ตาม หากกิจการไมได
รับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดในทันที มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอาจมีมูลคานอยกวาจํานวนเงิน
สดรับหรือคางรับที่ระบุไว ตัวอยางเชน กิจการอาจใหสินเชื่อแกผูซื้อโดยไมคิดดอกเบี้ย หรือยอมรับตั๋วเงินซึ่ง
มีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดจากผูซื้อเปนสิ่งตอบแทนจากการขายสินคา โดยนัยแลวสวน
หนึ่งของรายการดังกลาวถือเปนการใหสินเชื่อ ดังนั้น มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนตองกําหนดโดยนํา
จํานวนทั้งสิ้นที่จะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดขึ้น ซึ่งตองเปนอัตราใดอัตราหนึ่ง
ดังตอไปนี้
11.1 อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ร ะบุ ใ นตราสารการเงิ น ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง ผู อ อกตราสารมี อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ
ใกลเคียงกัน
11.2 อัตราดอกเบี้ยที่ใชคิดลดจํานวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทําใหมูลคาปจจุบันเทากับราคาเงินสดใน
ปจจุบันของสินคาหรือบริการ
ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมกับจํานวนเงินของผลตอบแทนตองรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 29 ถึง 30 และตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสาร
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
12. เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มลี กั ษณะและมูลคาใกลเคียงกัน กิจการตองไมถือวาการแลกเปลี่ยน
นั้นกอใหเกิดรายได กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินคาโภคภัณฑ เชน นมสด หรือ น้ํามัน ซึ่งผูผลิตแลกเปลี่ยน
สินคาระหวางกันเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละทองถิ่นใหทันเวลา เมือ่ กิจการแลกเปลี่ยน
สินคาหรือบริการที่มลี ักษณะไมเหมือนกัน กิจการตองถือวาการแลกเปลีย่ นนั้นกอใหเกิดรายได กิจการตองวัด
มูลคาของรายไดดังกลาวโดยใชมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรบั ปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือ
รายการเทียบเทาเงินสดที่มีการโอนระหวางกัน หากมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับไมสามารถวัด
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คาไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายุติธรรมของสินคาหรือบริการที่นําไปแลก
ปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่มกี ารโอนระหวางกัน

เนื้อหาของรายการบัญชี
13. ตามปกติ เกณฑการรับรูรายไดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับรายการบัญชีแตละรายการ แตใน
บางสถานการณกิจการอาจจําเปนตองนําเกณฑการรับรูรายไดมาปฏิบัติกับสวนประกอบแตละสวนของรายการ
บัญชีเพื่อสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาของรายการบัญชีนั้น ตัวอยางเชน หากกิจการไดรวมคาบริการหลังการขายที่
สามารถระบุจํานวนไดไวในราคาขายของสินคา กิจการตองบันทึกคาบริการดังกลาวเปนรายไดรอการตัดบัญชี
และทยอยรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่ใหบริการนั้น ในทางกลับกัน กิจการตองนําเกณฑการรับรูรายไดมาใช
ปฏิบัติกับรายการบัญชีมากกวาหนึ่งรายการพรอมกัน เมื่อรายการบัญชีเหลานั้นสัมพันธกันจนทําใหไมสามารถ
เขาใจถึงผลกระทบทางธุรกิจของรายการใดรายการหนึ่งไดโดยไมอางอิงถึงรายการอื่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน
กิจการอาจขายสินคาและขณะเดียวกันไดทําสัญญาแยกตางหากที่จะซื้อคืน หากกิจการแยกบันทึกรายการบัญชี
โดยไมพิจารณาถึงความสัมพันธของรายการทั้งสองจะทําใหเนื้อหาของรายการบัญชีไมสมบูรณ ดังนั้น กิจการ
ตองบันทึกรายการบัญชีทั้งสองรวมกันเปนรายการเดียว

การขายสินคา
14. กิจการตองรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
14.1 กิจการไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
14.2 กิจ การไม เ กี่ ยวข องในการบริ หารสิน คาอย า งต อเนื่ องในระดั บที่ เจ าของพึ ง กระทํ า หรือไม ไ ด
ควบคุมสินคาที่ขายไปแลวทั้งทางตรงและทางออม
14.3 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
14.4 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
14.5 กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการบัญชีนั้นได
อยางนาเชื่อถือ
15. กิจการตองคํานึงถึงสถานการณแวดลอมของรายการบัญชีในการพิจารณาวาเมื่อใดกิจการไดโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ โดยทั่วไปการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของเกิดขึ้นเมื่อกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองสินคาใหกับผูซื้อ
กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีก แตในบางกรณี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
สามารถเกิดขึ้น ณ เวลาที่ตางจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองสินคาใหผูซื้อ
16. กิจการตองไมรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น รายการ
บัญชีที่เกิดขึ้นไมถือวาเปนการขาย กิจการอาจคงไวซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน
เจาของไดในหลายลักษณะ ตัวอยางเชน
16.1 เมื่อกิจการยังมีภาระผูกพันตอผลงานที่ไมเปนที่พอใจของผูซื้อซึ่งกิจการตองรับผิดชอบนอกเหนือจาก
การรับประกันปกติ
16.2 เมื่อรายไดจากการขายสินคาของกิจการขึ้นอยูกับรายไดที่ผซู ื้อไดรับจากการขายสินคานั้น
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16.3 เมื่อสินคาทีส่ งไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนั้นเปนสวนสําคัญของสัญญาซึ่งกิจการยังมิได
ดําเนินการใหแลวเสร็จ
16.4 เมื่อผูซื้อมีสิทธิที่จะบอกเลิกการซื้อตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและกิจการไมสามารถประมาณความ
นาจะเปนที่ผูซื้อจะคืนสินคานั้นได
17. กิจการตองรับรูรายไดหากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไมเปนนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา ดังนั้น
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นถือวาเปนการขาย ตัวอยางเชน ผูขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินคาไวเพียงเพื่อประโยชนใน
การเรียกเก็บเงินเมื่อครบกําหนด ในกรณีดังกลาว รายการบัญชีนั้นถือเปนการขายและกิจการตองรับรูเปน
รายไดหากกิจการไดโอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาไปแลว อีก
ตัวอยางหนึ่งคือ กรณีที่กิจการคาปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไมเปนนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาโดยตก
ลงที่จะคืนเงินใหหากลูกคาไมพอใจในสินคา ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถรับรูรายได ณ เวลาที่เกิดการ
ขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินคาในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือพรอมกับรับรูหนี้สินที่เกิดจาก
การรับคืนโดยประเมินจากประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
18. กิจการจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ
รายการบัญชีนนั้ ในบางกรณี ความเปนไปไดคอนขางแนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจอาจไมเกิดขึ้นจนกระทั่ง
กิจการไดรับสิ่งตอบแทนจากการขายแลวหรือจนกระทั่งความไมแนนอนไดหมดไป ตัวอยางเชน ความไม
แนนอนที่รัฐบาลตางประเทศจะอนุญาตใหสงเงินซึ่งเปนสิ่งตอบแทนจากการขายออกนอกประเทศ กิจการ
สามารถรับรูร ายไดในทันทีที่รฐั บาลตางประเทศอนุมัติใหสงเงินดังกลาวออกนอกประเทศได เนื่องจากความ
ไมแนนอนไดหมดไป อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บไดและ
ไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่จะไดรับคืนไมมีความ
เปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเ ปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดทรี่ ับรูเมือ่
เริ่มแรก
19. รายได แ ละค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รายการและเหตุ ก ารณ ท างบั ญ ชี เ ดี ย วกั น ต อ งรั บ รู ใ นงวดบั ญ ชี
เดียวกัน กระบวนการนี้เรียกวา การจับคูรายไดและคาใชจาย คาใชจายซึ่งรวมถึง คาใชจายในการรับประกัน
และคาใชจายที่เกิดหลังการสงสินคาจะสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเมื่อเงื่อนไขในขออื่นๆ ในการรับรู
รายไดเกิดขึ้นแลว อยางไรก็ตาม กิจการตองไมรับรูรายไดหากไมสามารถวัดมูลคาของคาใชจายไดอยาง
นาเชื่อถือ ในกรณีนี้กิจการตองบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาเปนหนี้สิน

การใหบริการ
20. เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองรับรู
รายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการเปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วันที่ในงบดุล
ผลของรายการสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
20.1 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
20.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
20.3 กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันที่ในงบดุลไดอยางนาเชื่อถือ
20.4 กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนไดอยางนาเชื่อถือ ตนทุนในที่นี้ หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นแลว
และที่จะเกิดขึ้นเพื่อทําใหรายการบัญชีนั้นเสร็จสมบูรณ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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21. การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกวา วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ตามวิธีนี้ กิจการ
ตองรับรูรายไดในงวดบัญชีที่มีการใหบริการ การรับรูรายไดตามเกณฑดังกลาวใหขอมูลที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง สัญญากอสราง ไดกําหนดใหมีการรับรูร ายไดตามเกณฑนี้ดวย ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวสามารถใชปฏิบตั ิกับการรับรูรายไดสําหรับการใหบริการและการรับรูคาใชจา ยทีเ่ กี่ยวของกับ
รายไดนั้น
22. กิ จ การจะรั บ รู ร ายได ไ ด ต อ เมื่ อ มี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ กิ จ การจะได รั บ ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่
เกี่ยวของรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บได
และไดรับรูเปนรายไดแลว จํานวนเงินที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่จะไดรับคืนไมมีความ
เปนไปไดคอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดที่รับรูเมื่อ
เริ่มแรก
23. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือหลังจากที่ไดตกลงกับคูสัญญาในทุกขอตอไปนี้
23.1 สิทธิตามกฎหมายของแตละฝายซึ่งเกี่ยวกับการใหบริการหรือการรับบริการ
23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
23.3 ลักษณะและเงือ่ นไขในการชําระเงิน
โดยทั่วไป กิจการตองมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใชภายในกิจการ และ
กิจการตองทบทวนประมาณการรายไดตลอดระยะเวลาที่ใหบริการและเมื่อจําเปนตองแกไขประมาณการ
ดังกลาว การแกไขประมาณการนั้นไมถือเปนการแสดงวากิจการไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได
อยางนาเชื่อถือ
24. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีไดหลายวิธี กิจการตองเลือกใชวิธีที่สามารถวัดระดับของ
บริการที่แลวเสร็จไดอยางนาเชื่อถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง
24.1 การสํารวจงานที่ไดทําแลว
24.2 อัตราสวนของบริการที่ใหจนถึงปจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ตองให
24.3 สัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนทั้งสิ้น ตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันให
รวมเฉพาะตนทุนของบริการที่ใหแลวจนถึงปจจุบัน สวนประมาณการตนทุนทั้งสิ้นใหรวมตนทุนของ
บริการทั้งที่ใหแลวและที่จะใหในอนาคต
ตามปกติเงินจายลวงหนาหรือเงินรับลวงหนาจากลูกคาจะไมไดสะทอนถึงระดับของบริการที่ใหไปแลว
25. หากกิจการไมสามารถจําแนกบริการที่ใหเนื่องจากตองใหบริการหลายอยางในชวงเวลาเดียวกัน กิจการตอง
รับรูรายไดดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาดังกลาว เวนแตจะมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากิจการสามารถใชวิธี
อื่นที่เหมาะสมกวาในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการที่ให หากการใหบริการนั้นประกอบดวยการบริการ
หลักซึ่งมีความสําคัญกวาการบริการอื่นๆ กิจการตองไมรับรูรายไดจนกระทั่งการใหบริการหลักนั้นได
ดําเนินการแลว
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26. หากกิจการไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการไดอยางนาเชื่อถือ
กิจการตองรับรูรายไดไมเกินจํานวนคาใชจายที่รับรูไปแลวซึ่งคาดวาจะไดรับคืน
27. ตามปกติ กิจการอาจไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือในระยะเริ่มแรกที่เกิดรายการ
บัญชี อยางไรก็ตาม หากกิจการคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนที่เกิดขึ้นจาก
รายการบัญชีนั้นคืน กิจการจะสามารถรับรูรายไดไดไมเกินจํานวนตนทุนที่เกิดขึ้น กิจการตองไมรับรูกําไร
หากไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือ
28. กิจการตองรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นเปนคาใชจายโดยไมรับรูรายไดที่เกี่ยวของหากกิจการไมสามารถประมาณผล
ของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือและมีระดับความนาจะเปนไมเพียงพอที่จะเชื่อถือไดวากิจการจะไดรับ
ตนทุนที่เกิดขึ้นคืน อยางไรก็ตาม เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีไดอยางนาเชื่อถือเนื่องจาก
ความไมแนนอนไดหมดไป กิจการสามารถรับรูรายไดตามยอหนาที่ 20 แทนการรับรูรายไดตามยอหนาที่ 26

ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล
29. กิจการตองรับรูรายไดในรูปดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ที่เกิดจากการใหผูอื่นใชสินทรัพยของ
กิจการตามเกณฑที่กําหนดไวในยอหนาที่ 30 เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
29.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
29.2 กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
30. รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล ตองรับรูตามเกณฑตอไปนี้
30.1 ดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))
30.2 คาสิทธิตองรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เกี่ยวของ
30.3 เงินปนผลตองรับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล
31. (ยอหนานี้ไมใช)
32. หากกิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงคางที่เกิดขึ้นกอนการซื้อ กิจการตองปนสวน
ดอกเบี้ยที่ไดรับในเวลาตอมาระหวางดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่เกิดขึ้นกอนการซื้อและหลังการซื้อ
เพื่อรับรูเปนรายไดเฉพาะสวนที่เกิดหลังการซื้อ ในกรณีที่กิจการซื้อตราสารทุนที่มีการประกาศจายเงินปนผล
จากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นกอนการซื้อตราสารทุนนั้น กิจการตองนําเงินปนผลดังกลาวมาหักจากตนทุนของ
ตราสารทุน หากกิจการไมสามารถปนสวนเงินปนผลดังกลาวไดกิจการตองรับรูเงินปนผลทั้งจํานวนเปน
รายได เวนแตจะเห็นไดชัดเจนวาเงินปนผลดังกลาวเปนการคืนทุนใหตราสารทุน
33 กิจการตองใชเกณฑคงคางในการบันทึกคาสิทธิตามขอตกลงที่เกี่ยวของ เวนแตเนื้อหาตามขอตกลงจะแสดง
ใหเห็นวาการรับรูรายไดจะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใชเกณฑอื่นที่มีระบบและสมเหตุผล
34 กิจการจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
กับรายการบัญชีนั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีความไมแนนอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บไดและไดรับ
รูเปนรายไดแลว จํานวนเงินที่กิจการไมสามารถเรียกเก็บไดหรือจํานวนเงินที่จะไดรับคืนไมมีความเปนไปได
คอนขางแนอีกตอไป ใหรับรูเปนคาใชจายและตองไมนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายไดที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
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การเปดเผยขอมูล
35. กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
35.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการใชในการรับรูรายได ซึ่งรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการ
บัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
35.2 จํานวนรายไดแตละประเภทที่มีนัยสําคัญที่รับรูระหวางงวดซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้
35.2.1 การขายสินคา
35.2.2 การใหบริการ
35.2.3 ดอกเบี้ย
35.2.4 คาสิทธิ
35.2.5 เงินปนผล
35.3 จํานวนรายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการซึ่งรวมอยูในรายไดแตละประเภทที่มี
นัยสําคัญตามขอ 35.2
36. กิจการตองเปดเผยขอมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ขอมูลดังกลาว
อาจเกิดจากรายการ เชน คารับประกันสินคา คาชดเชยความเสียหาย คาปรับ หรือผลขาดทุนอื่นที่อาจเกิดขึ้น

วันถือปฏิบัติ
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 เปนตนไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทาํ ขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงการนํามาตรฐานการบัญชี เรื่อง รายได มาประยุกตใชโดยอธิบาย
ความหมายในสถานการณเชิงพาณิชยบางประเภทใหชัดเจนขึ้น ตัวอยางที่นําเสนอเนนถึงรายการบัญชีในบาง
ลักษณะและไมไดพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของทุกปจจัยซึ่งอาจมีผลตอการรับรูรายได ตัวอยางดังกลาวสมมุติวา
ก) กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
ข) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น
ค) กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ
การขายสินคา
ตัวอยางที่ 1 การขายโดยยังไมสงมอบสินคาเนื่องจากเปนความประสงคของผูซื้อ ทั้งที่ผูซื้อมีกรรมสิทธิ์ใน
สินคานั้นและยอมรับหนี้แลว กิจการสามารถรับรูรายไดหลังจากผูซื้อมีกรรมสิทธิ์ในสินคา
ก็ตอเมื่อ
ก. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสงสินคาใหผูซื้อ
ข. สินคาที่ขายไปแลวนั้นอยูในความครอบครองของกิจการ ซึ่งกิจการไดระบุไวแลวอยางชัดเจน
และสินคานั้นพรอมที่จะสงมอบใหผูซื้อ ณ เวลาที่มีการรับรูร ายได
ค. ผูซื้อมีคําสั่งเลื่อนเวลาการสงมอบสินคา
ง. เงื่อนไขการชําระเงินเปนไปตามปกติ
กิจการตองไมรับรูรายไดหากกิจการเพียงแตคาดวาจะสามารถจัดหาหรือผลิตสินคาไดทันเวลาที่
ตองสงมอบ
ตัวอยางที่ 2

การขายสินคาอยางมีเงื่อนไข

กรณีที่ 1 การขายสินคาโดยมีเงื่อนไขการติดตั้งและการตรวจสอบ
ตามปกติกิจการสามารถรับรูรายไดไดหากผูซื้อยอมรับสินคาเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นลงและสินคา
ผานการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม กิจการสามารถรับรูรายไดทันทีที่ผูซื้อยอมรับสินคาเมื่อ
ก. การติดตั้งเปนกระบวนการที่งาย ตัวอยางเชน การติดตั้งโทรทัศน ซึ่งเปนเพียงการแกะ
กลองตอสายไฟและติดตั้งเสาอากาศ
ข. การตรวจสอบเปนเพียงเพื่อยืนยันราคาที่กําหนดไวตามสัญญาเทานั้น
ตัวอยางเชน
การนําสงแรเหล็ก น้ําตาล หรือถั่วเหลือง
กรณีที่ 2 การขายโดยมีเงื่อนไขที่ผูซื้อสามารถคืนสินคาไดภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่มีความไม
แนนอนในการคืนสินคา กิจการตองรับรูรายไดเมื่อผูซื้อยอมรับสินคาอยางเปนทางการแลว หรือ
เมื่อระยะเวลาการคืนสินคาไดสิ้นสุดลงหลังจากที่ผูซื้อไดรับสินคาแลว
กรณีที่ 3 การฝากขายซึ่งผูรับฝากทําหนาที่ขายสินคาแทนผูฝาก ผูฝากตองรับรูรายไดเมื่อผูรับฝากไดขาย
สินคานั้นใหบุคคลที่สาม
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กรณีที่ 4 การขายแบบจายเงินสดเมื่อสงมอบ กิจการตองรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาใหผูซื้อและ
ไดรับเงินสด
ตัวอยางที่ 3

การขายในกรณีที่จะสงมอบสินคาก็ตอเมื่อผูซื้อไดชําระเงินครบแลว กิจการตองรับรูรายไดเมื่อมี
การสงมอบสินคา อยางไรก็ตาม หากประสบการณที่ผานมาชี้ใหเห็นวาการขายสวนใหญมักจะ
สัมฤทธิ์ผล กิจการสามารถรับรูรายไดเมื่อไดรับเงินมัดจําสวนใหญ โดยกิจการมีสินคาอยูใน
ครอบครอง สามารถระบุไดอยางชัดเจน และพรอมที่จะสงมอบใหผูซื้อ

ตัวอยางที่ 4

การขายตามสั่งโดยกิจการจะไดรับชําระเงินทั้งหมดหรือบางสวนกอนการสงสินคาซึ่งยังไมมีใน
ครอบครอง เชน สินคายังอยูในระหวางการผลิตหรือสินคาที่บุคคลที่สามจะสงไปยังผูซื้อโดยตรง
กิจการตองรับรูรายไดเมื่อผูซื้อไดรับสินคาแลว

ตัวอยางที่ 5

การขายสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินโดยมีสัญญาซื้อคืน (ไมรวมการแลกเปลี่ยนสินคา)
ผูขายตกลงที่จะซื้อสินคาที่ขายไปนั้นคืนในภายหลัง หรือเมื่อผูขายมีสิทธิเลือกที่จะซื้อคืนหรือ
ผูซื้อมีสิทธิเลือกที่จะขายคืน ผูขายตองวิเคราะหเนื้อหาของเงื่อนไขในขอตกลงเพื่อใหแนใจวา
ผูขายไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของใหผูซื้อแลวจึงจะสามารถรับรู
รายได หากความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของยังคงอยูกับผูขายแมวาผูขายไดโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไปแลว รายการดังกลาวถือเปนการจัดหาเงินซึ่งไมกอใหเกิดรายได
สําหรับการขายสินทรัพยทางการเงินโดยมีสัญญาซื้อคืน ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

ตัวอยางที่ 6

การขายสินคาใหตัวกลาง เชน ผูแทนจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือบุคคลอื่นเพื่อการขายตอ
ตามปกติผูขายจะรับรูรายไดเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของไปแลว
อยางไรก็ตาม หากโดยเนื้อหาผูซื้อทําหนาที่เปนตัวแทนเทานั้นใหถือวาการขายนั้นเปนการ
ฝากขาย

ตัวอยางที่ 7

คาสมาชิกสิ่งตีพิมพและรายการที่คลายคลึงกัน
เมื่อคาสมาชิกในแตละชวงเวลาเปนจํานวนเงินที่ใกลเคียงกัน กิจการตองรับรูรายไดโดยวิธี
เสนตรงตลอดอายุการเปนสมาชิก เมื่อคาสมาชิกในแตละชวงเวลาเปนจํานวนเงินที่แตกตางกัน
กิจการตองรับรูรายไดตามสัดสวนราคาขายของสินคาที่สงมอบกับประมาณการราคาขายทั้งสิ้น
ของสินคาที่ตองสงมอบตลอดอายุการเปนสมาชิก

ตัวอยางที่ 8

การขายตามสัญญาผอนชําระ
กิจการตองรับรูรายได ณ วันที่ขาย โดยราคาขายเปนมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือ
คางรับ ซึ่งไมรวมดอกเบี้ย อัตราคิดลดที่ใชคืออัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา รายไดสวนที่
เปนดอกเบี้ย กิจการตองรับรูเปนรายไดโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

ตัวอยางที่ 9

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
โดยปกติ รายไดจะรับรูเมื่อไดโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในสินทรัพยใหแกผูซื้อแลว อยางไรก็
ตาม ในเขตการปกครองบางแหง สวนไดเสียในฐานะเจาของสินทรัพยอาจเปนสิทธิขาดของผูซื้อ
กอนการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงถือไดวาไดมีการโอนความเสี่ยงและ
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ผลตอบแทนของความเปนเจาของเกิดขึ้นแลว ในกรณีเชนนี้ ถาหากผูขายไมตองปฏิบัติการอื่น
ใดที่เปนสวนสําคัญเพื่อใหสินทรัพยเสร็จสมบูรณ อาจมีความเหมาะสมที่ผูขายจะรับรูรายไดได
ไมวากรณีใด หากผูขายมีภาระที่ตองปฏิบัติที่มีนัยสําคัญภายหลังการโอนความเปนเจาของและ
หรือโอนกรรมสิทธตามกฎหมาย รายไดจะรับรูเมื่อผูขายไดปฏิบัติตามภาระนั้นแลว ตัวอยางเชน
อาคารหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นซึ่งการกอสรางยังไมแลวเสร็จ
ในบางกรณี อสังหาริมทรัพยอาจมีการขายโดยผูขายยังมีสวนรวมอยางตอเนื่องในบางระดับจน
เปนเหตุใหความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของมิไดโอนไปยังผูซื้อ ตัวอยางเชน
สัญญาการขายและซื้อคืน ซึ่งเปนสัญญาที่รวมสิทธิเลือกขายและสิทธิเลือกซื้อไวดวย และสัญญา
ซึ่งผูขายใหการรับประกันการครอบครองในอสังหาริมทรัพยสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือให
การรับประกันผลตอบแทนของเงินลงทุนของผูซื้อสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีดังกลาวนี้
ลักษณะของรายการและขอบเขตของการที่ผูขายยังคงมีสวนรวมเปนขอพิจารณาวาจะบันทึก
รายการบัญชีนี้ไดอยางไร โดยอาจบันทึกเปนรายการขาย เปนการใหสินเชื่อทางการเงิน เปน
สัญญาเชา หรือเปนสัญญาแบงปนผลกําไรรวมกัน ถาหากบันทึกเปนการขาย การมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องของผูขายอาจทําใหตองชะลอการรับรูรายได
ผูขายยังพิจารณาถึงวิธีการชําระเงินและหลักฐานของผูซื้อในสวนที่เกี่ยวกับภาระผูกพันในการ
ชําระเงินใหครบถวน ตัวอยางเชน เมื่อยอดเงินทั้งหมดที่ไดรับชําระ ซึ่งรวมถึงเงินวางเริ่มแรกหรือ
เงินงวดที่ชําระอยางตอเนื่องของผูซื้อ ยังไมเปนหลักฐานที่เพียงพอวาผูซื้อจะสามารถชําระภาระ
ผูกพันไดครบถวน รายไดจะรับรูไดเพียงเทาจํานวนเงินที่ไดรับแลว

การใหบริการ
ตัวอยางที่ 10 คาติดตั้ง
กิจการตองรับรูรายไดจากการติดตั้งตามขั้นความสําเร็จของบริการที่ให เวนแตการติดตั้งนั้นเปน
เพียงสวนประกอบยอยของการขาย ซึ่งในกรณีนี้กิจการตองรับรูรายไดจากการติดตั้งเมื่อขาย
สินคา
ตัวอยางที่ 11 คาบริการซึ่งรวมอยูในราคาขายของผลิตภัณฑ
เมื่อราคาขายของผลิตภัณฑไดรวมจํานวนที่สามารถระบุไดสําหรับการใหบริการหลังการขาย
(เชน การใหบริการหลังการขาย และการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรใหดีขึ้นหลังจากที่ขาย
ไปแลว) จํานวนที่สามารถระบุไดดังกลาวตองบันทึกเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรู
เปนรายไดตลอดระยะเวลาที่มีการใหบริการ ตามปกติ รายไดรอการตัดบัญชีดังกลาวไดรวมถึง
ตนทุนการใหบริการที่คาดวาจะเกิดตามขอตกลงและกําไรจากการใหบริการนั้น
ตัวอยางที่ 12 คานายหนาโฆษณา
กิจการตองรับรูรายไดคานายหนาโฆษณาเมื่อสื่อโฆษณานั้นไดเผยแพรสูสาธารณชน สวนรายได
คาผลิตสื่อโฆษณาตองรับรูตามขั้นความสําเร็จของงานนั้น
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ตัวอยางที่ 13 คานายหนาประกันภัย
ตัวแทนตองรับรูรายไดคานายหนาประกันภัยที่ไดรับหรือคางรับเมื่อวันที่กรมธรรมใหมมผี ล
บังคับหรือวันที่ตออายุกรมธรรมหากตัวแทนนั้นไมตองใหบริการอื่นอีกตอไป อยางไรก็ตาม
หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตัวแทนจะตองใหบริการตอไปตลอดอายุของกรมธรรม
ตัวแทนตองบันทึกคานายหนาประกันภัยนั้นเปนรายไดรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเ ปนรายได
ตลอดอายุของกรมธรรมที่มีผลบังคับ
ตัวอยางที่ 14 คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงิน
คา ธรรมเนีย มการใหบ ริการทางการเงิน ตองรับรูเ ปนรายไดตามวัต ถุประสงค ในการจั ดเก็ บ
คาธรรมเนียมนั้นตามเกณฑการบันทึกบัญชีสําหรับตราสารการเงินที่เ กี่ยวของ
ชื่อของ
คาธรรมเนียมการใหบริการทางการเงินอาจไมแสดงใหเห็นถึงลักษณะและเนื้อหาของบริการที่ให
ดังนั้น จึงจําเปนตองแยกคาธรรมเนียมออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้
14.1 ค า ธรรมเนี ย มที่ ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของอั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท จ ริ ง ของตราสารการเงิ น
โดยทั่วไปคาธรรมเนียมดังกลาวเปนสวนปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
ก. คาธรรมเนียมเริ่มแรกที่กิจการไดรับจากการออกหรือไดมาซึ่งสินทรัพยทางการเงินซึ่ง
ไมจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมรับรูเปนกําไรหรือเปนขาดทุน ภายใตมาตรฐานการบัญชี เรือ่ ง การ
รับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
คาธรรมเนียมดังกลาวอาจรวมถึงจํานวนที่ชดเชยใหกับกิจการในการประเมินฐานะ
การเงินของผูกู การประเมินราคาหลักประกัน และการจัดการ ใหมีการค้ําประกัน การ
เจรจาตกลงเงื่อนไข การจัดเตรียมการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารและการทําธุรกรรม
ขั้นสุดทายภายหลังที่ตกลงกันได คาธรรมเนียมดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการ
กอใหเกิดความเกี่ยวของอยางตอเนื่องกับตราสารการเงิน ดังนั้น คาธรรมเนียมและ
ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของตองบันทึกเปนรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเ พื่อปรับปรุง
อัตราผลตอบแทนที่แทจริง
ข. คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินที่กิจการไดรับจากการจัดหาวงเงินที่จะใหกูยืม ในกรณีที่
วงเงินใหกูยืมไมเขาขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา
ตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะมีการใหกูยืมเงินเกิดขึ้น คาธรรมเนียมผูกพัน
วงเงินที่ไดรับตองถือเปนคาชดเชยของการผูกพันอยางตอเนื่องกับการใหกูยืม ดังนั้น
คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินและตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของตองบันทึกรอการตัดบัญชี
และทยอยรับรูเ พื่อปรับปรุงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง ในกรณีที่ขอผูกพันวงเงิน
สิ้นสุดลงโดยทีก่ ิจการมิไดใหกูยืม กิจการสามารถรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปน
รายได ณ วันที่ขอผูกพันวงเงินสิ้นสุดลง
ค. คาธรรมเนียมเริ่มแรกทีไ่ ดรับจากการออกหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีตัด
จําหนาย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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คาธรรมเนียมเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของการกอใหเกิดหนีส้ ินทางการเงิน เมื่อหนี้สิน
ทางการเงินมิไดจัดประเภทเปนการวัดมูลคายุติธรรมและรับรูไวในกําไรหรือขาดทุน
คาธรรมเนียมเริ่มแรกที่ไดรับนั้น (รวมถึงตนทุนของการทํารายการทีเ่ กี่ยวของ) ตอง
รวมในจํานวนเงินเริ่มแรกของมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน และรับรูเปน
รายการปรับปรุงกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง กิจการจะแยกคาธรรมเนียมและตนทุน
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินจาก
คาธรรมเนียมเริ่มแรกและตนทุนของการทํารายการทีเ่ กี่ยวของกับสิทธิในการ
ใหบริการ เชน การใหบริการทางดานการจัดการเงินลงทุน

14.2 คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใหบริการ
ก. คาธรรมเนียมที่กิจการเรียกเก็บจากการจัดการเงินกู
กิจการตองรับรูคาธรรมเนียมที่ไดรับสําหรับการใหบริการจัดการเงินกูเปนรายไดเมื่อ
มีการใหบริการ
ข. คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินที่กิจการไดรับจากการประกันวงเงินที่จะใหกูตามเวลาที่
กําหนด ซึ่งไมเขาขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตรา
สารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
หากไมนาเปนไปไดที่จะมีการกูยืมเกิดขึ้น กิจการตองรับรูคาธรรมเนียมผูกพันวงเงิน
ดังกลาวเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่ขอผูกพันนั้นมีผลบังคับใช
ค. คาธรรมเนียมบริหารจัดการเงินลงทุน
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการบริหารจัดการเงินลงทุนจะรับรูเปนรายไดเมื่อได
ใหบริการแลว
ตนทุนสวนเพิ่มซึ่งสามารถระบุไดโดยตรงวาเปนไปตามสัญญาของการบริหารจัด
การเงินลงทุนจะตองรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเปนรายการทีร่ ะบุและแยกไดอยางชัดเจน
และตองเปนจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับคืน ตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ตนทุนสวนเพิ่มคือจํานวนซึ่งไมนาจะเกิดขึ้น ถากิจการมิไดมีสัญญา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินลงทุน สินทรัพยจึงถือเปนสิทธิตามสัญญาของกิจการ
ที่จะไดรับประโยชนจากการใหบริการในการบริหารจัดการเงินลงทุน และสินทรัพย
นั้นตองตัดจําหนายเมื่อกิจการรับรูรายไดที่เกีย่ วของ ถากิจการมีสัญญาในการ
บริหารจัดการเงินลงในลักษณะของกลุมเงินลงทุน กิจการอาจตองประเมินมูลคาที่จะ
ไดรับคืนโดยใชกลุมเงินลงทุนนั้นเปนเกณฑ
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สัญญาใหบริการทางการเงินบางประเภทจะเกี่ยวของทั้งกับตราสารการเงินเริ่มแรก
หนึ่งหรือสองประเภท และขอกําหนดการใหบริการบริหารจัดการเงินลงทุน
ตัวอยางเชน สัญญาเงินลงทุนรายเดือนระยะยาวที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการ
ตราสารทุนเปนกลุม ผูใหบริการตามสัญญาจะแยกตนทุนการทํารายการที่เกี่ยวของ
กับตราสารการเงินเริ่มแรกจากตนทุนของการไดรับสิทธิในการใหการบริหารจัด
การเงินลงทุน
14.3 คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินการที่สําคัญ
กิจการตองรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายไดเมื่อการดําเนินการสําคัญไดเสร็จสิ้นลง
ดังตัวอยางตอไปนี้
ก. คานายหนาในการจัดสรรหุนใหลูกคา
กิจการตองรับรูคานายหนาเปนรายไดเมื่อไดจัดสรรหุนใหลูกคาแลว
ข. คาธรรมเนียมในการจัดการใหมีการกูยืมระหวางผูกูกับนักลงทุน
กิจการตองรับรูคาธรรมเนียมเปนรายไดเมื่อการจัดการดังกลาวเสร็จสิ้นลง
ค. คาธรรมเนียมจากการจัดหาเงินใหกูยืมรวม
คาธรรมเนียมซึ่งกิจการไดรับจากการจัดหาผูใหกูยืมรวมโดยที่กิจการไมมีสวนในเงินกู
นั้น(หรือมีสวนในเงินกูยืมนั้นแตไดรับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงใกลเคียงกับเจาหนี้
รายอื่น) ถือเปนคาชดเชยสําหรับการใหบริการ กิจการสามารถรับรูคาธรรมเนียม
ดังกลาวเปนรายได เมื่อการจัดหาผูใหกูยืมรวมไดเสร็จสิ้นลง
ตัวอยางที่ 15 คาผานประตู
กิจการตองรับรูรายไดจากการแสดง การจัดเลี้ยง และงานรื่นเริงอื่น เมื่องานเหลานั้นไดเสร็จ
สิ้นลง หากคาผานประตูนั้นสามารถเขาชมการแสดงไดหลายประเภทกิจการตองปนสวนคาผาน
ประตูใหกับการแสดงแตละประเภทตามเกณฑที่เหมาะสม
ตัวอยางที่ 16 คาเลาเรียน
กิจการตองรับรูรายไดคาเลาเรียนตลอดระยะเวลาที่มีการสอน
ตัวอยางที่ 17 คาธรรมเนียมแรกเขา คาใชบริการ และคาบํารุงสมาชิก
กิจการตองรับรูรายไดตามลักษณะของการใหบริการ หากคาธรรมเนียมที่กิจการเรียกเก็บเปน
เพียงคาบํารุงสมาชิกและคาบริการอื่นทั้งหมดหรือสินคามีการเรียกเก็บแยกตางหาก หรือมีการ
เก็บคาบํารุงสมาชิกรายป หากกิจการตองรับรูคาธรรมเนียมดังกลาวเปนรายไดเมื่อคาดวาจะ
สามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้นได หากคาธรรมเนียมรวมถึงสิทธิที่สมาชิกจะไดรับบริการ
หรือสิ่งตีพิมพตลอดอายุของการเปนสมาชิกหรือไดสิทธิในการซื้อสินคาหรือบริการในราคา
ต่ํากวาที่คิดกับผูที่ไมเปนสมาชิก กิจการตองรับรูรายไดตามเกณฑที่สะทอนใหเห็นถึงจังหวะเวลา
ลักษณะ และมูลคาของประโยชนที่ใหแกสมาชิก
ตัวอยางที่ 18 สิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย
คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนาย อาจรวมถึงการใหบริการเมื่อเริ่มแรก การใหบริการในเวลา
ตอมา การจัดหาอุปกรณ สินทรัพยอื่นที่มีตัวตน และการถายทอดความรู ดังนั้น กิจการตองรับรู
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คาสิทธิดังกลาวเปนรายไดตามเกณฑที่สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคในการคิดคาสิทธินั้น วิธีการ
รับรูรายไดคาสิทธิที่เหมาะสมมีดังตอไปนี้
18.1 การจัดหาอุปกรณและสินทรัพยอื่นที่มีตัวตน
กิจการตองรับรูม ูลคายุติธรรมของสินทรัพยทขี่ ายเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบสินทรัพย
หรือโอนกรรมสิทธิ์
18.2 การใหบริการทั้งเริ่มแรกและในเวลาตอมา
กิจการตองรับรูค าสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายเปนรายไดเมื่อใหบริการ ไมวาคาสิทธินนั้
จะเปนคาสิทธิเริ่มแรกหรือคาสิทธิรายป หากคาสิทธิรายปไมครอบคลุมตนทุนการ
ใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรที่สมเหตุสมผล กิจการตองบันทึกคาสิทธิเริ่มแรก
บางสวนที่เพียงพอสําหรับตนทุนการใหบริการอยางตอเนื่องและกําไรทีส่ มเหตุสมผลของ
บริการนั้นเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อใหบริการ
สัญญาการเปนผูแทนจําหนายอาจกําหนดใหกิจการตองจัดหาอุปกรณ สินคา หรือ
สินทรัพยอื่นทีม่ ีตัวตนใหผูแทนจําหนายดวยราคาซึ่งต่ํากวาราคาที่คิดกับผูอื่น หรือดวย
ราคาที่ไมกอใหเกิดกําไรที่สมเหตุสมผลจากการขายนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการตอง
บันทึกคาสิทธิเริ่มแรกบางสวนเปนรายการรอการตัดบัญชีและทยอยรับรูเ ปนรายไดตลอด
ระยะเวลาทีส่ ินคานั้นนาจะมีการขายใหผูแทนจําหนาย คาสิทธิเริ่มแรกดังกลาวตอง
เพียงพอสําหรับประมาณการตนทุนที่สูงกวาราคาขายและกําไรทีส่ มเหตุสมผลนั้น กิจการ
ตองรับรูยอดคงเหลือของคาสิทธิเริ่มแรกเปนรายไดเมื่อกิจการใหบริการเริม่ แรกทั้งหมด
และไดปฏิบัติตามขอผูกพันที่เปนสาระสําคัญแลว ตัวอยางเชน กิจการไดใหความ
ชวยเหลือในการเลือกสถานทีท่ ําการ ใหการฝกอบรมพนักงาน ใหการชวยเหลือดาน
การเงินและการโฆษณา
การใหบริการเริ่มแรกและขอผูกพันอื่นตามสัญญาการเปนผูแทนจําหนาย อาจขึ้นอยูกับ
จํานวนของสาขาที่อยูในบริเวณนั้น ในกรณีดังกลาว กิจการตองรับรูคาบริการเริ่มแรกเปน
รายไดตามสัดสวนของจํานวนสาขา ซึ่งกิจการไดใหบริการเริ่มแรกที่เปนสาระสําคัญแลว
หากกิจการเรียกเก็บคาสิทธิเริ่มแรกโดยแบงเปนหลายงวดและมีความไมแนนอนอยาง
เปนสาระสําคัญในการเรียกเก็บคาบริการไดเต็มจํานวน กิจการตองรับรูคาสิทธิดังกลาว
ตามจํานวนที่ไดรับชําระจริง
18.3 คาสิทธิในการเปนผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง
กิจการตองรับรูคาสิทธิจากการใหผูแทนใชสิทธิหรือรับบริการตามสัญญาอยางตอเนื่อง
เปนรายไดตามบริการที่ใหหรือตามสิทธิที่ใช
18.4 รายการที่มีลักษณะเปนตัวแทน
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กิจการอาจตกลงกับผูแทนจําหนายซึ่งโดยเนื้อหาแลวมีลักษณะที่กิจการทําหนาที่เ ปน
ตัวแทนของผูแทนจําหนาย ตัวอยางเชน กิจการอาจสั่งวัสดุและจัดสงใหกับผูแทนจําหนาย
โดยไมมีกําไร รายการบัญชีนี้ไมกอใหเกิดรายได
ตัวอยางที่ 19 คาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของลูกคา
กิจการตองรับรูคาธรรมเนียมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของลูกคา
เปนรายไดตามขั้นความสําเร็จของการพัฒนา ซึ่งขั้นของความสําเร็จดังกลาวตองคํานึงถึงการ
ใหบริการภายหลังการสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
ดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล
ตัวอยางที่ 20 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาสิทธิ
กิจการตองรับรูคาธรรมเนียมและคาสิทธิที่ไดรับจากการใหผูอื่นใชสินทรัพยของกิจการเปน
รายไดตามเนื้อหาในขอตกลง (ตัวอยางของสินทรัพยที่กิจการใหผูอื่นใช คือ เครื่องหมายการคา
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ทางดนตรี และภาพยนตร) ในทางปฏิบัติกิจการอาจใชวิธีเสนตรงในการรับรู
รายไดตลอดอายุของขอตกลง ตัวอยางเชน เมื่อผูไดรับสิทธิสามารถใชเทคโนโลยีนั้นไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
การที่ผูใหสิทธิมอบสิทธิใหผูรับสิทธิโดยคิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนคงที่ซึ่งไมสามารถเรียกคืน
ไดภายใตสัญญาที่ยกเลิกไมได ซึ่งสัญญานั้นอนุญาตใหผูรับสิทธิใชสิทธิไดตามประสงคและ
ผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันใดๆ การมอบสิทธิดังกลาว โดยเนื้อหาแลวคือการขาย ตัวอยางเชน
สัญญาใหสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันภายหลังการสงมอบ
โปรแกรม หรือการใหสิทธิในการจัดฉายภาพยนตร โดยผูใหสิทธิไมมีอํานาจควบคุมผูแทน
จําหนายและไมคาดวาจะไดรับรายไดเพิ่มจากคาผานประตู ในกรณีดังกลาวผูใหสิทธิตองรับรู
รายไดเมื่อมีการขาย
ในบางกรณีผูใหสิทธิจะไดรับคาสิทธิโดยขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต ดังนั้น ผูใหสิทธิตองรับรู
รายไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับคาสิทธิหรือคาธรรมเนียมนั้นซึ่งโดยปกติตองมี
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นแลว
-------------------------
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