
85สรรพากรสาส์น

รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี

       

“สรรพากรสาส์น” ปีที่ 68 ฉบับที่ 4 เมษายน 2564
* หัวหน้าภาควิชาการบัญชี รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ

เช่น รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการ 

ดอกเบี้ยรับ รายได้ เงินปันผล ค่าเช่ารับ 

เป็นต้น

รายได้ (Income) ตามค�านิยาม รวมถึง 

ผลก�าไร หรือรายการก�าไร (Gain) และราย

ได้ที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรมตามปกติ

ผลก�าไร หรือรายการก�าไร หมายถึง 

รายการที่เป็นไปตามค�านิยามของรายได้ และ

อาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือ

ไม่ก็ได้ เช่น ผลก�าไรจากการขายสินทรัพย์ 

เน่ืองจากผลก�าไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ผลก�าไรจึงมีลักษณะ 

ไม่แตกต่างจากรายได้ กรอบแนวคิดจึงไม่ถือ

ผลก�าไรเป็นองค์ประกอบหน่ึงของงบการเงิน

แยกต่างหากจากรายได้

รายได้

กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการ

เงนิให้ค�านยิามของรายได้และคา่ใชจ่้ายไว้ดงันี้

รายได้ (Income) หมายถึง การเพิ่มขึ้น

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา

บัญชีในรูปกระแสเข้า หรือการเพิ่มค่าของ

สินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผล

ให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึง      

เงินทนุทีไ่ด้รบัจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ  

กิจการอาจได้รับรายได้ในรูปของเงินสด 

สิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกค้า หรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

ของผลิตภัณฑ์อันเน่ืองมาจากผลิต รายการ

และเหตกุารณ์ทางบญัชทีีก่่อให้เกิดรายได้ อาจ

เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับการ

ด�าเนินงานของกิจการและวิธีการรับรู้รายได้ 

รายได้และค่าใช้จ่าย เป็นองค์ประกอบของงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

การวัดผลการด�าเนินงาน บทความนี้ อธิบายถึงค�านิยามของรายได้        

และค่าใช้จ่าย การรับรู้ค่าใช้จ่าย การวัดมูลค่ารายได้และค่าใช้จ่าย

ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร*
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การวัดมูลค่าของรายได้

โดยปกต ิจ�านวนรายได้ทีกิ่จการตกลงกับ

ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์เป็นมูลค่ายุติธรรมของ

สิง่ตอบแทนทีไ่ด้รับหรอืค้างรบัสทุธิจากจ�านวน

ส่วนลดตามปริมาณซื้อ เช่น จ�านวนรับคืน 

ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด 

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) หมายถึง 

จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยน

สนิทรพัย์กัน ในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู้ 

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ               

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ

ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ในการวัดมูลค่าของรายได้น้ันจะท�าได้ดี

ที่สุดเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ  

ซึ่งจ�านวนที่แลกเปลี่ยนน้ีอาจวัดได้จากเงินสด

ที่ได้รับ หรือจ�านวนที่จะได้รับในอนาคต 

โดยทั่วไป มูลค่าของรายได้อาจเท่ากับ

ราคาขายทีต่ัง้ไว้ ในกรณีทีกิ่จการไม่ได้ขายเป็น

เงินสดและจ�าเป็นทีจ่ะต้องส�ารองเงินจ�านวนหน่ึง

ส�าหรบัมลูค่าทีล่ดลงเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลา

ในการช�าระหนี้ ตัวอย่างเช่น หากกิจการขาย

สินค้าเป็นเงินสด 100 บาท รายได้ที่ได้รับคือ 

100 บาท แต่หากกิจการขายสนิค้าเป็นเงินเชือ่ 

100 บาท จ�านวนทีจ่ะได้รบัในอนาคต 100 บาท 

ย่อมมีค่าน้อยกว่า 100 บาทในปัจจุบัน ดังนั้น 

รายได้ทีไ่ด้รบัอาจไม่ถึง 100 บาท อย่างไรก็ตาม 

หากช่วงเวลาจากวนัขายจนถึงวนัช�าระหน้ีเป็น

ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ กิจการจะไม่ค�านึงถึงมลูค่า

ที่ลดลงเนื่องจากระยะเวลาดังกล่าว เพราะว่า

มูลค่าที่ลดลงของจ�านวนที่จะได้รับในอนาคต 

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้นไม่มีนัยส�าคัญ และ

โดยปกติแล้ว ผู้ขายมักรวมดอกเบี้ยเข้าไปใน

ค่าขายแล้ว ดังน้ัน หากช่วงเวลาระหว่าง         

วันขายจนถึงวันช�าระหน้ีเป็นระยะเวลานาน  

กิจการควรแยกจ�านวนดอกเบีย้ออกจากค่าขาย 

ในทางกลับกัน หากจ�านวนดอกเบ้ียมีจ�านวน

เพยีงเลก็น้อย กิจการไม่จ�าเป็นต้องแยกจ�านวน

ดอกเบี้ยดังกล่าวออกมา

โดยปกติ จ�านวนรายได้ตามที่กิจการ

ตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์เป็นมูลค่า-

ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัหรอืค้างรับสทุธิ

จากจ�านวนส่วนลดตามปริมาณซื้อ กล่าวคือ 

รายได้น้ีหักด้วยจ�านวนรับคืน ส่วนลดการค้า 

ส่วนลดเงินสด และรายการหักอื่นๆ  

กิจการจะสามารถวัดมูลค่าของรายได้        

ก็ต่อเมื่อมีหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการ 

คาดคะเนถึงสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหรือค้างรับ

ดังแสดงด้วยตัวอย่างต่อไปนี้

กิจการขายสินค้า 70 หน่วย ในราคา

หน่วยละ 1,500 บาท เป็นจ�านวนเงิน 105,000 

บาท ราคาขายดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินที่ผู้ซื้อ

และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนโดยผู้ขายได้รับ



87สรรพากรสาส์น

รอบรู้เรื่องบัญชีและภาษี

จากกิจกรรมตามปกติหรือไม่ก็ได้  

ค่าใช้จ่ายมักอยูใ่นรูปของกระแสออกหรือ

การเสื่อมค่าของสินทรัพย์ เช่น ค่าเสื่อมราคา 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ค�านิยามของ

ค่าใช้จ่าย รวมถึงผลขาดทุน หรือรายการ

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น เช่น ผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน

จากค�านิยามข้างต้นสามารถอธิบายได้

ดังนี้

•	ค่าใช้จ่ายสามารถอธิบายได้ในรปูของ

แนวคิดเก่ียวกับกระแส (Flow Concept) 

ตัวอย่างเช่น เม่ือกิจการใช้บริการจากบุคคล

ภายนอก กิจการต้องจ่ายค่าบริการในรูปของ

กระแสออก (Out Flow) ค่าบริการนี้ถือเป็น

ค่าใช้จ่ายของกิจการ

•	การลดค่าของสินทรพัย์ ตวัอย่างเช่น 

กิจการใช้เคร่ืองจักรในการผลิต ซึ่งท�าให้เกิด 

ค่าเสื่อมราคา ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ 

หรือกิจการมีเครื่องจักรล้าสมัย ซึ่งไม่สามารถ

ใช้ผลิตสินค้าหรือก่อให้เกิดประโยชน์เชิง-

เศรษฐกิจได้อกีต่อไป น่ันคอื เคร่ืองจักรดงักล่าว

เกิดการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการ       

ด้อยค่านี้ ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ

•	การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ตัวอย่างเช่น 

กิจการมภีาระดอกเบีย้จ่ายจากการกู้ยมืเงินจาก

ธนาคารแห่งหน่ึงดอกเบีย้จ่ายถือเป็นค่าใช้จ่าย

สินค้าและผู้ซื้อจะได้รับเงินสด อีกทั้งผู้ซื้อและ

ผู้ขายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่น

และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ

ในลักษณะทีผู่ซ้ื้อและผูข้ายไม่มคีวามเกีย่วขอ้ง

กัน ดงัน้ัน ราคาขายดังกล่าวคอื มูลค่ายติุธรรม 

จากตวัอย่างน้ี หากผู้ซือ้จ่ายช�าระค่าสนิค้าเป็น

เงินสด ผู้ขายจะให้ส่วนลดเงินสด 1% ดังนั้น 

มลูค่ารายได้ของกิจการจะเท่ากับ 103,950 บาท  

(105,000 หักด้วย 1% ของ 105,000)  

ค่าใช้จ่าย

กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการ

เงินให้ค�านิยามของค่าใช้จ่ายไว้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง การลดลง

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา

บัญชีในรูปกระแสออก หรือการลดค่าของ

สินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันส่งผล

ให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ

แบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของ

เจ้าของ

ค่าใช้จ่ายตามค�านิยามรวมถึง ผลขาดทนุ

หรือรายการขาดทุน (Loss) และค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจกรรมตามปกติของ

กิจการ เช่น ต้นทนุขาย ดอกเบีย้จ่าย เงินเดอืน 

ค่าเช่า อนึ่ง ผลขาดทุน หมายถึง รายการที่

เป็นไปตามค�านิยามของค่าใช้จ่าย และอาจเกิด
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ด้อยค่าของสินทรัพย์จะท�าให้สินทรัพย์ลดลง

พร้อมกับการรับรู้ค่าเสื่อมราคา (ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายให้รับรู้ในงบก�าไรขาดทนุโดยใช้

เกณฑ์ความเก่ียวพันโดยตรงระหว่างต้นทุนที่

เกิดขึ้นกับรายได้ที่มาจากรายการเดียวกัน 

เกณฑ์นี้เรียกว่า การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย 

(Matching Concept) ซึ่งหมายถึง การน�า

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกันมาเปรียบ-

เทียบกัน กล่าวคือ กิจการจะรับรู้รายได้พร้อม

กับค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากรายการหรือเหตกุารณ์

ทางบัญชีเดียวกัน เช่น กิจการจะรับรู้ต้นทุน

ขายพร้อมกับรายได้ทีเ่กิดจากการขายสนิค้าน้ัน

อย่างไรก็ตาม บางครั้งกิจการอาจจ่าย 

ค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่มีรายได้เกิดขึ้น เช่น ในกรณี

ที่พนักงานขายต้องออกไปติดต่อกับลูกค้า 

หลายครั้งก่อนที่จะได้ใบสั่งซื้อมา ค่าใช้จ่าย         

ที่เกิดขึ้นน้ีถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการแม้ว่า    

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนรายได้ หรือ 

ในบางกรณีที่กิจการน�าสินค้าแจกให้ลูกค้า                         

เพื่อเป็นการโฆษณา รายการดังกล่าวถือเป็น

ค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่ากิจการจะยงัไม่มรีายได้ก็ตาม

เม่ือกิจการคาดว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ของรายการจะเกิดในหลายรอบระยะเวลาบัญชี

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์โดยตรงกับ

รายได้ กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายนั้นในงบก�าไร

ขาดทุนตามเกณฑ์การปันส่วนอย่างเป็นระบบ

ของกิจการ ซึ่งท�าให้หนี้สิน (ดอกเบี้ยค้างจ่าย) 

ของกิจการเพิ่มขึ้นด้วย

•	ส่วนของเจ้าของลดลง	 ค่าใช้จ่าย            

ดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง 

ค�านิยามของค่าใช้จ่ายไม่รวมถึงการแบ่งปัน

ส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

เช่น การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กล่าวคอื 

การจ่ายเงินปันผลน้ีไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตาม         

ค�านิยาม

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

กิจการจะรับรู้ค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อรายการ

หรือเหตุการณ์ทางบัญชี น้ัน เป ็นไปตาม                         

ค�านิยามของค่าใช้จ่าย และเข้าเกณฑ์ของการ

รับรู้ทุกข้อที่ก�าหนดไว้ในกรอบแนวคิด กล่าว

คอื กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ

เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง 

เน่ืองจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการ              

เพิ่มขึ้นของหน้ีสิน และเมื่อกิจการสามารถ             

วัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

อีกนัยหน่ึง การรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้น

พร้อมกับการการรับรู้ส่วนที่เพิ่มขึ้นของหน้ีสิน 

หรือส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น 

การบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายจะท�าให้หน้ีสิน       

เพิม่ขึน้พร้อมกับการรบัรูด้อกเบีย้จ่าย (ค่าใช้จ่าย) 

การคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์หรือการ      
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ระหว่างผู ้ซื้อและผู้ขาย หากรายการหรือ

เหตุการณ์ทางบัญชน้ัีนมีมูลค่าเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

กิจการจะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

จนกว่าจะมกีารจ�าหน่ายรายการดงักล่าวออกไป

ข้อสังเกตจากการใช้ราคาทุนเดิมในการ

วัดมูลค่าของค่าใช้จ่าย มีดังนี้

ในกรณีที่กิจการได้สินค้าหรือบริการน้ัน

มาโดยการแลกเปลีย่น กิจการอาจประสบปัญหา

ในการก�าหนดมลูค่าของค่าใช้จ่ายทีจ่ะต้องรับรู้

ในงบก�าไรขาดทุน

ในกรณีที่กิจการจัดหาสินค้าหรือบริการ

โดยจะช�าระราคาสินค้าหรือบริการน้ันใน           

ภายหน้า มูลค่าของรายการดังกล่าวที่รับรู้ใน

งบก�าไรขาดทนุควรเป็นมลูค่าทีส่ทุธิจากส่วนลด

ต่างๆ แล้ว

มูลค่าของสินค้าหรือบริการควรรวมค่า-

ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหา

สินค้าหรือบริการนั้น

2)	ราคาทุนปัจจุบัน (Current Cost) 

กิจการอาจวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายด้วยราคา 

ทุนปัจจุบัน ซึ่งเป็นราคาที่กิจการต้องจ่ายใน

ขณะนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการชนิด

เดียวกันหรือเท่าเทียมกัน

แนวคิดของการวัดมูลค่าของค่าใช้จ่าย

ด้วยราคาทุนปัจจุบัน มีเหตุผลมาจากรายได้ที่

กิจการรับรู้น้ัน เป็นมูลค่ายุติธรรมหรือราคา-   

และสมเหตุสมผล เช่น การรับรู้ค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด เป็นต้น

กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ

ทันทีที่รายจ่ายน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต หรือเมื่อประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตส่วนน้ันไม่เข้าเกณฑ์การ   

รับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินอีก

ต่อไป ตัวอย่างเช่น กรณีมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า

สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องรับรู้

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่าย

ในงบก�าไรขาดทุนทันที

กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ

เมือ่กิจการต้องรบัรู้หน้ีสนิ เช่น การรับรู้ค่าแรง

ค้างจ่าย การรับรู้หน้ีสนิทีเ่กิดจากการรับประกัน

สินค้า เป็นต้น

การวดัมลูค่าของค่าใช้จ่าย

แนวคิดการวัดมูลค่าของค่าใช้จ ่ายมี

หลายแนวคิด โดยปกติ “มูลค่า” หมายถึง 

ราคาแลกเปลี่ยนของสินค้าหรือบริการหรือ        

ค่าเสียโอกาส  กิจการสามารถวัดมูลค่าของ 

ค่าใช้จ่ายด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้

1)	ราคาทนุเดมิ (Historical Cost) เป็น

มลูค่าทีม่หีลกัฐานสนับสนุนมากทีส่ดุ เน่ืองจาก

กิจการจะบนัทกึค่าใช้จ่ายตามจ�านวนเงินทีจ่่าย

ออกไปด้วยราคาทนุเดมิ ซึง่เป็นราคาทีต่กลงกัน
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ทุนปัจจุบัน ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายที่จะต้องน�ามา

เปรยีบเทยีบจงึควรวดัมลูค่าในลกัษณะเดยีวกัน 

ก�าไรทีเ่กิดจากการขายสนิค้าจึงควรเป็นผลต่าง

ของรายได้ในปัจจุบัน กับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 

ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ รายการ

ก�าไรทีเ่กิดจากผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่าย 

และรายการก�าไรหรือรายการขาดทุนจากการ

มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า

กิจการอาจก�าหนดราคาทนุปัจจุบนัได้จาก

ราคาปัจจุบันในการจ�าหน่าย ซึ่งได้แก่ ราคา

ช�าระบัญชี ราคาเทียบเท่าเงินสด และราคา

ปัจจุบันในการจัดหา เช่น ราคาเปลี่ยนแทน 

เป็นต้น

สรปุ

รายได้และค่าใช้จ่ายถือเป็นองค์ประกอบ

ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับผลการด�าเนินงาน กรอบ-

แนวคดิให้ค�านิยามของรายได้ว่า หมายถึง การ

เพิม่ขึน้ของประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในรอบระยะ

เวลาบญัชใีนรปูของกระแสเข้า หรอืการเพิม่ค่า

ของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหน้ีสิน อัน 

ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีไม่รวม

เงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของ-

เจ้าของ กิจการควรรบัรู้รายได้ก็ต่อเมือ่รายการ

และเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม         

ค�านิยามของรายได้ และเข้าเกณฑ์การรับรู้ 

ตามทีก่�าหนดไว้ในกรอบแนวคดิ และมาตรฐาน

การบัญชีที่เกี่ยวข้อง กิจการควรวัดมูลค่าของ

รายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่

ได้รับหรือค้างรับ และควรรายงานรายได้ตาม

ข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี

ค่าใช้จ ่าย หมายถึง การลดลงของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี

ในรูปกระแสออก หรือการลดค่าของสินทรัพย์ 

หรือการเพิ่มขึ้นของหน้ีสิน อันส่งผลให้ส่วน 

ของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแบ่งปัน

ส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน 

เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง

เน่ืองจากการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการ 

เพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถวัด

มูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการ

อาจวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายด้วยราคาทุนเดิม 

หรือราคาทุนปัจจุบัน และควรรายงานค่า-         

ใช้จ่ายตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน        

การบัญชี


