เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๖/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
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
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๓/๒๕๕๗ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง รายได้ รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

คําแถลงการณ์
การตี ความมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้น โดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา ซึ่งเป็ น
ฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(SIC Interpretation 31 : Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services (Bound
volume 2015 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับ
บริการโฆษณา ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
อ้างอิง
•
•

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1
2
3
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กิจการ (ผู้ขาย) อาจมีการให้ บริ การโฆษณาเพื่ อแลกเปลี่ยนกับการรับบริการโฆษณาจากลูกค้ าของ
กิ จการ การโฆษณาอาจทําผ่ านสื่ อทางอินเตอร์ เน็ต ป้ ายโฆษณา การออกอากาศทางโทรทัศ น์
หรือวิทยุ การตีพิมพ์ในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ หรือนําเสนอในสื่ออื่นๆ
ในบางกรณีอาจไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นระหว่ างกิจการ ในบางกรณีอาจมี
การแลกเปลี่ยนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนที่เท่ากันหรือจํานวนใกล้ เคียงกัน
ผู้ขายที่ให้ บริการโฆษณาเป็ นการค้ าปกติ จะรับรู้รายได้ จากรายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโฆษณาตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เมื่อบริการ
ที่แ ลกเปลี่ ย นมี ค วามแตกต่ า งกัน (อ้ า งอิง ย่ อ หน้ า ที่ 12 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และจํานวนเงินของรายได้ สามารถวัดได้
อย่ า งน่ า เชื่ อถือ (อ้ า งอิงย่อ หน้ าที่ 20.1 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2558)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะนํามาใช้ กต็ ่อเมื่อ
มีการแลกเปลี่ยนบริการโฆษณาที่มีลักษณะแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนบริการโฆษณาที่เหมือนกัน
ไม่ ถือว่ ารายการแลกเปลี่ ยนนั้ นก่อให้ เกิดรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุ ง
2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ประเด็นปั ญหาคือภายใต้ สถานการณ์ใดที่ผ้ ูขายสามารถวัดรายได้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของบริการ
โฆษณาที่ได้ รับ หรือที่ให้ ไปในการแลกเปลี่ยนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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มติ
5

รายได้ จ ากการแลกเปลี่ ย น เกี่ ยวกับ การโฆษณาไม่ สามารถวั ด มู ลค่ า ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถือ โดยใช้
มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ได้ รับ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายสามารถวัดมูลค่าของรายได้ ได้ อย่าง
น่ า เชื่ อ ถื อ โดยใช้ มูล ค่ า ยุ ติ ธรรมของบริ ก ารโฆษณาที่ใ ห้ ใ นรายการแลกเปลี่ ย น โดยอ้ า งอิงกับ
รายการที่มิได้ มีรายการแลกเปลี่ยนซึ่ง
5.1 เป็ นการโฆษณาซึ่งมีลักษณะคล้ ายกับการโฆษณาที่มีรายการแลกเปลี่ยน
5.2 เกิดขึ้นบ่อย
5.3 แสดงถึงรายการที่มีจาํ นวนและยอดเงินที่เกิดขึ้นเป็ นจํานวนมากเมื่อเทียบกับรายการทุก
รายการที่ได้ ให้ บริการโฆษณาที่คล้ ายกับการโฆษณาที่ให้ ในรายการแลกเปลี่ยน
5.4 เกี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น สด และ/หรื อ รู ป แบบอื่ น ของสิ่ ง ตอบแทน (เช่ น หลั ก ทรั พ ย์ ใ น
ความต้ องการของตลาด สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ตัวเงิน และบริ การอื่นๆ) ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ และ
5.5 ไม่เกี่ยวกับกิจการคู่ค้ารายเดียวกับที่มีรายการแลกเปลี่ยน

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ค วรถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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