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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

รายได ้

 
 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่

สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IAS 18 : Revenue (Bound volume 2012 Consolidated without 

early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรงุจากปี 2552 โดยปรับปรงุถ้อยคาํในย่อหน้า 8  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 38 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง รายได ้ 

วตัถุประสงค ์

แม่บทการบัญชีสาํหรับการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินให้คาํนิยามไว้ว่า รายได้ หมายถึง การเพ่ิมขึ้น

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือ

การลดลงของหน้ีสนิซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วม

ในส่วนของเจ้าของ  รายได้ตามคาํนิยาม รวมถึง รายได้ซ่ึงเกิดขึ้ นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผล

กาํไร รายได้มีช่ือเรียกต่างๆ กนั เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าธรรมเนียม 

รายได้ดอกเบี้ย รายได้เงินปันผล รายได้ค่าสทิธ ิฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนด

วิธปีฏบิัติทางบัญชีสาํหรับรายได้ซ่ึงเกดิจากรายการหรือเหตุการณบ์างประเภท 

ประเดน็หลักทางการบัญชีสาํหรับรายได้ คือ การกาํหนดว่าเม่ือใดกจิการต้องรับรู้รายการเป็นรายได้ 

แม่บทการบัญชีกาํหนดว่ารายได้ต้องรับรู้ เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิใน

อนาคตของรายการจะเข้าสู่กจิการและกจิการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของรายการ

ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้ รายได้ 

และให้แนวทางในการปฏบิัติสาํหรับแต่ละสถานการณ ์

 

ขอบเขต  

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรบัรายไดที้่เกิดข้ึนจากรายการหรือ

เหตุการณต่์อไปนี้  

1.1 การขายสินคา้ 

1.2 การใหบ้ริการ 

1.3 การใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรพัยข์องกิจการซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และ 

เงินปันผล 

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง รายได้ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

เร่ือง รายได้ (ปรับปรงุ 2552) 

3. สนิค้า หมายรวมถึง สนิค้าที่กจิการผลิตหรือที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ เช่น สนิค้าที่ซ้ือมาโดยกจิการค้าปลีก 

หรือที่ดินและอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่กจิการถอืครองไว้เพ่ือขายต่อ 

4. ตามปกติ การให้บริการ หมายถึง การที่กจิการได้ปฏบิัติงานตามที่ตกลงไว้ในสญัญาตลอดช่วงเวลา         

ที่ตกลงกนัซ่ึงอาจเป็นการให้บริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ซ่ึงเกิดจากสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา  

เช่น การให้บริการด้านการจัดการโครงการ หรืองานด้านสถาปัตยกรรม เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการ

ดังกล่าวมีวิธีปฏบิัติตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง 
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5. การให้ผู้อื่นใช้สนิทรัพย์ของกจิการซ่ึงก่อให้เกดิรายได้ในรปูของ 

5.1 ดอกเบี้ย ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอนัเกดิจากการให้ผู้อื่นใช้เงินสด รายการเทยีบเท่าเงินสด หรือ

จาํนวนค้างรับของกจิการ 

5.2 ค่าสิทธิ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ระยะยาวของกิจการ ตัวอย่างเช่น 

สทิธบิัตร เคร่ืองหมายการค้า ลิขสทิธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5.3 เงินปันผล ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งกาํไรที่ผู้ถอืเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสดัส่วนของเงินลงทุน 

ที่ถอื 

6. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถงึรายได้ที่เกดิจาก 

6.1 สญัญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สญัญาเช่า) 

6.2 เงินปันผลซ่ึงเกดิจากเงินลงทุนที่ถือปฏบิัติตามวิธส่ีวนได้เสยี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม) 

6.3 สัญญาประกันภัยที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง 

สญัญาประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) 

6.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน หรือ 

การจาํหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

6.5 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

6.6 การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ               

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

6.7 การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเม่ือเร่ิมแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

      6.8   การขดุสนิแร่  
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คํานยิาม  

7. คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปนี้  

รายได ้ หมายถงึ กระแสรบัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่าใชจ่้าย) ใน

รอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ เมือ่กระแสรบันั้นส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิม่ข้ึน 

ทั้งนี้  ไม่รวมถึงเงินทุนที่ไดร้บัจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของ

เจา้ของ 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จํานวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสินทรพัยก์นั 

หรือจํานวนเงินที่จ่ายชําระหนี้ สินในขณะที่ทั้ งสองฝ่ายมี

ความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้่ไม่มี

ความเกีย่วขอ้งกนั 
 

8. รายได้ หมายรวมเฉพาะแต่กระแสของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ที่กจิการได้รับหรือ

พึงรับเพ่ือตนเองเท่าน้ัน ดังน้ันจาํนวนเงินที่กจิการเกบ็แทนบุคคลที่สาม เช่น ภาษีขาย ภาษีสนิค้าและ

บริการ และภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่ถือเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่กจิการได้รับและไม่ทาํให้ส่วนของ

เจ้าของเพ่ิมขึ้น ดังน้ันจาํนวนดังกล่าวจึงไม่รวมเป็นรายได้ ในทาํนองเดียวกนัสาํหรับกรณีของตัวแทน 

กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิทั้งก้อนได้รวมจาํนวนเงินที่ตัวแทนเรียกเกบ็แทนตัวการซ่ึงจาํนวน

ดังกล่าวไม่ได้ทาํให้ส่วนของเจ้าของของตัวแทนเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด ดังน้ันจาํนวนที่เรียกเกบ็แทนตัวการจึง

ไม่ถอืเป็นรายได้ เฉพาะจาํนวนค่านายหน้าเท่าน้ันที่ถอืเป็นรายได้ 

 

การวดัมูลค่าของรายได ้ 

9. กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายติุธรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรือคา้งรบั 

10. กจิการกาํหนดจาํนวนรายได้ตามที่กจิการตกลงกบัผู้ซ้ือหรือผู้ใช้สินทรัพย์ซ่ึงจาํนวนรายได้ดังกล่าวเป็น

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสุทธิจากจํานวนส่วนลดการค้าและส่วนลดตาม

ปริมาณซ้ือที่กจิการกาํหนด 

11. โดยส่วนใหญ่ สิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจะอยู่ในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดและ

จาํนวนรายได้ คือ จาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่กจิการได้รับหรือค้างรับ อย่างไรกต็าม 

หากกจิการไม่ได้รับเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดในทนัท ี มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอาจมี

มูลค่าน้อยกว่าจาํนวนเงินสดรับหรือค้างรับที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น กจิการอาจให้สนิเช่ือแก่ผู้ซ้ือโดยไม่

คิดดอกเบี้ ย หรือยอมรับตัว๋เงินซ่ึงมีอตัราดอกเบี้ ยตํ่ากว่าอตัราดอกเบี้ยในตลาดจากผู้ซ้ือเป็นสิ่งตอบแทน

จากการขายสินค้า โดยนัยแล้วส่วนหน่ึงของรายการดังกล่าวถือเป็นการให้สินเช่ือ ดังน้ัน มูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนต้องกาํหนดโดยนําจํานวนทั้งสิ้ นที่จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยที่กาํหนดขึ้น ซ่ึงต้องเป็นอตัราใดอตัราหน่ึงที่กาํหนดได้ชัดเจนกว่าระหว่างอตัราดังต่อไปน้ี 
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11.1 อตัราดอกเบี้ ยที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ายคลึงกนัซ่ึงผู้ออกตราสารมีอนัดับความน่าเช่ือถือ

ใกล้เคียงกนั  

11.2 อตัราดอกเบี้ ยที่ใช้คิดลดจาํนวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากบัราคา

เงินสดในปัจจุบันของสนิค้าหรือบริการ 

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับจํานวนเงินของผลตอบแทนต้องรับรู้ เป็นรายได้ดอกเบี้ ยตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 29 ถึง 30 และตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

12. เม่ือกจิการแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกนั กจิการต้องไม่ถือว่าการ

แลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกดิรายได้ กรณีดังกล่าวมักเกดิขึ้นกบัสนิค้าโภคภัณฑ ์ เช่น นมสด หรือ นํา้มัน 

ซ่ึงผู้ผลิตแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น 

ให้ทนัเวลา เม่ือกจิการแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกนั กจิการต้องถือว่าการ

แลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าวโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ

สนิค้าหรือบริการที่ได้รับปรับปรุงด้วยจาํนวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน 

หากมูลค่ายุติธรรมของสนิค้าหรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ กจิการต้องวัด

มูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่นําไปแลกปรับปรุงด้วยจํานวน 

เงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกนั 

 

เนื้ อหาของรายการบญัชี   

13. ตามปกติ เกณฑ์การรับรู้ รายได้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการบัญชีแต่ละ

รายการ แต่ในบางสถานการณ์ กิจการอาจจําเป็นต้องนําเกณฑ์การรับรู้ รายได้มาปฏิบัติกับ

ส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายการบัญชีเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเน้ือหาของรายการบัญชีน้ัน 

ตัวอย่างเช่น หากกจิการได้รวมค่าบริการหลังการขายที่สามารถระบุจาํนวนได้ไว้ในราคาขายของสนิค้า 

กจิการต้องบันทกึค่าบริการดังกล่าวเป็นรายได้รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้ เป็นรายได้ตลอดระยะเวลา

ที่ให้บริการน้ัน ในทางกลับกนั กจิการต้องนาํเกณฑก์ารรับรู้รายได้มาใช้ปฏบิัติกบัรายการบัญชีมากกว่า

หน่ึงรายการพร้อมกัน เม่ือรายการบัญชีเหล่าน้ันสัมพันธ์กันจนทาํให้ไม่สามารถเข้าใจถึงผลกระทบ

ทางธุรกจิของรายการใดรายการหนึ่งได้โดยไม่อ้างองิถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น กจิการ

อาจขายสนิค้าและขณะเดียวกนัได้ทาํสญัญาแยกต่างหากที่จะซ้ือคืนสนิค้าดังกล่าวในภายหลัง หาก

กจิการแยกบันทกึรายการบัญชีโดยไม่พิจารณาถงึความสมัพันธข์องรายการทั้งสองจะทาํให้เน้ือหาของ

รายการบัญชีไม่สมบูรณ ์ดังน้ัน กจิการต้องบันทกึรายการบัญชีทั้งสองรวมกนัเป็นรายการเดียว 

 

การขายสินคา้  

14. กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสินคา้เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  
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14.1 กิจการไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีมี่นยัสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บั 

ผูซ้ื้อแลว้ 

14.2 กิจการไม่เกี่ยวขอ้งในการบริหารสินคา้อย่างต่อเนื่องในระดบัที่เจ้าของพึงกระทํา หรือ

ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ทีข่ายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

14.3 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจํานวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

14.4 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกิ่จการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

14.5 กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนที่เกิดข้ึนหรือที่จะเกิดข้ึนอนัเนื่องมาจากรายการนั้น 

ไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

15. กจิการต้องคาํนึงถงึสถานการณแ์วดล้อมของรายการบัญชีในการพิจารณาว่าเม่ือใดกจิการได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือ โดยทั่วไปการโอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกดิขึ้นเม่ือกจิการโอนกรรมสทิธิ์หรือโอนการครอบครอง

สนิค้าให้กบัผู้ซ้ือ กรณีน้ี มักเกดิขึ้นกบัธุรกจิค้าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน 

ของความเป็นเจ้าของสามารถเกิดขึ้ น ณ เวลาที่ต่างจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการ

ครอบครองสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือ 

16. กิจการจะไม่รับรู้ รายได้หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า ดังน้ัน 

รายการที่เกิดขึ้ นไม่ถือว่าเป็นการขาย กิจการอาจคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญ 

ของความเป็นเจ้าของได้ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น 

16.1 เม่ือกิจการยังมีภาระผูกพันต่อผลงานที่ไม่เป็นที่พอใจของผู้ซ้ือซ่ึงกิจการต้องรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการรับประกนัปกติ 

16.2 เม่ือรายได้จากการขายสนิค้าของกจิการขึ้นอยู่กบัรายได้ที่ผู้ซ้ือได้รับจากการขายสนิค้าน้ัน 

16.3 เม่ือสนิค้าที่ส่งไปมีเง่ือนไขในการตดิตั้งและการติดตั้งน้ันเป็นส่วนสาํคัญของสญัญาซ่ึงกจิการยัง

มิได้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ และ 
16.4 เม่ือผู้ซ้ือมีสทิธิที่จะบอกเลิกการซ้ือตามเหตุผลที่ระบุไว้ในสญัญาซ้ือขายและกจิการไม่สามารถ

ประมาณความน่าจะเป็นที่ผู้ซ้ือจะคืนสนิค้าน้ันได้ 

17. หากกจิการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็นนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของสนิค้า รายการบัญชีที่เกดิขึ้นถือว่า

เป็นการขาย ให้กจิการรับรู้รายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอาจคงกรรมสทิธิ์ในสนิค้าไว้เพียงเพ่ือประโยชน์

ในการเรียกเกบ็เงินเม่ือครบกาํหนด ในกรณีดังกล่าว รายการบัญชีน้ันถือเป็นการขายและให้กจิการ

รับรู้ เป็นรายได้หากกิจการได้โอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาํคัญของความเป็นเจ้าของ

สนิค้าไปแล้ว อกีตัวอย่างหน่ึงคือ กรณีที่กจิการค้าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็นนัยสาํคัญของความ

เป็นเจ้าของสนิค้าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้หากลูกค้าไม่พอใจในสนิค้า ในกรณดีังกล่าว กจิการสามารถ

รับรู้ รายได้ ณ เวลาที่เกดิการขายหากกจิการสามารถประมาณการรับคืนสนิค้าในอนาคตได้อย่าง

น่าเช่ือถือพร้อมกับรับรู้หน้ีสินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

18. กิจการจะรับรู้ รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ               

ที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีน้ัน ในบางกรณี ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 



 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 9/12 

 

อาจไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการได้รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้วหรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้

หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติให้ส่งเงินซ่ึงเป็นสิ่งตอบแทนจาก

การขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรู้ รายได้ในทันทีที่รัฐบาลต่างประเทศอนุมัติให้ส่งเงิน

ดังกล่าวออกนอกประเทศได้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่

แน่นอนเกิดขึ้ นเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่จะเรียกเกบ็ได้ของจาํนวนที่ได้รับรู้ เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงิน 

ที่กจิการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อกีต่อไป 

ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะนาํไปปรับปรงุกบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก 

19. รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีเดียวกันต้องรับรู้ ในงวดบัญชี 

เดียวกนั กระบวนการน้ี เรียกว่า การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายซ่ึงรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการ

รับประกนัและค่าใช้จ่ายที่เกดิหลังการส่งสนิค้าจะสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเม่ือเง่ือนไขในข้ออื่นๆ 

ในการรับรู้รายได้เกดิขึ้นแล้ว อย่างไรกต็าม กจิการไม่สามารถรับรู้รายได้หากไม่สามารถวัดมูลค่าของ

ค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีน้ี ให้กิจการบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้า

เป็นหน้ีสนิ 

 

การใหบ้ริการ  

20. เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการตอ้ง

รบัรูร้ายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการเป็นรายไดต้ามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข 

ทุกขอ้ต่อไปนี้  

20.1 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจํานวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

20.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกิ่จการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

20.3 กิจการสามารถวดัขั้นความสําเร็จของรายการบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานได้

อย่างน่าเช่ือถอื 

20.4 กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือและตน้ทุนในที่นี้  หมายถึง ตน้ทุนที่

เกิดข้ึนแลว้และทีจ่ะเกิดข้ึนเพือ่ทําใหร้ายการบญัชีนั้นเสร็จสมบูรณ ์
*
  

 

21.  การรับรู้รายได้ตามขั้นความสาํเรจ็ของรายการบัญชี เรียกว่า วิธอีตัราส่วนของงานที่ทาํเสรจ็ ตามวิธน้ีี   

กิจการต้องรับรู้ รายได้ในงวดบัญชีที่มีการให้บริการ การรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ข้อมูลที่ 

เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัขอบเขตของบริการที่ให้และผลการปฏบิัติงานระหว่างงวด มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง ได้กาํหนดให้มีการรับรู้รายได้ตามเกณฑน้ี์ด้วย 

                                 
*
 ดกูารตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 เรือ่ง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าที่ทาํขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย  
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ข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวสามารถใช้ปฏิบัติกับการรับรู้ รายได้สําหรับการ

ให้บริการและการรับรู้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัรายได้น้ัน 

22. กิจการจะรับรู้ รายได้ได้ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกบัรายการบัญชีน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกดิขึ้นเกี่ยวกบัจาํนวนเงินที่จะ

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้ เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงินที่กจิการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงินที่จะ

ได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะนาํไปปรับปรุงกับ

จาํนวนรายได้ที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก 

23. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือหลังจากที่ได้ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้อ

ต่อไปน้ี 

23.1 สทิธติามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเกี่ยวกบัการให้บริการหรือการรับบริการ 

23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปล่ียนกนั 

23.3 ลักษณะและเง่ือนไขในการชาํระเงิน 

โดยทั่วไป กจิการต้องมีระบบการจัดทาํรายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพ่ือใช้ภายในกจิการ  

และกจิการต้องทบทวนประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการและแก้ไขประมาณการดังกล่าว

เม่ือจาํเป็น การแก้ไขประมาณการน้ันไม่ถอืเป็นการแสดงว่ากจิการไม่สามารถประมาณผลของรายการ

บัญชีได้อย่างน่าเช่ือถอื 

24. กิจการอาจกาํหนดขั้นความสาํเร็จของรายการบัญชีได้หลายวิธี กิจการต้องเลือกใช้วิธีที่สามารถวัด

ระดับของบริการที่แล้วเสรจ็ได้อย่างน่าเช่ือถอืตามลักษณะของรายการบัญชี ซ่ึงอาจรวมถงึ 

24.1 การสาํรวจงานที่ได้ทาํแล้ว 

24.2 อตัราส่วนของบริการที่ให้จนถงึปัจจุบันเทยีบกบับริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ 

24.3 สัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้ นจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุนที่เกิดขึ้ นจนถึง

ปัจจุบันให้รวมเฉพาะต้นทุนของบริการที่ให้แล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น

ให้รวมต้นทุนของบริการทั้งที่ให้แล้วและที่จะให้ในอนาคต 

ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้าหรือเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจะไม่ได้สะท้อนถงึระดับของบริการที่ให้ไปแล้ว 

25. ในทางปฏบิัติ หากกจิการไม่สามารถจาํแนกบริการที่ให้เน่ืองจากต้องให้บริการหลายอย่างในช่วงเวลา

เดียวกนั กจิการต้องรับรู้รายได้ด้วยวิธเีส้นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้

เหน็ว่ากิจการสามารถใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าในการแสดงขั้นความสาํเรจ็ของบริการที่ให้ หากการ

ให้บริการน้ันประกอบด้วยการบริการหลักซ่ึงมีความสาํคัญกว่าการบริการอื่นๆ กิจการต้องไม่รับรู้

รายได้จนกระทั่งการให้บริการหลักน้ันได้ดาํเนินการแล้ว 

26. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดไ้ม่เกินจํานวนค่าใชจ่้ายทีร่บัรูไ้ปแลว้ซ่ึงคาดว่าจะไดร้บัคืน 

27. ตามปกติ กจิการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือในระยะเร่ิมแรกที่เกดิ

รายการบัญชี อย่างไรกต็าม หากกจิการคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับต้นทุน             

ที่เกิดขึ้ นจากรายการบัญชีน้ันคืน กิจการจะสามารถรับรู้ รายได้ได้ไม่เกินจาํนวนต้นทุนที่เกิดขึ้ นที่ 
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คาดว่าจะได้รับคืน กิจการต้องไม่รับรู้กาํไรหากไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่าง

น่าเช่ือถอื 

28. กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนที่เกิดขึ้ นเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่รับรู้ รายได้ที่เกี่ยวข้องหากกิจการไม่สามารถ

ประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือและคาดว่าจะไม่ได้รับคืนต้นทุนที่เกดิขึ้น อย่างไรกต็าม 

เม่ือกจิการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้อย่างน่าเช่ือถือเน่ืองจากความไม่แน่นอนได้หมดไป 

กจิการสามารถรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 20 แทนการรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 26 

 

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล  

29. กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้นรูปดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ทีเ่กิดจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรพัย ์

      ของกิจการตามเกณฑที์ก่ําหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่30 เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

29.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกิ่จการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น 

29.2 กิจการสามารถวดัมูลค่าของจํานวนรายไดไ้ดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

30. รายไดด้อกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑต่์อไปนี้  

30.1 ดอกเบี้ ยตอ้งรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 

เรือ่ง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

30.2 ค่าสิทธิตอ้งรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเนื้ อหาของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 

30.3 เงินปันผลตอ้งรบัรูเ้มือ่ผูถ้อืหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

31. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

32. หากกจิการซ้ือเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ ยโดยมีดอกเบี้ ยคงค้างที่เกดิขึ้นก่อนการซ้ือ กิจการต้อง         

ปันส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบี้ยรับที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาก่อนการซ้ือและหลังการ

ซ้ือเพ่ือรับรู้ เป็นรายได้เฉพาะส่วนที่เกดิขึ้นหลังการซ้ือ 

 

33. กจิการต้องใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทกึค่าสทิธิตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เน้ือหาตามข้อตกลง 

จะแสดงให้เหน็ว่าการรับรู้รายได้จะเหมาะสมย่ิงขึ้นหากใช้เกณฑอ์ื่นที่มีระบบและสมเหตุสมผล 

34. กิจการจะรับรู้ รายได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ                

ที่เกี่ยวข้องกบัรายการบัญชีน้ัน อย่างไรกต็าม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกดิขึ้นเกี่ยวกบัจาํนวนเงินที่จะ 

เรียกเกบ็ได้และได้รับรู้ เป็นรายได้แล้ว จาํนวนเงินที่กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือจาํนวนเงิน 

ที่จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อกีต่อไป ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายและต้องไม่นาํไปปรับปรุง

กบัจาํนวนรายได้ที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก 
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การเปิดเผยขอ้มูล  

35. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี้  
35.1 นโยบายการบญัชีที่กิจการใชใ้นการรบัรูร้ายได ้ซ่ึงรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของ

รายการบญัชีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้ริการ 

35.2 จํานวนรายไดแ้ต่ละประเภททีมี่นยัสําคญัทีร่บัรูร้ะหว่างงวดซ่ึงรวมถงึรายการต่อไปนี้  

35.2.1 การขายสินคา้ 

35.2.2 การใหบ้ริการ 

35.2.3 ดอกเบี้ ย 

35.2.4 ค่าสิทธิ 

35.2.5 เงินปันผล 

35.3 จํานวนรายไดที้เ่กิดจากการแลกเปลีย่นสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมอยู่ในรายไดแ้ต่ละประเภท

ทีมี่นยัสําคญั 

36. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้นตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์

ที่อาจเกิดขึ้ น ข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากรายการ เช่น ค่ารับประกันสินค้า ค่าชดเชยความเสียหาย 

ค่าปรับ หรือผลขาดทุนที่อาจเกดิขึ้น 

 

วนัถอืปฏิบติั  

37. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

38. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 


