เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๖/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง รายได้
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง รายได้ ในข้อ ๔
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๑/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง รายได้ ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
รายได้

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 18 : Revenue (Bound volume 2012 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากปี 2552 โดยปรับปรุงถ้ อยคําในย่อหน้ า 8
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สารบัญ
ย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต

1-6

คํานิยาม

7-8

การวัดมูลค่าของรายได้

9-12

เนื้ อหาของรายการบัญชี

13

การขายสินค้า

14-19

การให้บริการ

20-28

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล

29-34

การเปิ ดเผยข้อมูล

35-36

วันถือปฏิบตั ิ

37-38
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 38 ทุ กย่ อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 3/12

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง รายได้
วัตถุประสงค์
แม่บทการบัญชีสาํ หรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินให้ คาํ นิยามไว้ ว่า รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้น
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือ
การลดลงของหนี้สนิ ซึ่งส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้ รับจากผู้มีส่วนร่วม
ในส่วนของเจ้ าของ รายได้ ตามคํานิยาม รวมถึง รายได้ ซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผล
กําไร รายได้ มีช่ ือเรียกต่างๆ กัน เช่น รายได้ จากการขาย รายได้ จากการให้ บริการ รายได้ ค่าธรรมเนียม
รายได้ ดอกเบี้ย รายได้ เงินปันผล รายได้ ค่าสิทธิ ฯลฯ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนด
วิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับรายได้ ซ่ึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท
ประเด็นหลักทางการบัญชีสาํ หรับรายได้ คือ การกําหนดว่าเมื่อใดกิจการต้ องรับรู้รายการเป็ นรายได้
แม่บทการบัญชีกาํ หนดว่ารายได้ ต้องรับรู้เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตของรายการจะเข้ าสู่กจิ การและกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการ
ดังกล่ าวได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุถึงสถานการณ์ท่ีเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายได้
และให้ แนวทางในการปฏิบัติสาํ หรับแต่ละสถานการณ์

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ให้ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก บั การบัญ ชี สํ า หรับ รายได้ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากรายการหรื อ
เหตุการณ์ต่อไปนี้
1.1 การขายสินค้า
1.2 การให้บริการ
1.3 การให้ผูอ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในรูปของดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และ
เงินปั นผล
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เรื่อง รายได้ (ปรับปรุง 2552)
3. สินค้ า หมายรวมถึง สินค้ าที่กจิ การผลิตหรือที่ซ้ ือมาเพื่อขายต่อ เช่น สินค้ าที่ซ้ ือมาโดยกิจการค้ าปลีก
หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่นื ที่กจิ การถือครองไว้ เพื่อขายต่อ
4. ตามปกติ การให้ บริการ หมายถึง การที่กจิ การได้ ปฏิบัติงานตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาตลอดช่วงเวลา
ที่ตกลงกันซึ่งอาจเป็ นการให้ บริการเพียงช่วงเวลาเดียวหรือหลายช่วงเวลา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไม่ ครอบคลุมถึงรายได้ ซ่ึงเกิดจากสัญญาการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานก่อสร้ างตามสัญญา
เช่น การให้ บริการด้ านการจัดการโครงการ หรืองานด้ านสถาปั ตยกรรม เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริการ
ดังกล่าวมีวิธีปฏิบัติตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้ าง
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5. การให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ สนิ ทรัพย์ของกิจการซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ในรูปของ
5.1 ดอกเบี้ย ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ ผ้ ูอ่นื ใช้ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือ
จํานวนค้ างรับของกิจการ
5.2 ค่ า สิทธิ ซึ่ งเป็ นค่ า ตอบแทนจากการให้ ผ้ ู อ่ืน ใช้ สิน ทรั พย์ ระยะยาวของกิจ การ ตั วอย่ างเช่ น
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.3 เงินปันผล ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งกําไรที่ผ้ ูถอื เงินลงทุนในตราสารทุนจะได้ รับตามสัดส่วนของเงินลงทุน
ที่ถอื
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ ท่เี กิดจาก
6.1 สัญญาเช่า (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า)
6.2 เงินปันผลซึ่งเกิดจากเงินลงทุนที่ถือปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม)
6.3 สัญญาประกันภัยที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
6.4 การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิ น หรื อ
การจําหน่ ายของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่ าว (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.5 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6.6 การรั บ รู้ร ายการเมื่อ เริ่ ม แรกและการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พย์ ชี วภาพ
ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.7 การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6.8 การขุดสินแร่
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คํานิยาม
7. คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
รายได้

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ใน
รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเกิดขึ้ นจากกิจกรรมตามปกติ ของ
กิจการ เมือ่ กระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิม่ ขึ้ น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รบั จากผูม้ ีส่วนร่วมในส่วนของ
เจ้าของ
หมายถึง จํ านวนเงินที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั
หรื อจํ านวนเงินที่จ่ายชํ าระหนี้ สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมี
ความรอบรู แ้ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถ
ต่ อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกีย่ วข้องกัน

8. รายได้ หมายรวมเฉพาะแต่กระแสของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) ที่กจิ การได้ รับหรือ
พึงรับเพื่อตนเองเท่านั้น ดังนั้นจํานวนเงินที่กจิ การเก็บแทนบุคคลที่สาม เช่น ภาษีขาย ภาษีสนิ ค้ าและ
บริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ถือเป็ นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กจิ การได้ รับและไม่ทาํ ให้ ส่วนของ
เจ้ าของเพิ่มขึ้น ดังนั้นจํานวนดังกล่าวจึงไม่รวมเป็ นรายได้ ในทํานองเดียวกันสําหรับกรณีของตัวแทน
กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งก้ อนได้ รวมจํานวนเงินที่ตัวแทนเรียกเก็บแทนตัวการซึ่งจํานวน
ดังกล่าวไม่ได้ ทาํ ให้ ส่วนของเจ้ าของของตัวแทนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นจํานวนที่เรียกเก็บแทนตัวการจึง
ไม่ถอื เป็ นรายได้ เฉพาะจํานวนค่านายหน้ าเท่านั้นที่ถอื เป็ นรายได้

การวัดมูลค่าของรายได้
9. กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หรือค้างรับ
10. กิจการกําหนดจํานวนรายได้ ตามที่กจิ การตกลงกับผู้ซ้ ือหรือผู้ใช้ สินทรัพย์ซ่ึงจํานวนรายได้ ดังกล่าวเป็ น
มูลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรื อค้ างรั บสุทธิจากจํานวนส่วนลดการค้ าและส่ วนลดตาม
ปริมาณซื้อที่กจิ การกําหนด
11. โดยส่วนใหญ่ สิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รับจะอยู่ ในรูปของเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดและ
จํานวนรายได้ คือ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กจิ การได้ รับหรือค้ างรับ อย่างไรก็ตาม
หากกิจการไม่ได้ รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในทันที มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอาจมี
มูลค่าน้ อยกว่าจํานวนเงินสดรับหรือค้ างรับที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ูซ้ ือโดยไม่
คิดดอกเบี้ย หรือยอมรับตัว๋ เงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดจากผู้ซ้ ือเป็ นสิ่งตอบแทน
จากการขายสินค้ า โดยนัยแล้ วส่วนหนึ่งของรายการดังกล่าวถือเป็ นการให้ สินเชื่อ ดังนั้น มูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของสิ่ง ตอบแทนต้ อ งกํา หนดโดยนํา จํา นวนทั้ง สิ้น ที่จ ะได้ รั บ ในอนาคตคิ ด ลดด้ ว ยอัต รา
ดอกเบี้ยที่กาํ หนดขึ้น ซึ่งต้ องเป็ นอัตราใดอัตราหนึ่งที่กาํ หนดได้ ชัดเจนกว่าระหว่างอัตราดังต่อไปนี้
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11.1 อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารการเงินที่คล้ ายคลึงกันซึ่งผู้ออกตราสารมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ใกล้ เคียงกัน
11.2 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ คิดลดจํานวนเงินที่ระบุในตราสารการเงินที่ทาํ ให้ มูลค่าปัจจุบันเท่ากับราคา
เงินสดในปัจจุบันของสินค้ าหรือบริการ
ผลต่ างระหว่ า งมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมกับ จํา นวนเงินของผลตอบแทนต้ องรั บ รู้เป็ นรายได้ ดอกเบี้ย ตามที่
กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 29 ถึง 30 และตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
12. เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้ เคียงกัน กิจการต้ องไม่ถือว่าการ
แลกเปลี่ยนนั้นก่อให้ เกิดรายได้ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น นมสด หรือ นํา้ มัน
ซึ่งผู้ผลิตแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่ างกันเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในแต่ ละท้ องถิ่น
ให้ ทนั เวลา เมื่อกิจการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน กิจการต้ องถือว่าการ
แลกเปลี่ยนนั้นก่อให้ เกิดรายได้ กิจการต้ องวัดมูลค่ าของรายได้ ดังกล่ าวโดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินค้ าหรือบริการที่ได้ รับปรับปรุงด้ วยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน
หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้ าหรือบริการที่ได้ รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัด
มู ล ค่ า ของรายได้ โ ดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารที่นํา ไปแลกปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยจํา นวน
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน

เนื้ อหาของรายการบัญชี
13. ตามปกติ เกณฑ์ก ารรั บ รู้ร ายได้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ รายการบั ญ ชี แ ต่ ล ะ
รายการ แต่ ใ นบางสถานการณ์ กิ จ การอาจจํา เป็ นต้ องนํา เกณฑ์ ก ารรั บ รู้ รายได้ ม าปฏิ บั ติ กั บ
ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของรายการบั ญ ชี เ พื่ อ สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง เนื้ อหาของรายการบั ญ ชี น้ั น
ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้ รวมค่าบริการหลังการขายที่สามารถระบุจาํ นวนได้ ไว้ ในราคาขายของสินค้ า
กิจการต้ องบันทึกค่าบริการดังกล่าวเป็ นรายได้ รอการตัดบัญชีและทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ตลอดระยะเวลา
ที่ให้ บริการนั้น ในทางกลับกัน กิจการต้ องนําเกณฑ์การรับรู้รายได้ มาใช้ ปฏิบัติกบั รายการบัญชีมากกว่า
หนึ่งรายการพร้ อมกัน เมื่อรายการบัญชีเหล่ านั้นสัมพันธ์กันจนทําให้ ไม่สามารถเข้ าใจถึงผลกระทบ
ทางธุรกิจของรายการใดรายการหนึ่งได้ โดยไม่อ้างอิงถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น กิจการ
อาจขายสินค้ าและขณะเดียวกันได้ ทาํ สัญญาแยกต่างหากที่จะซื้อคืนสินค้ าดังกล่าวในภายหลัง หาก
กิจการแยกบันทึกรายการบัญชีโดยไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของรายการทั้งสองจะทําให้ เนื้อหาของ
รายการบัญชีไม่สมบูรณ์ ดังนั้น กิจการต้ องบันทึกรายการบัญชีท้งั สองรวมกันเป็ นรายการเดียว

การขายสินค้า
14. กิจการต้องรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
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14.1 กิจการได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ ีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของสินค้าให้กบั
ผูซ้ ื้ อแล้ว
14.2 กิจการไม่ เกี่ยวข้องในการบริ หารสินค้าอย่างต่ อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระทํา หรื อ
ไม่ได้ควบคุมสินค้าทีข่ ายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
14.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
14.4 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้นั
14.5 กิจการสามารถวัดมู ลค่ าของต้นทุนที่เกิดขึ้ นหรือที่จะเกิดขึ้ นอันเนื่องมาจากรายการนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
15. กิจการต้ องคํานึงถึงสถานการณ์แวดล้ อมของรายการบัญชีในการพิจารณาว่าเมื่อใดกิจการได้ โอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กับผู้ซ้ ือ โดยทั่วไปการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกิดขึ้นเมื่อกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครอง
สินค้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือ กรณีน้ ี มักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้ าปลีก แต่ในบางกรณี การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้ า ของสามารถเกิด ขึ้น ณ เวลาที่ต่ า งจากเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ห รื อ โอนการ
ครอบครองสินค้ าให้ กบั ผู้ซ้ ือ
16. กิจการจะไม่ รับรู้รายได้ หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า ดังนั้น
รายการที่เกิดขึ้นไม่ ถือว่ าเป็ นการขาย กิจการอาจคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้ าของได้ ในหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น
16.1 เมื่ อ กิจ การยั ง มี ภ าระผู ก พั น ต่ อ ผลงานที่ไ ม่ เ ป็ นที่พ อใจของผู้ ซ้ ื อซึ่ ง กิจ การต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
นอกเหนือจากการรับประกันปกติ
16.2 เมื่อรายได้ จากการขายสินค้ าของกิจการขึ้นอยู่กบั รายได้ ท่ผี ้ ูซ้ ือได้ รับจากการขายสินค้ านั้น
16.3 เมื่อสินค้ าที่ส่งไปมีเงื่อนไขในการติดตั้งและการติดตั้งนั้นเป็ นส่วนสําคัญของสัญญาซึ่งกิจการยัง
มิได้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จ และ
16.4 เมื่อผู้ซ้ ือมีสทิ ธิท่จี ะบอกเลิกการซื้อตามเหตุผลที่ระบุไว้ ในสัญญาซื้อขายและกิจการไม่สามารถ
ประมาณความน่าจะเป็ นที่ผ้ ูซ้ ือจะคืนสินค้ านั้นได้
17. หากกิจการยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ นนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า รายการบัญชีท่เี กิดขึ้นถือว่า
เป็ นการขาย ให้ กจิ การรับรู้รายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอาจคงกรรมสิทธิ์ในสินค้ าไว้ เพียงเพื่อประโยชน์
ในการเรียกเก็บเงินเมื่อครบกําหนด ในกรณีดังกล่าว รายการบัญชีน้ันถือเป็ นการขายและให้ กจิ การ
รับรู้เป็ นรายได้ หากกิจการได้ โอนทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้ าของ
สินค้ าไปแล้ ว อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กรณีท่กี จิ การค้ าปลีกยังคงความเสี่ยงที่ไม่เป็ นนัยสําคัญของความ
เป็ นเจ้ าของสินค้ าโดยตกลงที่จะคืนเงินให้ หากลูกค้ าไม่พอใจในสินค้ า ในกรณีดังกล่าว กิจการสามารถ
รับรู้รายได้ ณ เวลาที่เกิดการขายหากกิจการสามารถประมาณการรับคืนสินค้ าในอนาคตได้ อย่าง
น่ าเชื่อถือพร้ อมกับรับรู้หนี้สินที่เกิดจากการรับคืนโดยประเมินจากประสบการณ์ในอดีตและปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
18. กิจ การจะรั บ รู้ ร ายได้ เ มื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน ในบางกรณี ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
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อาจไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการได้ รับสิ่งตอบแทนจากการขายแล้ วหรือจนกระทั่งความไม่แน่นอนได้
หมดไป ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนที่รัฐบาลต่างประเทศจะอนุมัติให้ ส่งเงินซึ่งเป็ นสิ่งตอบแทนจาก
การขายออกนอกประเทศ กิจการสามารถรับรู้รายได้ ในทันทีท่ีรัฐบาลต่ างประเทศอนุ มัติให้ ส่งเงิน
ดังกล่ าวออกนอกประเทศได้ เนื่องจากความไม่ แน่ นอนได้ หมดไป อย่ างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่
แน่ นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะเรียกเก็บได้ ของจํานวนที่ได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงิน
ที่กจิ การไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่จะได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อกี ต่อไป
ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
19. รายได้ และค่ าใช้ จ่า ยที่เกี่ยวข้ องกับรายการหรื อเหตุการณ์ทางบัญชี เดียวกัน ต้ องรั บ รู้ในงวดบัญ ชี
เดียวกัน กระบวนการนี้ เรียกว่า การจับคู่รายได้ และค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่ายซึ่งรวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการ
รับประกันและค่าใช้ จ่ายที่เกิดหลังการส่งสินค้ าจะสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเงื่อนไขในข้ ออื่นๆ
ในการรับรู้รายได้ เกิดขึ้นแล้ ว อย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายได้ หากไม่สามารถวัดมูลค่าของ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ ในกรณีน้ ี ให้ กิจการบันทึกสิ่งตอบแทนที่กิจการได้ รับจากการขายสินค้ า
เป็ นหนี้สนิ

การให้บริการ
20. เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้อง
รับรูร้ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการเป็ นรายได้ตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้อต่อไปนี้
20.1 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
20.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้นั
20.3 กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานได้
อย่างน่าเชื่อถือ
20.4 กิจการสามารถวัดมู ลค่าของต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือและต้นทุนในที่นี้ หมายถึง ต้นทุนที่
เกิดขึ้ นแล้วและทีจ่ ะเกิดขึ้ นเพือ่ ทําให้รายการบัญชีน้นั เสร็จสมบูรณ์ *
21. การรับรู้รายได้ ตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี เรียกว่า วิธอี ตั ราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จ ตามวิธนี ้ ี
กิจการต้ องรั บรู้รายได้ ในงวดบัญชีท่ีมีการให้ บริการ การรั บรู้รายได้ ตามเกณฑ์ดังกล่ าวให้ ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับขอบเขตของบริการที่ให้ และผลการปฏิบัติงานระหว่างงวด มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง ได้ กาํ หนดให้ มีการรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์น้ ีด้วย

*

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 27 เรือ่ ง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
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ข้ อ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ดั ง กล่ า วสามารถใช้ ป ฏิบั ติ กับ การรั บ รู้ ร ายได้ ส ํา หรั บ การ
ให้ บริการและการรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ น้ัน
22. กิจการจะรับรู้รายได้ ได้ ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กจิ การไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือจํานวนเงินที่จะ
ได้ รับคืนไม่ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ อีกต่ อไป ให้ รับรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายแทนที่จะนําไปปรับปรุงกับ
จํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
23. โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้ อย่างน่ าเชื่อถือหลังจากที่ได้ ตกลงกับคู่สัญญาในทุกข้ อ
ต่อไปนี้
23.1 สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่ ายซึ่งเกี่ยวกับการให้ บริการหรือการรับบริการ
23.2 สิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกัน
23.3 ลักษณะและเงื่อนไขในการชําระเงิน
โดยทั่วไป กิจการต้ องมีระบบการจัดทํารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ดีเพื่อใช้ ภายในกิจการ
และกิจการต้ องทบทวนประมาณการรายได้ ตลอดระยะเวลาที่ให้ บริการและแก้ ไขประมาณการดังกล่าว
เมื่อจําเป็ น การแก้ ไขประมาณการนั้นไม่ถอื เป็ นการแสดงว่ากิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการ
บัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือ
24. กิจการอาจกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีได้ หลายวิธี กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีท่ีสามารถวัด
ระดับของบริการที่แล้ วเสร็จได้ อย่างน่าเชื่อถือตามลักษณะของรายการบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง
24.1 การสํารวจงานที่ได้ ทาํ แล้ ว
24.2 อัตราส่วนของบริการที่ให้ จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้
24.3 สัดส่วนของต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปั จจุ บันกับประมาณการต้ นทุนทั้งสิ้น ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจนถึง
ปัจจุบันให้ รวมเฉพาะต้ นทุนของบริการที่ให้ แล้ วจนถึงปั จจุบัน ส่วนประมาณการต้ นทุนทั้งสิ้น
ให้ รวมต้ นทุนของบริการทั้งที่ให้ แล้ วและที่จะให้ ในอนาคต
ตามปกติเงินจ่ายล่วงหน้ าหรือเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าจะไม่ได้ สะท้ อนถึงระดับของบริการที่ให้ ไปแล้ ว
25. ในทางปฏิบัติ หากกิจการไม่สามารถจําแนกบริการที่ให้ เนื่องจากต้ องให้ บริการหลายอย่างในช่วงเวลา
เดียวกัน กิจการต้ องรับรู้รายได้ ด้วยวิธเี ส้ นตรงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เว้ นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่ากิจการสามารถใช้ วิธีอ่นื ที่เหมาะสมกว่าในการแสดงขั้นความสําเร็จของบริการที่ให้ หากการ
ให้ บริการนั้นประกอบด้ วยการบริการหลักซึ่งมีความสําคัญกว่ าการบริการอื่นๆ กิจการต้ องไม่ รับรู้
รายได้ จนกระทั่งการให้ บริการหลักนั้นได้ ดาํ เนินการแล้ ว
26. หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้องรับรูร้ ายได้ไม่เกินจํ านวนค่าใช้จ่ายทีร่ บั รูไ้ ปแล้วซึ่งคาดว่าจะได้รบั คืน
27. ตามปกติ กิจการอาจไม่สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือในระยะเริ่มแรกที่เกิด
รายการบัญชี อย่างไรก็ตาม หากกิจการคาดว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะได้ รับต้ นทุน
ที่เกิดขึ้นจากรายการบัญชีน้ันคืน กิจการจะสามารถรับรู้รายได้ ได้ ไม่เกินจํานวนต้ นทุนที่เกิดขึ้นที่
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คาดว่าจะได้ รับคืน
น่าเชื่อถือ

กิจการต้ องไม่รับรู้กาํ ไรหากไม่ สามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่าง

28. กิจการต้ องรั บรู้ต้ นทุ นที่เกิดขึ้นเป็ นค่ าใช้ จ่ายโดยไม่ รับรู้รายได้ ท่ีเกี่ยวข้ องหากกิจการไม่ สามารถ
ประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือและคาดว่าจะไม่ได้ รับคืนต้ นทุนที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของรายการบัญชีได้ อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากความไม่แน่นอนได้ หมดไป
กิจการสามารถรับรู้รายได้ ตามย่อหน้ าที่ 20 แทนการรับรู้รายได้ ตามย่อหน้ าที่ 26

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล
29. กิจการต้องรับรูร้ ายได้ในรูปดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล ทีเ่ กิดจากการให้ผูอ้ ื่นใช้สินทรัพย์
ของกิจการตามเกณฑ์ทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
29.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ ิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีน้นั
29.2 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจํ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
30. รายได้ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล ต้องรับรูต้ ามเกณฑ์ต่อไปนี้
30.1 ดอกเบี้ ยต้องรับรูต้ ามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริง (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรือ่ ง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
30.2 ค่าสิทธิตอ้ งรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็ นไปตามเนื้ อหาของข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้อง
30.3 เงินปั นผลต้องรับรูเ้ มือ่ ผูถ้ อื หุน้ มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
31. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
32. หากกิจการซื้อเงินลงทุนที่ระบุอัตราดอกเบี้ยโดยมีดอกเบี้ยคงค้ างที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อ กิจการต้ อง
ปันส่วนดอกเบี้ยที่ได้ รับในเวลาต่อมาระหว่างดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการซื้อและหลังการ
ซื้อเพื่อรับรู้เป็ นรายได้ เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ
33. กิจการต้ องใช้ เกณฑ์คงค้ างในการบันทึกค่าสิทธิตามข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เนื้อหาตามข้ อตกลง
จะแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้รายได้ จะเหมาะสมยิ่งขึ้นหากใช้ เกณฑ์อ่นื ที่มีระบบและสมเหตุสมผล
34. กิจ การจะรั บ รู้ ร ายได้ เ มื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีกิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีน้ัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บได้ และได้ รับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว จํานวนเงินที่กิจการไม่ สามารถเรี ยกเก็บได้ หรือจํานวนเงิน
ที่จะได้ รับคืนไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่อกี ต่อไป ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและต้ องไม่นาํ ไปปรับปรุง
กับจํานวนรายได้ ท่รี ับรู้เมื่อเริ่มแรก
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การเปิ ดเผยข้อมูล
35. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
35.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู ร้ ายได้ ซึ่ งรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของ
รายการบัญชีทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
35.2 จํ านวนรายได้แต่ละประเภททีม่ ีนยั สําคัญทีร่ บั รูร้ ะหว่างงวดซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้
35.2.1 การขายสินค้า
35.2.2 การให้บริการ
35.2.3 ดอกเบี้ ย
35.2.4 ค่าสิทธิ
35.2.5 เงินปั นผล
35.3 จํ านวนรายได้ทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการซึ่งรวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภท
ทีม่ ีนยั สําคัญ
36. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น ข้ อมูลดังกล่ าวอาจเกิดจากรายการ เช่ น ค่ ารับประกันสินค้ า ค่ าชดเชยความเสียหาย
ค่าปรับ หรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

วันถือปฏิบตั ิ
37. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
38. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 12/12

