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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

รายได ้

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่

สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2013 Consolidated without 

early application)) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงคาํนิยามของคาํว่า 

มูลค่ายุติธรรมในย่อหน้าที่ 7 และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได  ้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 42  

ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ 

ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง รายได ้ 

วตัถุประสงค ์ 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
1
 ให้คาํนิยามไว้ว่า รายได้ หมายถึง  

การเพ่ิมขึ้ นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพ่ิมขึ้ นของ

สินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสินซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจาก 

ผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ รายได้ตามคํานิยาม รวมถึง รายได้ซ่ึงเกิดขึ้ นจากกิจกรรมตามปกติ 

ของกิจการและผลกาํไร รายได้มีช่ือเรียกต่างๆกัน เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ  

รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบ้ีย รายได้เงินปันผล รายได้ค่าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธปีฏบัิติทางบัญชีสาํหรับรายได้ซ่ึงเกดิจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท 

ประเดน็หลักทางการบัญชีสาํหรับรายได้ คือ การกาํหนดว่าเมื่อใดกิจการต้องรับรู้รายการเป็นรายได้ 

รายได้ต้องรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการจะ 

เข้าสู่กจิการและกจิการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ และให้แนวทางในการปฏิบัติ

สาํหรับแต่ละสถานการณ์ 

ขอบเขต  

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัรายไดที้่เกิดข้ึนจากรายการหรือ

เหตุการณต่์อไปนี้  

1.1 การขายสินคา้ 

1.2 การใหบ้ริการ และ 

1.3 การใหผู้อื้่นใชสิ้นทรพัยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และ

เงินปันผล 

2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได  ้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้  
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3 สินค้า หมายรวมถึง สินค้าที่กิจการผลิตหรือที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ เช่น สินค้าที่ซ้ือมาโดยกิจการ 

ค้าปลีกหรือที่ดินและอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่กจิการถือครองไว้เพ่ือขายต่อ 

4    ตามปกติ การให้บริการ หมายถึง การที่กจิการได้ปฏบัิติงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญาตลอดช่วงเวลา         

ที่ตกลงกนั ซ่ึงอาจเป็นการให้บริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา สาํหรับรายได้ซ่ึงเกิดจาก

สัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา เช่น การให้บริการด้านการจัดการ

โครงการ หรืองานด้านสถาปัตยกรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายได้ที่ เกิดข้ึน 

จากสัญญาดังกล่าว เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการดังกล่าวมีวิธีปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5 การให้ผู้อื่นใช้สนิทรัพย์ของกจิการก่อให้เกดิรายได้ในรูปของ 

5.1 ดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ผู้อื่นใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด 

หรือจาํนวนค้างรับของกจิการ 

5.2 ค่าสิทธิ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ระยะยาวของกิจการ ตัวอย่างเช่น 

สทิธบัิตร เคร่ืองหมายการค้า ลิขสทิธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 

5.3 เงินปันผลซ่ึงเป็นส่วนแบ่งกาํไรที่ ผู้ถือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสัดส่วนของ 

เงินลงทุนที่ถือ 

6 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายได้ที่เกดิจาก 

6.1 สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมี

การประกาศใช้)) 

6.2 เงินปันผลซ่ึงเกดิจากเงินลงทุนที่ถือปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้) 

6.3 สัญญาประกันภัยที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เมื่อมีการประกาศใช้) 

6.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน หรือ 

การจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

6.5 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

6.6 การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ               

ที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  41 เ ร่ือง 

เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

6.7 การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่ อเร่ิมแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  41 เร่ือง 

เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ 

6.8    การขุดสนิแร่  
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ค านยิาม  

7 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปนี้  

รายได ้ หมายถงึ กระแสรบัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใชจ่้าย)  

ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติ

ของกิจการ เมื่อกระแสรบันั้นส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ

เพิ่มข้ึน ทั้ งนี้  ไม่รวมถึงเงินทุนที่ไดร้บัจากผูม้ีส่วนร่วม 

ในส่วนของเจา้ของ 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่โอน

หนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วม

ตลาด ณ วันที่ว ัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้)  

8 รายได้ หมายรวมเฉพาะแต่กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่กิจการได้รับ

หรือพึงรับเพ่ือตนเองเท่าน้ัน ดังน้ันจํานวนเงินที่กิจการเกบ็แทนบุคคลที่สาม เช่น ภาษีขาย  

ภาษีสินค้าและบริการ และภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่ถือเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการได้รับและ 

ไม่ทาํให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น ดังน้ันจาํนวนดังกล่าวจึงไม่รวมเป็นรายได้ ในทาํนองเดียวกันกรณีของ

ตัวแทน กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ได้รวมจาํนวนเงินที่ตัวแทนเรียก

เกบ็แทนตัวการซ่ึงจํานวนดังกล่าวไม่ได้ทาํให้ส่วนของเจ้าของของตัวแทนเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด ดังน้ัน

จาํนวนที่เรียกเกบ็แทนตัวการจึงไม่ถือเป็นรายได้ เฉพาะจาํนวนค่านายหน้าเทา่น้ันที่ถือเป็นรายได้ 

การวดัมูลค่าของรายได ้ 

9 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรือคา้งรบั
 

10 กิจการกาํหนดจาํนวนรายได้ตามที่กิจการตกลงกับผู้ซ้ือหรือผู้ใช้สินทรัพย์ซ่ึงจาํนวนรายได้ดังกล่าว

เป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจาํนวนส่วนลดการค้าและส่วนลด

ตามปริมาณซ้ือที่กจิการกาํหนด 

11 โดยส่วนใหญ่ สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจะอยู่ในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดและ

จาํนวนรายได้ คือ จาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่กิจการได้รับหรือค้างรับ อย่างไรกต็าม 

หากมีการยืดระยะเวลาการรับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดออกไป มูลค่ายุติธรรมของ 

สิ่งตอบแทนอาจมีมูลค่าน้อยกว่าจาํนวนเงินสดรับหรือค้างรับที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้

สนิเช่ือแก่ผู้ซ้ือโดยไม่คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตั๋วเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียในตลาด

                                 
 ดูการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกบับริการโฆษณา 
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จากผู้ซ้ือเป็นสิ่งตอบแทนจากการขายสินค้า โดยนัยแล้วส่วนหน่ึงของรายการดังกล่าวถือเป็น 

การให้สินเช่ือ ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนต้องกาํหนดโดยนาํจาํนวนทั้งสิ้นที่จะได้รับ 

ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่กาํหนดข้ึน ซ่ึงต้องเป็นอัตราใดอัตราหน่ึงที่กาํหนดได้ชัดเจน

กว่าระหว่างอตัราดังต่อไปนี้  

11.1 อัตราดอกเบ้ียที่ ระบุในตราสารการเงินที่คล้ายคลึงกันซ่ึงผู้ออกตราสารมีอันดับ 

ความน่าเช่ือถือใกล้เคียงกนั หรือ 

11.2 อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดจาํนวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ

ราคาเงินสดในปัจจุบันของสนิค้าหรือบริการ 

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับจาํนวนเงินของผลตอบแทนต้องรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ียตามที่

ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่  29 ถึง 30 และตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  39  

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

12 เม่ือกิจการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน กิจการต้องไม่ถือว่า 

การแลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น นมสด หรือ 

นํา้มัน ซ่ึงผู้ผลิตแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละ

ท้องถิ่นให้ทนัเวลา เม่ือกจิการแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกนั กจิการต้องถือ

ว่าการแลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกดิรายได้ กจิการต้องวัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้มูลค่ายุติธรรม

ของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ ปรับปรุงด้วยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอน

ระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

กจิการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่นาํไปแลกปรับปรุงด้วย

จาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเทา่เงินสดที่มีการโอนระหว่างกนั 

การระบุรายการ  

13 ตามปกติ เกณฑ์การรับรู้รายได้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการแต่ละรายการ  

แต่ในบางสถานการณ์ กิจการอาจจาํเป็นต้องนาํเกณฑ์การรับรู้รายได้มาปฏิบัติกับส่วนประกอบ 

แต่ละส่วนของรายการเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเน้ือหาของรายการน้ัน  เช่น หากกิจการได้รวม

ค่าบริการหลังการขายที่สามารถระบุจาํนวนได้ไว้ในราคาขายของสินค้า กิจการต้องบันทกึค่าบริการ

ดังกล่าวเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการน้ัน  

ในทางกลับกัน กิจการต้องนําเกณฑ์การรับรู้รายได้มาใช้ปฏิบัติกับรายการบัญชีสองรายการหรือ

มากกว่าสองรายการพร้อมกัน เมื่ อรายการเหล่าน้ันสัมพันธ์กันจนทาํให้ไม่สามารถเข้าใจถึง

ผลกระทบทางธุรกิจของรายการใดรายการหน่ึงได้โดยไม่อ้างอิงถึงรายการอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจขายสินค้าและขณะเดียวกันได้ทาํสัญญาแยกต่างหากที่จะซ้ือคืนสินค้า

ดังกล่าวในภายหลัง หากกิจการแยกบันทึกรายการโดยไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรายการ 

ทั้งสองจะทาํให้เน้ือหาของรายการไม่สมบูรณ์ ดังน้ัน กิจการต้องบันทกึรายการทั้งสองรวมกันเป็น

รายการเดียว 
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การขายสินคา้ 

14 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสินคา้เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

14.1 กิจการไดโ้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยัส าคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้

ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

14.2 กิจการไม่เกีย่วขอ้งในการบริหารสินคา้อย่างต่อเนือ่งในระดบัที่เจา้ของพึงกระท า หรือ

ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ทีข่ายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

14.3 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

14.4 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 

14.5 กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนทีเ่กิดข้ึนหรือที่จะเกิดข้ึนอนัเนือ่งมาจากรายการนั้น

ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

15 กิจการต้องคํานึงถึงสถานการณ์แวดล้อมของรายการในการพิจารณาว่าเมื่อใดกิจการได้ โอน 

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือ โดยทั่วไปการโอน

ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกิดข้ึนเม่ือกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือ 

โอนการครอบครองสินค้าให้กับผู้ซ้ือ กรณีน้ี มักเกิดขึ้ นกับธุรกิจค้าปลีก แต่ในบางกรณี การโอน 

ความเสี่ยงและผลตอบแทน ของความเป็นเจ้าของสามารถเกิดข้ึน ณ เวลาที่ต่างจากเวลาในการโอน

กรรมสทิธิ์หรือโอนการครอบครองสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือ 

16 กจิการจะไม่รับรู้รายได้หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า ดังน้ัน 

รายการที่เกิดข้ึนไม่ถือว่าเป็นการขาย กิจการอาจคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญ 

ของความเป็นเจ้าของได้ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น 

16.1 เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ไม่เป็นที่พอใจของผู้ซ้ือซ่ึงกิจการต้องรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกนัปกติ 

16.2 เม่ือรายได้จากการขายสนิค้าของกจิการข้ึนอยู่กบัรายได้ที่ผู้ซ้ือได้รับจากการขายสนิค้าน้ัน 

16.3 เม่ือสนิค้าที่ส่งไปมีเง่ือนไขในการติดต้ังและการติดต้ังน้ันเป็นส่วนสาํคัญของสญัญาซ่ึง

กจิการยังมิได้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ และ 

16.4 เม่ือผู้ซ้ือมีสิทธิที่จะบอกเลิกการซ้ือตามเหตุผลที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายและกิจการไม่

สามารถประมาณความน่าจะเป็นที่ผู้ซ้ือจะคืนสนิค้าน้ันได้ 

17 หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็นนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายการที่เกิดข้ึนถือว่า

เป็นการขาย ให้กิจการรับรู้รายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินค้าไว้เพียงเพ่ือ

ประโยชน์ในการเรียกเกบ็เงินเมื่อครบกาํหนด ในกรณีดังกล่าว รายการน้ันถือเป็นการขายและ 

ให้กิจการรับรู้เป็นรายได้หากกิจการได้โอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของ 

ความเป็นเจ้าของสินค้าไปแล้ว อีกตัวอย่างหน่ึงคือ กรณีที่กิจการค้าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็น

นัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า ในกรณี

ดังกล่าว กิจการสามารถรับรู้รายได้ ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืน

สินค้าในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือพร้อมกับรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจาก

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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18 กิจการจะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ               

ที่เกี่ยวข้องกับรายการน้ัน ในบางกรณี ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

อาจไม่เกดิขึ้นจนกระทั่งกจิการได้รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้วหรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้

หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติให้ส่งเงินซ่ึงเป็นสิ่งตอบแทน

จากการขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรู้รายได้ในทนัททีี่รัฐบาลต่างประเทศอนุมัติให้ส่ง

เงินดังกล่าวออกนอกประเทศได้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมี 

ความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะเรียกเกบ็ได้ของจํานวนที่ได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว 

จํานวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้หรือจํานวนเงินที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายได้ที่รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรก 

19 รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับรายการหรือเหตุการณ์เดียวกันต้องรับรู้ในงวดบัญชี 

เดียวกัน กระบวนการน้ีเรียกว่า การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่าย 

ในการรับประกันและค่าใช้จ่ายที่เกิดหลังการส่งสินค้าจะสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเม่ือ 

เง่ือนไขในข้ออื่นๆ ในการรับรู้รายได้เกดิขึ้นแล้ว อย่างไรกต็าม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้หากไม่

สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีน้ี ให้กิจการบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการ

ได้รับจากการขายสนิค้าเป็นหน้ีสนิ 

การใหบ้ริการ  

20 เมือ่ผลของรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้ง

รับรูร้ายการที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการเป็นรายไดต้ามขั้นความส าเร็ จของรายการ ณ  

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถือเมื่อเป็นไป

ตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

20.1 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

20.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 

20.3 กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานได ้

อย่างน่าเชื่อถอื และ 

20.4 กิจการสามารถวัดมูลค่าของตน้ทุนที่เกิดข้ึนแลว้และตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนเพื่อท าให้

รายการนั้นเสร็จสมบูรณไ์ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

21   การรับรู้รายได้ตามขั้นความสาํเรจ็ของรายการ เรียกว่า วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ ตามวิธีน้ี   

กิจการต้องรับรู้รายได้ในงวดบัญชีที่มีการให้บริการ การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ให้และผลการปฏิบัติงานระหว่างงวด มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้กาํหนดให้

                                 

 ดกูารตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27(ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าที่ทาํขึ้นตามรปูแบบ

กฎหมาย 
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มีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์น้ีด้วย ข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวสามารถใช้ปฏบัิติ

กบัการรับรู้รายได้สาํหรับการให้บริการและการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัรายได้น้ัน 

22 กจิการจะรับรู้รายได้ได้ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับรายการน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ 

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่

จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะนาํไปปรับปรุง

กบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

23 โดยทั่วไป กจิการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือหลังจากที่ได้ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้อ

ต่อไปนี้  

23.1 สทิธติามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเกี่ยวกบัการให้บริการหรือการรับบริการ 

23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปล่ียนกนั 

23.3  ลักษณะและเงื่อนไขในการชาํระเงิน 

โดยทั่วไป กจิการต้องมีระบบการจัดทาํรายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพ่ือใช้ภายในกิจการ  

และกิจการต้องทบทวนประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ และแก้ไขประมาณการ

ดังกล่าวเมื่อจาํเป็น การแก้ไขประมาณการน้ันไม่ถือเป็นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผล

ของรายการได้อย่างน่าเช่ือถือ 

24 กจิการอาจกาํหนดขั้นความสาํเรจ็ของรายการได้หลายวิธี กิจการต้องเลือกใช้วิธีที่สามารถวัดระดับ

ของบริการที่แล้วเสรจ็ได้อย่างน่าเช่ือถือตามลักษณะของรายการ ซ่ึงอาจรวมถึง 

24.1 การสาํรวจงานที่ได้ทาํแล้ว 

24.2 อตัราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทยีบกบับริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ หรือ 

24.3 สัดส่วนของต้นทุนที่เกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ น ต้นทุนที่เกิดขึ้ น

จนถึงปัจจุบันให้รวมเฉพาะต้นทุนของบริการที่ให้แล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนประมาณการ

ต้นทุนทั้งสิ้นให้รวมต้นทุนของบริการทั้งที่ให้แล้วและที่จะให้ในอนาคต 

ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้าหรือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะไม่ได้สะท้อนถึงระดับของบริการที่ให้ไปแล้ว 

25 ในทางปฏิบัติ หากกิจการไม่สามารถจําแนกบริการที่ให้เน่ืองจากต้องให้บริการหลายอย่างใน

ช่วงเวลาที่มีการกาํหนดไว้ กจิการต้องรับรู้รายได้ด้วยวิธเีส้นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่จะมี

หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่ากิจการสามารถใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าในการแสดงข้ันความสาํเร็จของ

บริการที่ให้ หากการให้บริการน้ันประกอบด้วยการบริการหลักซ่ึงมีความสาํคัญกว่าการบริการอื่นๆ 

กจิการต้องไม่รับรู้รายได้จนกระทั่งการให้บริการหลักน้ันได้ดาํเนินการแล้ว 

26 หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บริการไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดไ้ม่เกินจ านวนค่าใชจ่้ายทีร่บัรูไ้ปแลว้ซ่ึงคาดว่าจะไดร้บัคืน 

27 ตามปกติ กิจการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการได้อย่างน่าเช่ือถือในระยะเร่ิมแรกที่เกิด

รายการ อย่างไรกต็าม หากกิจการคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุน             

ที่ เกิดขึ้ นจากรายการน้ันคืน กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ได้ไม่เกินจํานวนต้นทุนที่เกิดข้ึนที่ 
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คาดว่าจะได้รับคืน กิจการต้องไม่รับรู้กําไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

28 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่รับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องหากกิจการไม่สามารถ

ประมาณผลของรายการได้อย่างน่าเช่ือถือและคาดว่าจะไม่ได้รับคืนต้นทุนที่เกิดข้ึน อย่างไรกต็าม  

เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการได้อย่างน่าเช่ือถือเน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป 

กจิการสามารถรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 20 แทนการรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 26 

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล  

29 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้นรูปดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ที่เกิดจากการใหผู้อื้่นใชสิ้นทรพัย์

ของกิจการ ตามเกณฑที์ก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่30 เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

29.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีก่ิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 

29.2 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

30 รายไดด้อกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑต่์อไปนี้  

30.1 ดอกเบี้ ยตอ้งรบัรูต้ามวิธีอตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39  

เรือ่ง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

30.2 ค่าสิทธิตอ้งรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเนื้ อหาของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 

30.3 เงินปันผลตอ้งรบัรูเ้มือ่ผูถ้อืหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

31 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

32 หากกจิการซ้ือเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบ้ียโดยมีดอกเบ้ียคงค้างที่เกิดข้ึนก่อนการซ้ือ กิจการต้อง         

ปันส่วนดอกเบ้ียที่ได้รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบ้ียรับที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนการซ้ือและ 

หลังการซ้ือเพ่ือรับรู้เป็นรายได้เฉพาะส่วนที่เกดิข้ึนหลังการซ้ือ 

33 กจิการต้องใช้เกณฑค์งค้างในการบันทกึค่าสทิธติามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เน้ือหาตามข้อตกลง 

จะแสดงให้เหน็ว่าการรับรู้รายได้จะเหมาะสมย่ิงข้ึนหากใช้เกณฑอ์ื่นที่มีระบบและสมเหตุสมผล 

34 กิจการจะรับรู้รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ                

ที่เกี่ยวข้องกับรายการน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ 

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงิน 

ที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่นําไป

ปรับปรุงกบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

35 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  

35.1 นโยบายการบญัชีที่กิจการใชใ้นการรบัรูร้ายได ้ซ่ึงรวมถึงวิธีก าหนดขั้นความส าเร็จ

ของรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการ 

35.2 จ านวนรายไดแ้ต่ละประเภททีม่ีนยัส าคญัทีร่บัรูร้ะหว่างงวดซ่ึงรวมถงึรายการต่อไปนี้  
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35.2.1 การขายสินคา้ 

35.2.2 การใหบ้ริการ 

35.2.3 ดอกเบี้ ย 

35.2.4 ค่าสิทธิ 

35.2.5 เงินปันผล 

35.3 จ านวนรายไดที้่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมอยู่ในรายได้แต่ละ

ประเภททีม่ีนยัส าคญั 

36 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากรายการ เช่น ค่ารับประกันสินค้า ค่าชดเชย

ความเสยีหาย ค่าปรับ หรือผลขาดทุนที่อาจเกดิข้ึน 

วนัถอืปฏิบติั  

37 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

38 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

39   (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

40   (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

41   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) ทาํให้

เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่  6.2 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตาม 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วม 

การงาน มาถือปฏบัิติ 

42  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ทาํให้เกดิการปรับปรุงคาํนิยามของคาํว่ามูลค่ายุติธรรมในย่อหน้าที่ 7 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

กิจการต้องถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

  




