เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๘/๒๕๕๙
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๖/๒๕๕๘ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง รายได้ รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

คําแถลงการณ์
การตี ความมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้น โดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา ซึ่งเป็ น
ฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(SIC Interpretation 31 : Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services (Bound
volume 2016 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับ
บริการโฆษณา กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง รายได้ – รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
อ้างอิง
•
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1
2
3
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กิจการ (ผู้ขาย) อาจมีการให้ บริ การโฆษณาเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับการรั บบริ การโฆษณาจากลูกค้ าของ
กิ จการ การโฆษณาอาจทําผ่ า นสื่ อ ทางอิ นเตอร์ เน็ต ป้ ายโฆษณา การออกอากาศทางโทรทัศ น์
หรือวิทยุ การตีพิมพ์ในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ หรือนําเสนอในสื่ออื่นๆ
ในบางกรณีอาจไม่มีการแลกเปลี่ ยนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นระหว่างกิจการ ในบางกรณีอาจมี
การแลกเปลี่ยนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนที่เท่ากันหรือจํานวนใกล้ เคียงกัน
ผู้ขายที่ให้ บริ การโฆษณาเป็ นการค้ าปกติ จะรั บรู้ร ายได้ จากรายการแลกเปลี่ ยนเกี่ยวกับโฆษณา
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง รายได้ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
เมื่อบริการที่แลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกัน (อ้ างอิงย่อหน้ าที่ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และจํานวนเงินของรายได้ สามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ (อ้ างอิงย่อหน้ าที่ 20.1 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะนํามาใช้ กต็ ่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยน
บริ การโฆษณาที่มีลักษณะแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนบริ การโฆษณาที่เหมือนกันไม่ถือว่ ารายการ
แลกเปลี่ยนนั้นก่อให้ เกิดรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง รายได้
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
ประเด็นปั ญหาคือภายใต้ สถานการณ์ใดที่ผ้ ูขายสามารถวัดรายได้ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของบริ การ
โฆษณาที่ได้ รับ หรือที่ให้ ไปในการแลกเปลี่ยนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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มติ
5

รายได้ จากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการโฆษณาไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม
ของบริ การโฆษณาที่ได้ รับ อย่ างไรก็ตาม ผู้ ขายสามารถวั ดมู ลค่ าของรายได้ ได้ อย่างน่ าเชื่ อถือโดย
ใช้ มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ให้ ในรายการแลกเปลี่ยน โดยอ้ างอิงกับรายการที่มิได้ มีรายการ
แลกเปลี่ยนซึ่ง
5.1 เป็ นการโฆษณาซึ่งมีลักษณะคล้ ายกับการโฆษณาที่มีรายการแลกเปลี่ยน
5.2 เกิดขึ้นบ่อย
5.3 แสดงถึงรายการที่มีจาํ นวนและยอดเงินที่เกิดขึ้นเป็ นจํานวนมากเมื่อเทียบกับรายการทุกรายการ
ที่ได้ ให้ บริการโฆษณาที่คล้ ายกับการโฆษณาที่ให้ ในรายการแลกเปลี่ยน
5.4 เกี่ยวข้ องกับเงินสด และ/หรื อ รูปแบบอื่นของสิ่งตอบแทน (เช่ น หลักทรั พย์ในความต้ องการ
ของตลาด สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และบริ การอื่นๆ) ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
และ
5.5 ไม่เกี่ยวกับกิจการคู่ค้ารายเดียวกับที่มีรายการแลกเปลี่ยน

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วั น ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ค วรถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

3

