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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๕๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐) 
เร่ือง  รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๘  (๒/๒๕๖๐)  เม่ือวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๕๘/๒๕๕๙  เร่ือง  การตีความมาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  รายได้ - 

รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา 

 

 

ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา ซ่ึงเป็น

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(SIC Interpretation 31: Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services (Bound 

volume 2017 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบั

บริการโฆษณา ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง รายได ้– รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกับบริการโฆษณา 

 

อา้งอิง 
 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

  

ประเด็น 

 

1 กิจการ (ผู้ขาย) อาจมีการให้บริการโฆษณาเพ่ือแลกเปล่ียนกับการรับบริการโฆษณาจากลูกค้าของ

กิจการ การโฆษณาอาจท าผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา การออกอากาศทางโทรทัศน์  

หรือวิทยุ การตีพิมพ์ในนิตยสารหรือหนังสอืพิมพ์ หรือน าเสนอในสื่ออื่นๆ 

2  ในบางกรณีอาจไม่มีการแลกเปล่ียนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นระหว่างกิจการ ในบางกรณีอาจมี 

การแลกเปล่ียนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนที่เทา่กนัหรือจ านวนใกล้เคียงกนั 

3  ผู้ขายที่ให้บริการโฆษณาเป็นการค้าปกติ จะรับรู้รายได้จากรายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับโฆษณา 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้)  

เม่ือบริการที่แลกเปล่ียนมีความแตกต่างกัน (อ้างอิงย่อหน้าที่ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้)) และจ านวนเงินของรายได้สามารถวัดได้

อย่างน่าเช่ือถือ (อ้างองิย่อหน้าที่ 20.1 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะน ามาใช้กต่็อเม่ือมีการแลกเปล่ียน

บริการโฆษณาที่มีลักษณะแตกต่างกัน การแลกเปล่ียนบริการโฆษณาที่เหมือนกันไม่ถือว่ารายการ

แลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

4  ประเดน็ปัญหาคือภายใต้สถานการณ์ใดที่ผู้ขายสามารถวัดรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการ

โฆษณาที่ได้รับ หรือที่ให้ไปในการแลกเปล่ียนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

มติ 
 

5  รายได้จากการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับการโฆษณาไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือโดยใช้มูลค่ายุติธรรม

ของบริการโฆษณาที่ได้รับ อย่างไรกต็าม ผู้ขายสามารถวัดมูลค่าของรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือโดย 
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ใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปล่ียน โดยอ้างอิงกับรายการที่มิได้มีรายการ

แลกเปล่ียนซ่ึง 

5.1   เป็นการโฆษณาซ่ึงมีลักษณะคล้ายกบัการโฆษณาที่มีรายการแลกเปล่ียน 

5.2   เกดิขึ้นบ่อย 

5.3   แสดงถึงรายการที่มีจ านวนและยอดเงินที่เกดิข้ึนเป็นจ านวนมากเม่ือเทยีบกับรายการทุกรายการ

ที่ได้ให้บริการโฆษณาที่คล้ายกบัการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปล่ียน 

5.4   เกี่ยวข้องกับเงินสด และ/หรือ รูปแบบอื่นของสิ่งตอบแทน (เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการ

ของตลาด สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และบริการอื่นๆ) ซ่ึงวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

และ 

5.5   ไม่เกี่ยวกบักจิการคู่ค้ารายเดียวกบัที่มีรายการแลกเปล่ียน 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่  1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 


