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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา 

 

 

ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา ซ่ึงเป็น

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

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

volume 2015 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบั

บริการโฆษณา ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกับบริการโฆษณา 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ประเด็น 

1  กิจการ (ผู้ขาย) อาจมีการให้บริการโฆษณาเพ่ือแลกเปล่ียนกับการรับบริการโฆษณาจากลูกค้าของ

กิจการ การโฆษณาอาจท าผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา การออกอากาศทางโทรทัศน์  

หรือวิทยุ การตีพิมพ์ในนิตยสารหรือหนังสอืพิมพ์ หรือน าเสนอในสื่ออื่นๆ 

2  ในบางกรณีอาจไม่มีการแลกเปล่ียนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นระหว่างกิจการ ในบางกรณีอาจมี

 การแลกเปล่ียนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนที่เทา่กนัหรือจ านวนใกล้เคียงกนั 

3  ผู้ขายที่ให้บริการโฆษณาเป็นการค้าปกติ จะรับรู้รายได้จากรายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกบัโฆษณาตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) เมื่อบริการ

ที่แลกเปล่ียนมีความแตกต่างกัน (อ้างอิงย่อหน้าที่ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้)) และจ านวนเงินของรายได้สามารถวัดได้

อย่างน่าเช่ือถือ (อ้างอิงย่อหน้าที่ 20.1 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้)) การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะน ามาใช้กต่็อเมื่อ   

มีการแลกเปล่ียนบริการโฆษณาที่มีลักษณะแตกต่างกนั การแลกเปล่ียนบริการโฆษณาที่เหมือนกัน

ไม่ถือว่ารายการแลกเปล่ียนน้ันก่อให้เกิดรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4  ประเดน็ปัญหาคือภายใต้สถานการณ์ใดที่ผู้ขายสามารถวัดรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการ

โฆษณาที่ได้รับ หรือที่ให้ไปในการแลกเปล่ียนได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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มติ 

5  รายได้จากการแลกเปล่ียน เกี่ยวกับการโฆษณาไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือโดยใช้ 

มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ได้รับ อย่างไรกต็าม ผู้ขายสามารถวัดมูลค่าของรายได้ได้อย่าง

น่าเช่ือถือโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปล่ียน โดยอ้างอิงกับ

รายการที่มิได้มรีายการแลกเปล่ียนซ่ึง 

5.1   เป็นการโฆษณาซ่ึงมีลักษณะคล้ายกบัการโฆษณาที่มีรายการแลกเปล่ียน 

5.2   เกดิขึ้นบ่อย 

5.3   แสดงถึงรายการที่มีจ านวนและยอดเงินที่เกิดขึ้ นเป็นจ านวนมากเมื่อเทยีบกับรายการทุก

รายการที่ได้ให้บริการโฆษณาที่คล้ายกบัการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปล่ียน 

5.4   เกี่ยวข้องกับเงินสด และ/หรือ รูปแบบอื่นของสิ่งตอบแทน (เช่น หลักทรัพย์ใน 

ความต้องการของตลาด สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และบริการอื่นๆ) ซ่ึงวัดมูลค่ายุติธรรม 

ได้อย่างน่าเช่ือถือ และ 

5.5   ไม่เกี่ยวกบักจิการคู่ค้ารายเดียวกบัที่มีรายการแลกเปล่ียน 

วนัถอืปฏิบติั 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีควรถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




