เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๘/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 32 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้ นทุนเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (SIC Interpretation
32: Intangible Assets – Web Site Costs (Bound volume 2018 Consolidated without early
application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 6
ส่วน “อ้ างอิง” และส่วน “วันถือปฏิบัติ” และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 10

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
อ้างอิง









มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุ รกิ จ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

กิจการอาจมีรายจ่ายที่ เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและการดาเนิน งานเกี่ ยวกับเว็บไซต์ของ
ตนเองเพื่ อใช้ ภ ายในและภายนอกกิจการ เว็บ ไซต์ ที่ สร้ า งขึ้ นส าหรั บ การใช้ ภายนอกอาจใช้
ในหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ เช่ น เพื่ อส่ ง เสริ ม การขายและโฆษณาสิน ค้ า และบริ ก ารของกิ จ การ
เพื่ อให้ บริการด้ านอิเล็กทรอนิกส์และเพื่ อขายสินค้ าและบริการ ส่วนเว็บไซต์ทสร้
ี่ างขึ้นสาหรั บ
การใช้ ภายในอาจใช้ ในการเก็บนโยบายของกิจการและรายละเอียดของลูกค้ า และใช้ ในการหาข้ อมูล
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์สามารถอธิบายได้ ดังนี้
2.1
การวางแผน – รวมถึงการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ การกาหนดวัตถุประสงค์
และคุณสมบัติของระบบ การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่ เหมาะสม
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2.2

3
4

5

6

การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้ างพื้นฐาน – รวมถึงการจดชื่ อโดเมน การจัดซื้อและ
การพั ฒนาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ปฏิบั ติการ การติดตั้งโปรแกรมที่ พั ฒนาขึ้นและ
การทดสอบการใช้ งานของระบบ
2.3
การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ รวมถึงการออกแบบการแสดงผลบนหน้ าเว็บ
2.4
การพัฒนาเนื้อหา รวมถึงการสร้ าง การซื้อ การจัดเตรียม และการใส่ข้อมูลทั้งในรูป
ของข้ อ ความหรื อ รู ป ภาพเข้ า สู่เว็บ ไซต์ ก่อนที่ การพั ฒนาเว็บ ไซต์ จะเสร็จสิ้น ข้ อมู ล
เหล่านี้อาจเก็บอยู่ในฐานข้ อมูลที่ อยู่ภายในเว็บไซต์หรือเชื่ อมต่อไปยังภายนอก หรื อ
พัฒนาไว้ ภายในหน้ าเว็บเอง
เมื่ อการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้นและเข้ าสู่ข้ันตอนของการดาเนินงาน กิจการจะบารุงรักษาและ
พัฒนาโปรแกรม โครงสร้ างพื้นฐาน การออกแบบรูปภาพ และเนื้อหาของเว็บไซต์
ประเด็นในการบันทึกรายจ่ ายที่ เกิดขึ้นภายในกิจการในการพั ฒนาและการดาเนิน งานสาหรั บ
เว็บไซต์ทกี่ จิ การมีไว้ เพื่ อการใช้ งานภายในหรือภายนอก ได้ แก่
4.1
เว็บไซต์ เป็ นสินทรั พย์ ไม่ มีตั วตนที่ เกิดขึ้นภายในกิจการที่ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่
และ
4.2
วิธปี ฏิบัติทางบัญชีทเี่ หมาะสมสาหรับรายจ่ายดังกล่าว
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ กับรายจ่ายในการซื้อ การพัฒนา และการดาเนินงาน
ที่ เกี่ ยวกับ ฮาร์ ด แวร์ ข องเว็บ ไซต์ (เช่ น เครื่ องแม่ ข่ า ยส าหรั บ ระบบเว็บ เครื่ องแม่ ข่ า ยที่ ใช้
ในการทดสอบ เครื่ องแม่ ข่า ยที่ ใช้ ในการให้ บ ริ การ และการเชื่ อมต่ ออิน เทอร์ เน็ต) รายจ่ า ย
ดังกล่าวต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนั้น เมื่ อกิจการมีรายจ่ายค่าบริการรับฝากเว็บไซต์ของ
กิจการที่ จ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ บริ การอินเทอร์เน็ต รายจ่ายดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อกิจการ
ได้ รับบริการตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และกรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทาง
การเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) ไม่ใช้ กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ กิจการถือไว้ เพื่ อขายในการดาเนินงานตามปกติ (ดู
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า) หรือสัญญา
เช่าที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ดังนั้น การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ กับ รายจ่ายในการพัฒนาหรือ
การดาเนิ นงานของเว็บไซต์ (หรื อเว็บไซต์ ซอฟต์ แวร์ ) เพื่ อขายให้ กับกิจการอื่ น เมื่ อการเช่ า
เว็บไซต์เป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ผู้ให้ เช่าต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
หากการเช่ าเว็บไซต์เป็ นสัญญาเช่าการเงิน ผู้เช่ าต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้หลังจากการรับรู้สนิ ทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเมื่ อเริ่ มแรก
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มติ
7

8

9

เว็บไซต์ของกิจการที่ เกิดจากการพัฒนาขึ้นเองและเพื่ อใช้ สาหรับภายในหรือภายนอกถือเป็ น
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนที่ พั ฒ นาขึ้ นภายในซึ่ งต้ อ งปฏิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้ อ งรั บ รู้ เว็บ ไซต์ ที่เกิดจากการพั ฒนาขึ้นเองเป็ นสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน เมื่ อเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดทั่วไปในย่อหน้ าที่ 21 สาหรับการรับรู้รายการ และวัดมูลค่าเมื่ อเริ่ มแรก และขั้นตอน
การพั ฒ นาในย่ อ หน้ าที่ 57 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการสามารถที่ จะปฏิบัติตามเงื่ อนไขข้ อกาหนดที่
แสดงว่าเว็บไซต์ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้ างแน่ตามย่อหน้ าที่ 57.4 ของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ได้ เช่น เมื่ อเว็บไซต์สามารถก่อให้ เกิดรายได้ ซึ่งรวมถึงรายได้ โดยตรงที่ เกิดจาก
การสั่ง สิน ค้ า ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ หากกิจการไม่ ส ามารถแสดงให้ เ ห็น ได้ ว่ า เว็บ ไซต์ ที่ เกิด จาก
การพัฒนาขึ้นเองเพื่ อส่งเสริมการขายหรือเพื่ อโฆษณานั้นจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตค่อนข้ างแน่ ผลก็คือ กิจการต้ องรับรู้รายจ่ายทั้งหมดที่ ใช้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว
เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดขึ้น
กิจการต้ องรับรู้ รายจ่ายที่ เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและดาเนินการเว็บไซต์ของกิจการ
ตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องประเมินลักษณะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ ทาให้ เกิดรายจ่าย
ขึ้น (เช่น การฝึ กอบรมพนักงานและการบารุงรักษาเว็บไซต์) และขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์หรือ
หลังการพัฒนาเพื่ อกาหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีทเี่ หมาะสม ตัวอย่างเช่น
9.1
ขั้นตอนการวางแผนมีลักษณะคล้ ายคลึงกับขั้นตอนการวิจัยในย่อหน้ าที่ 54 ถึง 56
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) รายจ่ายที่ เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดขึ้น
9.2
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้ างพื้นฐาน ขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบ
รูปภาพ และขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา ในส่วนที่ เป็ นการพัฒนาเพื่ อวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากเพื่ อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้ าและบริการของกิจการเอง ซึ่ งมี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนาในย่อหน้ าที่ 57 ถึง 64 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หากรายจ่าย
ที่ เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ สามารถระบุได้ ว่าเกี่ ยวข้ องโดยตรงและจาเป็ นในการสร้ าง ผลิต
หรื อเตรี ยมความพร้ อมเว็บไซต์ที่จะให้ สามารถทางานในลักษณะที่ ผู้บริ หารตั้งใจไว้
รายจ่ า ยนั้ น ต้ อ งรวมเป็ นต้ น ทุ น ของเว็บ ไซต์ แ ละรั บ รู้ เป็ นสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั วตนตาม
ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8 ของการตีค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ตัว อย่ า งเช่ น
รายจ่ายในการซื้อหรือสร้ างเนื้อหาของเว็บไซต์โดยเฉพาะ (ยกเว้ นเนื้อหาเพื่ อโฆษณา
หรื อส่ งเสริ มการขายสินค้ าและบริ การของกิจการเอง) หรื อรายจ่ ายเพื่ อให้ ไ ด้ สิท ธิ
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ในการใช้ งานเนื้ อหาบนเว็บ ไซต์ (เช่ น ค่ า ธรรมเนี ยมในการได้ มาซึ่ งใบอนุ ญ าตใน
การผลิตซา้ ) ต้ องรวมเป็ นต้ นทุนในการพัฒนาเมื่ อเข้ าเงื่ อนไขดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 71 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ ยวกับ
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนที่ ได้ รั บรู้ เมื่ อเริ่ มแรกเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในงบการเงิ นงวดก่ อนเป็ น
ส่วนหนึ่ งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง (เช่น ต้ นทุนของลิขสิทธิ์ทไี่ ด้
ตัดจาหน่ายทั้งจานวน และเนื้อหาได้ แสดงบนเว็บไซต์ในเวลาต่อมา)
9.3
รายจ่ายที่ เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา ในส่วนที่ เป็ นการพัฒนาเพื่ อโฆษณาหรื อ
ส่งเสริมการขายสินค้ าและบริการของกิจการเอง (เช่น ภาพถ่ายดิจิตอลของสินค้ า) ต้ อง
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดขึ้นตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 69.3 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั วตน (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
ตัวอย่างเช่น ในการรับรู้รายจ่ายสาหรับการบริการแบบมืออาชีพในการถ่ายภาพดิจิตอล
ของสินค้ าของกิจการเองและเพื่ อปรั บปรุ งการแสดงสินค้ า กิจการต้ องรั บรู้ รายจ่ าย
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อกิจการได้ รับบริการจากมืออาชีพดังกล่าวในกระบวนการ ไม่ใช่
เมื่ อภาพถ่ายดิจิตอลได้ แสดงบนเว็บไซต์
9.4
ขั้นตอนการดาเนินงานเริ่ มเมื่ อการพั ฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ รายจ่ ายที่ เกิดขึ้นใน
ขั้น ตอนนี้ ต้ องรั บ รู้ เป็ นค่ าใช้ จ่า ยเมื่ อเกิดขึ้น เว้ นแต่ รายจ่ า ยนั้ นเข้ า เงื่ อนไขการรั บ รู้
รายการตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุง
2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้ องวัดมูลค่าของเว็บไซต์ทรี่ ับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ ข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 8
ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภายหลังการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก โดยถือปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 72 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การประมาณอายุการใช้ ประโยชน์ ที่ดีที่สุดของ
เว็บไซต์ควรเป็ นระยะเวลาที่ ส้นั

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป โดยให้ ใช้ ข้ อ ก าหนดในการปฏิ บั ติ ช่ ว งเปลี่ ยนแปลงของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในการรั บรู้
ผลกระทบที่ เกิดจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ดังนั้น เมื่ อเว็บไซต์ไม่เข้ าเงื่ อนไข
ในการรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ได้ เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไว้ กิจการต้ องตัดบัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวในวันที่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่ อกิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์
เข้ า เงื่ อนไขในการรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ไม่ มีตั วตนแต่ ยัง ไม่ เคยรั บ รู้ เ ป็ นสิน ทรั พย์มาก่ อน กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในวันที่ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้มีผลบังคับใช้ ในกรณีทกิี่ จการมี
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เว็บ ไซต์แ ละรายจ่ า ยในการพั ฒนาเว็บ ไซต์เข้ า เงื่ อนไขในการรั บ รู้ สิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนและได้ รั บ รู้ เป็ น
สินทรัพย์ไว้ โดยวัดมูลค่า ณ วันเริ่ มแรกด้ วยราคาทุน ให้ ถือว่าจานวนเงินที่ ได้ รับรู้เมื่ อเริ่ มแรกเป็ นจานวน
ที่ ได้ กาหนดอย่างเหมาะสม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ส่วน “อ้ างอิง” และย่อหน้ าที่ 6 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
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