เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๓/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง รายได้
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๓๖/๒๕๕๖ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง รายได้
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๘ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๗) เรื่ อ ง รายได้
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
รายได้

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บที่ 18 เรื่ อง รายได้ ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศที่
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 18: Revenue (Bound volume 2013 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงคํานิยามของคําว่ า
มูลค่ายุติธรรมในย่อหน้ าที่ 7 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต

1

คานิยาม

7

การวัดมูลค่าของรายได้

9

การระบุรายการ

13

การขายสินค้า

14

การให้บริการ

20

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล

29

การเปิ ดเผยข้อมูล

35

วันถือปฏิบตั ิ

37

2

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง รายได้ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึง 42
ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ
กรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2557) ในกรณี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ แ นวปฏิบั ติ
ในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง รายได้
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2557)1 ให้ คาํ นิยามไว้ ว่า รายได้ หมายถึง
การเพิ่ ม ขึ้ นของประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ นรู ป กระแสรั บ หรื อ การเพิ่ มขึ้ นของ
สินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินซึ่งส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้ รับจาก
ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในส่ วนของเจ้ าของ รายได้ ตามคํานิ ยาม รวมถึ ง รายได้ ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมตามปกติ
ของกิจการและผลกํา ไร รายได้ มีช่ ื อ เรี ยกต่ า งๆกัน เช่ น รายได้ จากการขาย รายได้ จากการให้ บ ริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนี ยม รายได้ ดอกเบี้ ย รายได้ เงิ นปั นผล รายได้ ค่ าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับรายได้ ซ่ึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท
ประเด็นหลักทางการบัญชีสาํ หรับรายได้ คือ การกําหนดว่าเมื่อใดกิจการต้ องรับรู้รายการเป็ นรายได้
รายได้ ต้ อ งรั บ รู้ เ มื่ อ มี ความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีป ระโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตของรายการจะ
เข้ าสู่กจิ การและกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ระบุ ถึงสถานการณ์ท่ีเข้ าเกณฑ์การรั บรู้ รายได้ และให้ แนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับแต่ละสถานการณ์

ขอบเขต
1

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชี สาหรับรายได้ที่เกิดขึ้ นจากรายการหรือ
เหตุการณ์ต่อไปนี้
1.1 การขายสินค้า
1.2 การให้บริการ และ
1.3 การให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในรูปของดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และ
เงินปันผล
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง รายได้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

3

3
4

5

6

สินค้ า หมายรวมถึ ง สินค้ าที่กิจ การผลิ ตหรื อ ที่ซ้ ื อมาเพื่ อ ขายต่อ เช่ น สินค้ าที่ซ้ ื อมาโดยกิจ การ
ค้ าปลีกหรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่นื ที่กจิ การถือครองไว้ เพื่อขายต่อ
ตามปกติ การให้ บริการ หมายถึง การที่กจิ การได้ ปฏิบัติงานตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาตลอดช่วงเวลา
ที่ตกลงกัน ซึ่งอาจเป็ นการให้ บริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา สําหรับรายได้ ซ่ึงเกิดจาก
สัญญาการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานก่อสร้ างตามสัญญา เช่น การให้ บริการด้ านการจัดการ
โครงการ หรื องานด้ านสถาปั ตยกรรม มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ไม่ ครอบคลุ มถึ งรายได้ ท่ี เกิ ดขึ้ น
จากสัญญาดังกล่ าว เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การดังกล่ าวมีวิธีปฏิบัติตามที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการก่อให้ เกิดรายได้ ในรูปของ
5.1 ดอกเบี้ย ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ ผ้ ูอ่ืนใช้ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
หรือจํานวนค้ างรับของกิจการ
5.2 ค่าสิทธิ ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนจากการให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ สินทรัพย์ระยะยาวของกิจการ ตัวอย่างเช่น
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
5.3 เงินปั นผลซึ่ งเป็ นส่วนแบ่ งกําไรที่ผ้ ู ถือ เงินลงทุ นในตราสารทุ นจะได้ รั บตามสัดส่ว นของ
เงินลงทุนที่ถือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ ท่เี กิดจาก
6.1 สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมี
การประกาศใช้ ))
6.2 เงินปันผลซึ่งเกิดจากเงินลงทุนที่ถือปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า)
6.3 สัญ ญาประกัน ภัยที่อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
6.4 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรื อ
การจําหน่ ายสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าว (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.5 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6.6 การรั บรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กิ จ กรรมทางการเกษตร (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อง
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.7 การรั บ รู้ ผลิ ต ผลทางการเกษตรเมื่ อ เริ่ ม แรก (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อ ง
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
6.8 การขุดสินแร่

4

คานิยาม
7

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
รายได้

หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ (ก่ อนหักค่ าใช้จ่ าย)
ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งเกิดขึ้ นจากกิจกรรมตามปกติ
ของกิจการ เมื่อ กระแสรับนั้นส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ไม่ รวมถึงเงินทุ น ที่ไ ด้รบั จากผูม้ ี ส่ ว นร่ ว ม
ในส่วนของเจ้าของ

มูลค่ายุติธรรม

8

หมายถึง ราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่ โอน
หนี้ สิ น ในรายการที่เ กิด ขึ้ นในสภาพปกติ ร ะหว่ างผูร้ ่ ว ม
ตลาด ณ วัน ที่ ว ั ด มู ล ค่ า (ดู ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 เรื่ อ ง การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
รายได้ หมายรวมเฉพาะแต่กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) ที่กิจการได้ รับ
หรื อพึ งรั บเพื่ อตนเองเท่านั้ น ดังนั้ นจํานวนเงิ นที่กิจการเก็บแทนบุ คคลที่สาม เช่ น ภาษี ขาย
ภาษี สินค้ าและบริ การ และภาษีมูลค่ าเพิ่ ม จึ งไม่ ถือเป็ นประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจที่กิจการได้ รับและ
ไม่ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น ดังนั้นจํานวนดังกล่าวจึงไม่รวมเป็ นรายได้ ในทํานองเดียวกันกรณีของ
ตัวแทน กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) ได้ รวมจํานวนเงินที่ตัวแทนเรี ยก
เก็บแทนตัวการซึ่งจํานวนดังกล่ าวไม่ได้ ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของของตัวแทนเพิ่ มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น
จํานวนที่เรียกเก็บแทนตัวการจึงไม่ถือเป็ นรายได้ เฉพาะจํานวนค่านายหน้ าเท่านั้นที่ถือเป็ นรายได้

การวัดมูลค่าของรายได้
9 กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หรือค้างรับ
10 กิจการกําหนดจํานวนรายได้ ตามที่กิจการตกลงกับผู้ ซ้ ือหรื อผู้ ใช้ สินทรั พย์ซ่ึงจํานวนรายได้ ดังกล่ าว
เป็ นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อค้ างรั บสุทธิจากจํานวนส่วนลดการค้ าและส่วนลด
ตามปริมาณซื้อที่กจิ การกําหนด
11 โดยส่วนใหญ่ สิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รับจะอยู่ในรูปของเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดและ
จํานวนรายได้ คือ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการได้ รับหรือค้ างรับ อย่างไรก็ตาม
หากมี การยื ดระยะเวลาการรั บเงิ น สดหรื อรายการเทียบเท่ าเงิ น สดออกไป มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ่งตอบแทนอาจมีมูลค่าน้ อยกว่าจํานวนเงินสดรับหรือค้ างรับที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้
สินเชื่อแก่ผ้ ูซ้ ือโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือยอมรับตั๋วเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด


ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 31 เรื่อง รายได้ -รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
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จากผู้ ซ้ ื อเป็ นสิ่งตอบแทนจากการขายสิน ค้ า โดยนั ย แล้ ว ส่ วนหนึ่ ง ของรายการดั ง กล่ า วถื อเป็ น
การให้ สินเชื่อ ดังนั้น มูลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนต้ องกําหนดโดยนําจํานวนทั้งสิ้นที่จะได้ รับ
ในอนาคตคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่กาํ หนดขึ้น ซึ่งต้ องเป็ นอัตราใดอัตราหนึ่งที่กาํ หนดได้ ชัดเจน
กว่าระหว่างอัตราดังต่อไปนี้
11.1 อั ต ราดอกเบี้ ยที่ ร ะบุ ใ นตราสารการเงิ น ที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น ซึ่ ง ผู้ ออกตราสารมี อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือใกล้ เคียงกัน หรือ
11.2 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ คิดลดจํานวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํ ให้ มูลค่าปั จจุ บันเท่ากับ
ราคาเงินสดในปัจจุบันของสินค้ าหรือบริการ
ผลต่างระหว่ างมูลค่ายุติธรรมกับจํา นวนเงินของผลตอบแทนต้ องรั บรู้ เป็ นรายได้ ดอกเบี้ยตามที่
กํา หนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 29 ถึ ง 30 และตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
12 เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริ การที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้ เคียงกัน กิจการต้ องไม่ถือว่ า
การแลกเปลี่ยนนั้นก่อให้ เกิดรายได้ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น นมสด หรือ
นํา้ มัน ซึ่งผู้ผลิ ตแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่ างกันเพื่ อตอบสนองความต้ องการของผู้ บริ โภคในแต่ละ
ท้ องถิ่นให้ ทนั เวลา เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กิจการต้ องถือ
ว่าการแลกเปลี่ยนนั้นก่อให้ เกิดรายได้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายได้ ดังกล่าวโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม
ของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับ ปรั บปรุ งด้ วยจํานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงิ นสดที่มีการโอน
ระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้ องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่นาํ ไปแลกปรับปรุงด้ วย
จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน

การระบุรายการ
13 ตามปกติ เกณฑ์การรับรู้ รายได้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายการแต่ละรายการ
แต่ในบางสถานการณ์ กิจการอาจจําเป็ นต้ องนําเกณฑ์การรั บรู้รายได้ มาปฏิบัติกับส่วนประกอบ
แต่ ล ะส่ ว นของรายการเพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง เนื้ อหาของรายการนั้ น เช่ น หากกิ จ การได้ ร วม
ค่าบริการหลังการขายที่สามารถระบุจาํ นวนได้ ไว้ ในราคาขายของสินค้ า กิจการต้ องบันทึกค่าบริการ
ดั ง กล่ า วเป็ นรายได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละทยอยรั บ รู้ เป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลาที่ ใ ห้ บ ริ ก ารนั้ น
ในทางกลั บกัน กิจการต้ องนําเกณฑ์การรั บรู้รายได้ มาใช้ ปฏิบั ติกับรายการบัญชี สองรายการหรื อ
มากกว่ าสองรายการพร้ อมกัน เมื่ อ รายการเหล่ า นั้ น สั ม พั น ธ์กั น จนทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ใจถึ ง
ผลกระทบทางธุ ร กิ จ ของรายการใดรายการหนึ่ ง ได้ โ ดยไม่ อ้ า งอิ ง ถึ ง รายการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจขายสินค้ าและขณะเดี ยวกัน ได้ ทาํ สัญ ญาแยกต่ า งหากที่จะซื้ อ คืน สิน ค้ า
ดังกล่าวในภายหลัง หากกิจการแยกบันทึกรายการโดยไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรายการ
ทั้งสองจะทําให้ เนื้อหาของรายการไม่สมบูรณ์ ดังนั้น กิจการต้ องบันทึกรายการทั้งสองรวมกันเป็ น
รายการเดียว

6

การขายสินค้า
14 กิจการต้องรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
14.1 กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของสินค้า
ให้กบั ผูซ้ ื้ อแล้ว
14.2 กิจการไม่เกีย่ วข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนือ่ งในระดับที่เจ้าของพึงกระทา หรือ
ไม่ได้ควบคุมสินค้าทีข่ ายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
14.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
14.4 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น
14.5 กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นหรือที่จะเกิดขึ้ นอันเนือ่ งมาจากรายการนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
15 กิจ การต้ อ งคํา นึ งถึ ง สถานการณ์ แ วดล้ อมของรายการในการพิ จ ารณาว่ า เมื่ อใดกิจการได้ โ อน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กับผู้ซ้ ือ โดยทั่วไปการโอน
ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ กิ จ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
โอนการครอบครองสินค้ าให้ กับผู้ ซ้ ือ กรณีน้ ี มักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้ าปลี ก แต่ในบางกรณี การโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทน ของความเป็ นเจ้ าของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาที่ต่างจากเวลาในการโอน
กรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองสินค้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือ
16 กิจการจะไม่รับรู้รายได้ หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า ดังนั้น
รายการที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็ นการขาย กิจการอาจคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้ าของได้ ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น
16.1 เมื่อกิจการยังมีภาระผูกพั นต่อผลงานที่ไม่เป็ นที่พอใจของผู้ซ้ ือซึ่งกิจการต้ องรั บผิดชอบ
นอกเหนือจากการรับประกันปกติ
16.2 เมื่อรายได้ จากการขายสินค้ าของกิจการขึ้นอยู่กบั รายได้ ท่ผี ้ ูซ้ ือได้ รับจากการขายสินค้ านั้น
16.3 เมื่อสินค้ าที่ส่งไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนั้นเป็ นส่วนสําคัญของสัญญาซึ่ง
กิจการยังมิได้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จ และ
16.4 เมื่ อผู้ ซ้ ื อ มีสิทธิท่ีจะบอกเลิ ก การซื้ อ ตามเหตุผลที่ระบุ ไว้ ในสัญ ญาซื้ อ ขายและกิจการไม่
สามารถประมาณความน่าจะเป็ นที่ผ้ ูซ้ ือจะคืนสินค้ านั้นได้
17 หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ นนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า รายการที่เกิดขึ้นถือว่ า
เป็ นการขาย ให้ กิจ การรั บ รู้ ร ายได้ ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ขายอาจคงกรรมสิ ท ธิ์ใ นสิน ค้ า ไว้ เ พี ย งเพื่ อ
ประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินเมื่อครบกําหนด ในกรณีดังกล่ าว รายการนั้นถือเป็ นการขายและ
ให้ กิ จ การรั บ รู้ เ ป็ นรายได้ ห ากกิ จ การได้ โ อนทั้ง ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่มี นั ย สํา คั ญ ของ
ความเป็ นเจ้ าของสินค้ าไปแล้ ว อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กรณีท่กี ิจการค้ าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ น
นัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้ หากลูกค้ าไม่พอใจในสินค้ า ในกรณี
ดังกล่าว กิจการสามารถรับรู้รายได้ ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืน
สิน ค้ า ในอนาคตได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ พร้ อ มกั บ รั บ รู้ ห นี้ สิ น ที่เ กิด จากการรั บ คื น โดยประเมิ น จาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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18 กิจการจะรั บรู้ ร ายได้ เ มื่อมี ความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจการจะได้ รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ อ งกับรายการนั้ น ในบางกรณี ความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ างแน่ ของประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ
อาจไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการได้ รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้ วหรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้
หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุ มัติให้ ส่งเงินซึ่งเป็ นสิ่งตอบแทน
จากการขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรั บรู้รายได้ ในทันทีท่รี ัฐบาลต่างประเทศอนุมัติให้ ส่ง
เงิ น ดั ง กล่ า วออกนอกประเทศได้ เนื่ อ งจากความไม่ แ น่ น อนได้ ห มดไป อย่ า งไรก็ต าม เมื่ อ มี
ความไม่ แน่ นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรี ยกเก็บได้ ของจํานวนที่ได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว
จํา นวนเงิ น ที่กิ จ การไม่ ส ามารถเรี ย กเก็บ ได้ ห รื อ จํา นวนเงิ น ที่จ ะได้ รั บ คื น ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้
ค่ อ นข้ า งแน่ อีกต่ อ ไป ให้ รั บรู้ เ ป็ นค่ าใช้ จ่า ยแทนที่จ ะนํา ไปปรั บปรุ งกับ จํา นวนรายได้ ท่ีรั บรู้ เ มื่ อ
เริ่มแรก
19 รายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ รายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกั น ต้ องรั บ รู้ ในงวดบั ญ ชี
เดี ย วกัน กระบวนการนี้ เรี ย กว่ า การจั บ คู่ ร ายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า ใช้ จ่ า ยซึ่ ง รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการรั บประกั นและค่ าใช้ จ่ ายที่เกิ ดหลั งการส่ งสิ นค้ าจะสามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อเมื่ อ
เงื่อนไขในข้ ออื่นๆ ในการรับรู้รายได้ เกิดขึ้นแล้ ว อย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้ หากไม่
สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้ จ่ายได้ อย่างน่ าเชื่อถือ ในกรณีน้ ี ให้ กิจการบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการ
ได้ รับจากการขายสินค้ าเป็ นหนี้สนิ

การให้บริการ
20 เมือ่ ผลของรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้อง
รับ รู ร้ ายการที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การให้บ ริ ก ารเป็ นรายได้ต ามขั้น ความส าเร็ จของรายการ ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเป็ นไป
ตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
20.1 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
20.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น
20.3 กิจการสามารถวัดขั้นความส าเร็ จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานได้
อย่างน่าเชื่อถือ และ
20.4 กิจ การสามารถวัดมู ล ค่ า ของต้นทุ น ที่เ กิ ดขึ้ นแล้ว และต้น ทุ นที่จ ะเกิ ดขึ้ นเพื่อ ท าให้
รายการนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ
21 การรับรู้รายได้ ตามขั้นความสําเร็จของรายการ เรียกว่า วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ตามวิธีน้ ี
กิจการต้ องรั บรู้ รายได้ ในงวดบั ญชี ท่มี ีการให้ บริ การ การรั บรู้รายได้ ตามเกณฑ์ดังกล่ าวให้ ข้อมูล
ที่เ ป็ นประโยชน์ เ กี่ยวกับ ขอบเขตของบริ การที่ให้ แ ละผลการปฏิบัติงานระหว่ า งงวด มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ กาํ หนดให้


ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 27(ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
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22

23

24

25

26
27

มีการรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์น้ ีด้วย ข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวสามารถใช้ ปฏิบัติ
กับการรับรู้รายได้ สาํ หรับการให้ บริการและการรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ น้ัน
กิจการจะรับรู้รายได้ ได้ ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการนั้น อย่า งไรก็ตาม เมื่อมีความไม่ แน่ นอนเกิดขึ้ นเกี่ยวกับจํา นวนเงินที่จ ะ
เรียกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่
จะได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อีกต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแทนที่จะนําไปปรับปรุง
กับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือหลังจากที่ได้ ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้ อ
ต่อไปนี้
23.1 สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ ายซึ่งเกี่ยวกับการให้ บริการหรือการรับบริการ
23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
23.3 ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน
โดยทั่วไป กิจการต้ องมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใช้ ภายในกิจการ
และกิจการต้ องทบทวนประมาณการรายได้ ต ลอดระยะเวลาที่ให้ บริ การ และแก้ ไขประมาณการ
ดังกล่าวเมื่อจําเป็ น การแก้ ไขประมาณการนั้นไม่ถือเป็ นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผล
ของรายการได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการได้ หลายวิธี กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีท่สี ามารถวัดระดับ
ของบริการที่แล้ วเสร็จได้ อย่างน่าเชื่อถือตามลักษณะของรายการ ซึ่งอาจรวมถึง
24.1 การสํารวจงานที่ได้ ทาํ แล้ ว
24.2 อัตราส่วนของบริการที่ให้ จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ หรือ
24.3 สัดส่วนของต้ น ทุ นที่เ กิดขึ้นจนถึงปั จ จุ บันกับประมาณการต้ นทุ น ทั้งสิ้น ต้ นทุ นที่เกิดขึ้น
จนถึงปั จจุ บันให้ รวมเฉพาะต้ นทุ นของบริ ก ารที่ให้ แล้ วจนถึงปั จจุ บัน ส่ว นประมาณการ
ต้ นทุนทั้งสิ้นให้ รวมต้ นทุนของบริการทั้งที่ให้ แล้ วและที่จะให้ ในอนาคต
ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้ าหรือเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจะไม่ได้ สะท้ อนถึงระดับของบริการที่ให้ ไปแล้ ว
ในทางปฏิบั ติ หากกิจ การไม่ สามารถจํา แนกบริ ก ารที่ให้ เนื่ อ งจากต้ องให้ บ ริ ก ารหลายอย่ า งใน
ช่วงเวลาที่มีการกําหนดไว้ กิจการต้ องรับรู้รายได้ ด้วยวิธเี ส้ นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้ นแต่จะมี
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ากิจการสามารถใช้ วิธีอ่ ืนที่เหมาะสมกว่ าในการแสดงขั้นความสําเร็จของ
บริการที่ให้ หากการให้ บริการนั้นประกอบด้ วยการบริการหลักซึ่งมีความสําคัญกว่าการบริการอื่นๆ
กิจการต้ องไม่รับรู้รายได้ จนกระทั่งการให้ บริการหลักนั้นได้ ดาํ เนินการแล้ ว
หากกิจการไม่ สามารถประมาณผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การได้อย่ างน่าเชื่อถือ
กิจการต้องรับรูร้ ายได้ไม่เกินจานวนค่าใช้จ่ายทีร่ บั รูไ้ ปแล้วซึ่งคาดว่าจะได้รบั คืน
ตามปกติ กิจการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการได้ อย่างน่ าเชื่อถือในระยะเริ่ มแรกที่เกิด
รายการ อย่างไรก็ตาม หากกิจการคาดว่ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีกิจการจะได้ รับต้ นทุ น
ที่เ กิ ด ขึ้ นจากรายการนั้ น คื น กิ จ การจะสามารถรั บ รู้ ร ายได้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น จํา นวนต้ น ทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นที่
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คาดว่ า จะได้ รั บ คื น กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ก ํา ไรหากไม่ ส ามารถประมาณผลของรายการได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ
28 กิจการต้ องรั บรู้ ต้นทุ นที่เกิดขึ้นเป็ นค่ าใช้ จ่ายโดยไม่ รับรู้ รายได้ ท่ีเกี่ยวข้ องหากกิจการไม่สามารถ
ประมาณผลของรายการได้ อย่างน่ าเชื่อถือและคาดว่ าจะไม่ได้ รับคืนต้ นทุนที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการได้ อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากความไม่แน่นอนได้ หมดไป
กิจการสามารถรับรู้รายได้ ตามย่อหน้ าที่ 20 แทนการรับรู้รายได้ ตามย่อหน้ าที่ 26

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล
29 กิจการต้องรับรูร้ ายได้ในรูปดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล ที่เกิดจากการให้ผูอ้ ื่นใช้สินทรัพย์
ของกิจการ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
29.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น
29.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
30 รายได้ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ต้องรับรูต้ ามเกณฑ์ต่อไปนี้
30.1 ดอกเบี้ ยต้องรับรูต้ ามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่แท้จริง (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรือ่ ง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
30.2 ค่าสิทธิตอ้ งรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็ นไปตามเนื้ อหาของข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้อง
30.3 เงินปันผลต้องรับรูเ้ มือ่ ผูถ้ อื หุน้ มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
31 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
32 หากกิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงค้ างที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อ กิจการต้ อง
ปั นส่ วนดอกเบี้ ยที่ได้ รั บในเวลาต่ อมาระหว่ า งดอกเบี้ ยรั บที่เกิดขึ้ นในช่ วงเวลาก่อ นการซื้ อ และ
หลังการซื้อเพื่อรับรู้เป็ นรายได้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ
33 กิจการต้ องใช้ เกณฑ์คงค้ างในการบันทึกค่าสิทธิตามข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เนื้อหาตามข้ อตกลง
จะแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้รายได้ จะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใช้ เกณฑ์อ่นื ที่มีระบบและสมเหตุสมผล
34 กิจการจะรั บรู้ ร ายได้ เ มื่อมี ความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจการจะได้ รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการนั้ น อย่า งไรก็ตาม เมื่อมีความไม่ แน่ นอนเกิดขึ้ นเกี่ยวกับจํา นวนเงินที่จ ะ
เรียกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงิน
ที่จ ะได้ รั บ คื น ไม่ มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ อี ก ต่ อไป ให้ รั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยและต้ องไม่ นํา ไป
ปรับปรุงกับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก

การเปิ ดเผยข้อมูล
35 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
35.1 นโยบายการบัญชี ที่กิจการใช้ในการรับรู ร้ ายได้ ซึ่ งรวมถึงวิธีกาหนดขั้นความสาเร็จ
ของรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
35.2 จานวนรายได้แต่ละประเภททีม่ ีนยั สาคัญทีร่ บั รูร้ ะหว่างงวดซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้
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35.2.1 การขายสินค้า
35.2.2 การให้บริการ
35.2.3 ดอกเบี้ ย
35.2.4 ค่าสิทธิ
35.2.5 เงินปันผล
35.3 จานวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรือบริการซึ่ งรวมอยู่ในรายได้ แต่ ละ
ประเภททีม่ ีนยั สาคัญ
36 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล หนี้ สิ น ที่อ าจเกิ ด ขึ้ นและสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ นตามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น ข้ อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากรายการ เช่น ค่ารับประกันสินค้ า ค่าชดเชย
ความเสียหาย ค่าปรับ หรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

วันถือปฏิบตั ิ
37 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
38 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
39 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
40 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
41 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ทําให้
เกิ ด การปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ าที่ 6.2 ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กิ จ การต้ องถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเมื่ อ นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11 เรื่ อง การร่ ว ม
การงาน มาถือปฏิบัติ
42 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ทําให้ เกิดการปรับปรุงคํานิยามของคําว่ามูลค่ายุติธรรมในย่อหน้ าที่ 7 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามการเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วเมื่ อ นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
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