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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๔๗/๒๕๕๘ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๘) 
เร่ือง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๑  (๒/๒๕๕๘)  เม่ือวันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๖๔/๒๕๕๗  การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๓๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  เร่ือง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๘)  เร่ือง  สินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ประสัณห์  เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเว็บไซต ์

 

 

คําแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเวบ็ไซต์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (SIC 

Interpretation 32 : Intangible Assets – Web Site Costs (Bound volume 2015 Consolidated 

without early application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 

ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 10  

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง  สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน - ตน้ทุนเว็บไซต ์

 

อา้งอิง 
 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558  เรือ่ง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

ประเด็น 
 

1 กจิการอาจมีรายจ่ายที่เกดิข้ึนภายในกจิการในการพัฒนาและการดาํเนินงานเกี่ยวกับเวบ็ไซต์ของ

ตนเองเพ่ือใช้ภายในและภายนอกกิจการ เว็บไซต์ที่สร้างข้ึนสําหรับการใช้ภายนอกอาจใช้            

ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้าและบริการของกิจการ  

เพ่ือให้บริการด้านอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเพ่ือขายสนิค้าและบริการ ส่วนเวบ็ไซต์ที่สร้างข้ึนสาํหรับการ

ใช้ภายในอาจใช้ในการเกบ็นโยบายของกิจการและรายละเอียดของลูกค้า และใช้ในการหาข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ 

2 ข้ันตอนของการพัฒนาเวบ็ไซต์สามารถอธบิายได้ดังน้ี 

2.1 การวางแผน – รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การกาํหนดวัตถุประสงค์

และคุณสมบัติของระบบ การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

2.2 การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน – รวมถึงการจดช่ือโดเมน การจัดซ้ือและ 

การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ปฏิบัติการ การติดตั้ งโปรแกรมที่ พัฒนาข้ึน  

และการทดสอบการใช้งานของระบบ  

2.3 การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ รวมถึงการออกแบบการแสดงผลบนหน้าเวบ็ 
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2.4 การพัฒนาเน้ือหา รวมถึงการสร้าง การซ้ือ การจัดเตรียม และการใส่ข้อมูลทั้งในรูปของ

ข้อความหรือรูปภาพเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนที่การพัฒนาเว็บไซต์จะเสร็จสิ้ น ข้อมูลเหล่าน้ี              

อาจเกบ็อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ภายในเวบ็ไซต์หรือเช่ือมต่อไปยังภายนอก หรือพัฒนาไว้

ภายในหน้าเวบ็เอง 

3 เม่ือการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้ นและเข้าสู่ข้ันตอนของการดาํเนินงาน กิจการจะบํารุงรักษาและ

พัฒนาโปรแกรม โครงสร้างพ้ืนฐาน การออกแบบรูปภาพ และเน้ือหาของเวบ็ไซต์ 

4 ประเดน็ในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายในกิจการในการพัฒนาและการดาํเนินงานสาํหรับ

เวบ็ไซต์ที่กจิการมีไว้เพ่ือการใช้งานภายในหรือภายนอก ได้แก่ 

4.1 เว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี               

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือไม่ 

 4.2 วิธปีฏบัิติทางบัญชีที่เหมาะสมสาํหรับรายจ่ายดังกล่าว 

5 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับรายจ่ายในการซ้ือ การพัฒนา และการดาํเนินงาน              

ที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเว็บไซต์ (เช่น เคร่ืองแม่ข่ายสาํหรับระบบเว็บ เคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้ใน 

การทดสอบ เคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้ในการให้บริการ และการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็) รายจ่ายดังกล่าว

ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

(เม่ือมีการประกาศใช้) นอกจากน้ัน เม่ือกิจการมีรายจ่ายค่าบริการรับฝากเวบ็ไซต์ของกิจการ     

ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รายจ่ายดังกล่าวต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกิจการได้รับ

บริการตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้)  

6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้)              

ไ ม่ ใ ช้ กับ สินท รัพ ย์ ไ ม่ มี ตั วตนที่ กิ จ ก า รถื อ ไ ว้ เ พ่ื อ ข ายในก ารดํา เ นิน ง านตามปก ติ  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้))              

หรือสัญญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า              

(เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับรายจ่ายในการพัฒนา              

หรือการดาํเนินงานของเวบ็ไซต์ (หรือเวบ็ไซต์ซอฟทแ์วร์) เพ่ือขายให้กับกิจการอื่น  เม่ือการเช่า

เวบ็ไซต์เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ผู้ให้เช่าต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

หากการเช่าเว็บไซต์เป็นสัญญาเช่าการเงิน ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีหลังจากการรับรู้สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าเม่ือเร่ิมแรก 
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มติ 

7 เว็บไซต์ของกิจการที่เกิดจากการพัฒนาข้ึนเองและเพ่ือใช้สาํหรับภายในหรือภายนอกถือเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่พัฒนาข้ึนภายในซ่ึงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

8 กิจการต้องรับรู้เว็บไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาข้ึนเองเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดทั่วไปในย่อหน้าที่ 21 สาํหรับการรับรู้รายการ และวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก และข้ันตอน

การพัฒนาใน ย่อหน้าที่ 57 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการสามารถที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อกาํหนด          

ที่แสดงว่าเวบ็ไซต์ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 57.4 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้)              

ได้ เช่น เม่ือเวบ็ไซต์สามารถก่อให้เกิดรายได้ซ่ึงรวมถึงรายได้โดยตรงที่เกิดจากการสั่งสินค้าผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ หากกิจการไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เวบ็ไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาข้ึนเองเพ่ือ

ส่งเสริมการขายหรือเพ่ือโฆษณาน้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้างแน่  

ผลกคื็อ กจิการต้องรับรู้รายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิข้ึน 

9 กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายในกิจการในการพัฒนาและดาํเนินการเวบ็ไซต์ของกิจการ

ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องประเมินลักษณะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ท ําให้           

เกดิรายจ่ายข้ึน (เช่น การฝึกอบรมพนักงานและการบาํรุงรักษาเวบ็ไซต์) และข้ันตอนการพัฒนา

เวบ็ไซต์หรือหลังการพัฒนา เพ่ือกาํหนดวิธปีฏบัิติทางบัญชีที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

9.1 ข้ันตอนการวางแผนมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้ันตอนการวิจัยในย่อหน้าที่ 54 ถึง 56 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมี            

การประกาศใช้) รายจ่ายที่เกดิข้ึนในข้ันตอนน้ีต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิข้ึน 

9.2 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้ันตอนการพัฒนาการออกแบบ

รูปภาพ และข้ันตอนการพัฒนาเน้ือหา ในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น

นอกเหนือจากเพ่ือโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง                 

ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้ันตอนการพัฒนาในย่อหน้าที่ 57 ถึง 64 ของมาตรฐาน               

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) หาก

รายจ่ายที่เกิดข้ึนในข้ันตอนน้ีสามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและจาํเป็นในการสร้าง 

ผลิต หรือเตรียมความพร้อมเวบ็ไซต์ที่จะให้สามารถทาํงานในลักษณะที่ผู้บริหารต้ังใจไว้ 

รายจ่ายน้ันต้องรวมเป็นต้นทุนของเว็บไซต์และรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8 ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น รายจ่าย

ในการซ้ือหรือสร้างเน้ือหาของเว็บไซต์โดยเฉพาะ (ยกเว้นเน้ือหาเพ่ือโฆษณาหรือ

ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง) หรือรายจ่ายเพ่ือให้ได้สิทธิในการใช้

งานเน้ือหาบนเว็บไซต์ (เช่น ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการผลิตซํ้า) 

ต้องรวมเป็นต้นทุนในการพัฒนาเม่ือเข้าเง่ือนไขดังกล่าวน้ี อย่างไรกต็าม ตามข้อกาํหนด
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ในย่อหน้าที่ 71 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่ได้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินงวดก่อน เป็นส่วนหน่ึงของราคา

ทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง (เช่น ต้นทุนของลิขสิทธิ์ที่ได้ตัดจําหน่ายทั้ง

จาํนวน และเน้ือหาได้แสดงบนเวบ็ไซต์ในเวลาต่อมา) 

9.3 รายจ่ายที่เกิดข้ึนในข้ันตอนการพัฒนาเน้ือหา ในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพ่ือโฆษณาหรือ

ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง (เช่น ภาพถ่ายดิจิตอลของสินค้า) ต้อง

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึนตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 69.3 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ตัวอย่างเช่น ในการรับรู้รายจ่ายสาํหรับการบริการแบบมืออาชีพในการถ่ายภาพดิจิตอล

ของสินค้าของกิจการเองและเพ่ือปรับปรุงการแสดงสินค้า กิจการต้องรับรู้รายจ่าย

ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกิจการได้รับบริการจากมืออาชีพดังกล่าวในกระบวนการ  

ไม่ใช่เม่ือภาพถ่ายดิจิตอลได้แสดงบนเวบ็ไซต์ 

9.4 ข้ันตอนการดําเนินงานเร่ิมเม่ือการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ รายจ่ายที่เกิดข้ึนใน

ข้ันตอนน้ีต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิข้ึน เว้นแต่รายจ่ายน้ันเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการ

ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

10 กิจการต้องวัดมูลค่าของเวบ็ไซต์ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8 

ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ภายหลังการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก โดยถือปฏิบัติ

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 72 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) การประมาณอายุการให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

เวบ็ไซต์ควรเป็นระยะเวลาที่สั้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมต้นในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ข้อกาํหนดในการปฏิบัติช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในการรับรู้

ผลกระทบที่เกดิจากการปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ดังน้ัน เม่ือเวบ็ไซต์ไม่เข้าเง่ือนไข

ในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ได้เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ไว้ กิจการต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวใน

วันที่การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ เม่ือกิจการมีเวบ็ไซต์และรายจ่ายในการพัฒนา

เวบ็ไซต์เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ไม่ยังเคยรับรู้เป็นสินทรัพย์มาก่อน กิจการต้องไม่

รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่

กิจการมีเวบ็ไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเวบ็ไซต์เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและได้รับรู้

เป็นสินทรัพย์ไว้โดยวัดมูลค่า ณ วันเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ให้ถือว่าจํานวนเงินที่ได้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกเป็น

จาํนวนที่ได้กาํหนดอย่างเหมาะสม 


