
 หน้า   ๔ (เล่มที่  ๒) 
เล่ม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กนัยายน   ๒๕๖๓ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ท่ี  ๓๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  ฉบับที ่ ๓๒   
เรื่อง  สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทุนเว็บไซต ์

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี    
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรงุมาตรฐานการบญัชี 
เ พ่ือใช้ เป็นมาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น   ทั้งนี้    
มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี    
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   
ในการประชุมครั้งที่  ๖๒  (๓/๒๕๖๓)  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๔๘/๒๕๖๒  เรื่อง  การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่  ๓๒  เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -  

ต้นทุนเว็บไซต์  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32  

เรือ่ง  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเว็บไซต ์

 

 

ค าน า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 32 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเวบ็ไซต์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (SIC Interpretation 

32:  Intangible Assets – Web Site Costs ( Bound volume 2020 Consolidated without early 

application)) 

 

ประวติัการปรบัปรุงการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  (ใชอ้า้งอิงเฉพาะส าหรบัประเทศไทย

เท่านั้น) 

ฉบบัปรบัปรุงปี การปรบัปรุงจากฉบบัปีก่อนหนา้ การปรบัปรุงเนือ่งมาจาก 

2563 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่  5 และส่วน “วันถือ

ปฏบัิติ” 

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2562 โดยปรับปรุงส่วน “อ้างอิง” ย่อหน้าที่ 6 และ

ส่วน “วันถือปฏิบัติ” และปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ ก าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 7 ถึง 10  

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32  

เรือ่ง  สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน – ตน้ทุนเว็บไซต ์

 

อา้งอิง 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ประเด็น 
 

1 กจิการอาจมีรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายในกจิการในการพัฒนาและการด าเนินงานเกี่ยวกบัเวบ็ไซต์ของ

ตนเองเพ่ือใช้ภายในและภายนอกกิจการ เว็บไซต์ที่สร้างข้ึนส าหรับการใช้ภายนอกอาจใช้            

ในหลายวัตถุประสงค์  เช่น เพ่ือส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้าและบริการของกิจการ  

เพ่ือให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือขายสินค้าและบริการ ส่วนเวบ็ไซต์ที่สร้างข้ึนส าหรับ 

การใช้ภายในอาจใช้ในการเกบ็นโยบายของกิจการและรายละเอียดของลูกค้า และใช้ในการหาข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ 

2 ขั้นตอนของการพัฒนาเวบ็ไซต์สามารถอธบิายได้ดังน้ี 

2.1 การวางแผน – รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์

และคุณสมบัติของระบบ การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

2.2 การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน – รวมถึงการจดช่ือโดเมน การจัดซ้ือและ 

การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ การติดต้ังโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนและ 

การทดสอบการใช้งานของระบบ  

2.3 การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ รวมถึงการออกแบบการแสดงผลบนหน้าเวบ็ 

2.4 การพัฒนาเน้ือหา รวมถึงการสร้าง การซ้ือ การจัดเตรียม และการใส่ข้อมูลทั้งในรูป

ของข้อความหรือรูปภาพเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนที่การพัฒนาเว็บไซต์จะเสร็จสิ้ น ข้อมูล
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เหล่าน้ีอาจเกบ็อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ภายในเวบ็ไซต์หรือเช่ือมต่อไปยังภายนอก หรือ

พัฒนาไว้ภายในหน้าเวบ็เอง 

3 เมื่อการพัฒนาเวบ็ไซต์เสร็จสิ้ นและเข้าสู่ขั้นตอนของการด าเนินงาน กิจการจะบ ารุงรักษาและ

พัฒนาโปรแกรม โครงสร้างพ้ืนฐาน การออกแบบรูปภาพ และเน้ือหาของเวบ็ไซต์ 

4 ประเดน็ในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายในกิจการในการพัฒนาและการด าเนินงานส าหรับ

เวบ็ไซต์ที่กจิการมีไว้เพ่ือการใช้งานภายในหรือภายนอก ได้แก่ 

4.1 เว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี               

ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือไม่ และ 

4.2 วิธปีฏบัิติทางบัญชีที่เหมาะสมส าหรับรายจ่ายดังกล่าว 

5 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับรายจ่ายในการซ้ือ การพัฒนา และการด าเนินงาน              

ที่ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเว็บไซต์ (เช่น เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับระบบเว็บ เคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้ 

ในการทดสอบ เคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้ในการให้บริการ และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต) รายจ่าย

ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์   

นอกจากน้ัน เมื่อกิจการมีรายจ่ายค่าบริการรับฝากเวบ็ไซต์ของกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต รายจ่ายดังกล่าวต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการตามข้อก าหนด 

ในย่อหน้าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และกรอบแนวคิด

ส าหรบัการรายงานทางการเงิน  

6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ใช้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการ 

ถือไว้เพ่ือขายในการด าเนินงานตามปกติ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า) หรือ

สญัญาเช่าส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

เร่ือง สัญญาเช่า ดังน้ัน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับรายจ่ายในการพัฒนาหรือ

การด าเนินงานของเวบ็ไซต์ (หรือเวบ็ไซต์ซอฟต์แวร์) เพ่ือขายให้กับกิจการอื่นหรือที่ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

 

มติ 
 

7 เวบ็ไซต์ของกิจการที่เกิดจากการพัฒนาข้ึนเองและเพ่ือใช้ส าหรับภายในหรือภายนอกถือเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่พัฒนาขึ้ นภายในซ่ึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

8 กิจการต้องรับรู้เว็บไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาข้ึนเองเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตาม

ข้อก าหนดทั่วไปในย่อหน้าที่ 21 ส าหรับการรับรู้รายการ และวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก และขั้นตอน 

การพัฒนาในย่อหน้าที่ 57 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการ

สามารถที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อก าหนดที่แสดงว่าเวบ็ไซต์ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 57.4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ 
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ไม่มีตัวตน ได้ เช่น เมื่อเวบ็ไซต์สามารถก่อให้เกิดรายได้ซ่ึงรวมถึงรายได้โดยตรงที่เกิดจากการ 

สั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์  หากกิจการไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ ว่า  เว็บไซต์ที่ เกิดจาก 

การพัฒนาขึ้ นเองเพ่ือส่งเสริมการขายหรือเพ่ือโฆษณาน้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตค่อนข้างแน่ผลกค็ือ กิจการต้องรับรู้รายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์ดังกล่าว

เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้น 

9 กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายในกิจการในการพัฒนาและด าเนินการเวบ็ไซต์ของกิจการ

ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องประเมิน

ลักษณะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ท  าให้เกิดรายจ่ายข้ึน (เช่น การฝึกอบรมพนักงานและ 

การบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์) และขั้นตอนการพัฒนาเวบ็ไซต์หรือหลังการพัฒนาเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติ 

ทางบัญชีที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

9.1 ข้ันตอนการวางแผนมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้ันตอนการวิจัยในย่อหน้าที่ 54 ถึง 56 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน รายจ่ายที่เกดิข้ึนในข้ันตอน

น้ีต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้น 

9.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบ

รูปภาพ และขั้นตอนการพัฒนาเน้ือหา ในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น

นอกเหนือจากเพ่ือโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง ซ่ึงมี

ลักษณะคล้ายคลึงกบัข้ันตอนการพัฒนาในย่อหน้าที่ 57 ถึง 64 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากรายจ่ายที่เกดิข้ึนในข้ันตอนน้ีสามารถระบุได้ว่า

เกี่ยวข้องโดยตรงและจ าเป็นในการสร้าง ผลิต หรือเตรียมความพร้อมเวบ็ไซต์ที่จะให้

สามารถท างานในลักษณะที่ ผู้บริหารต้ังใจไว้ รายจ่ายน้ันต้องรวมเป็นต้นทุนของ

เวบ็ไซต์และรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 8 ของการตีความ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการซ้ือหรือสร้างเน้ือหาของเวบ็ไซต์

โดยเฉพาะ (ยกเว้นเน้ือหาเพ่ือโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการ

เอง) หรือรายจ่ายเพ่ือให้ได้สิทธิในการใช้งานเน้ือหาบนเวบ็ไซต์ (เช่น ค่าธรรมเนียม 

ในการได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการผลิตซ ้า) ต้องรวมเป็นต้นทุนในการพัฒนาเมื่อเข้า

เง่ือนไขดังกล่าวน้ี  อย่างไรก็ตาม ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  71 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินงวดก่อนเป็น 

ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง (เช่น ต้นทุนของลิขสิทธิ์ที่ได้

ตัดจ าหน่ายทั้งจ านวน และเน้ือหาได้แสดงบนเวบ็ไซต์ในเวลาต่อมา) 

9.3 รายจ่ายที่เกิดข้ึนในขั้นตอนการพัฒนาเน้ือหา ในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพ่ือโฆษณาหรือ

ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง (เช่น ภาพถ่ายดิจิตอลของสินค้า) ต้อง

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึนตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 69.3 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ในการรับรู้รายจ่ายส าหรับการบริการ

แบบมืออาชีพในการถ่ายภาพดิจิตอลของสนิค้าของกจิการเองและเพ่ือปรับปรุงการแสดง
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สนิค้า กจิการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกจิการได้รับบริการจากมืออาชีพ

ดังกล่าวในกระบวนการ ไม่ใช่เมื่อภาพถ่ายดิจิตอลได้แสดงบนเวบ็ไซต์ 

9.4 ขั้นตอนการด าเนินงานเร่ิมเมื่อการพัฒนาเวบ็ไซต์เสร็จสมบูรณ์ รายจ่ายที่เกิดข้ึนใน

ขั้นตอนน้ีต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น เว้นแต่รายจ่ายน้ันเข้าเง่ือนไขการรับรู้

รายการตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  38 เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

10 กิจการต้องวัดมูลค่าของเวบ็ไซต์ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 8 

ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก โดยถือปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  72 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน การประมาณอายุการใช้ประโยชน์ที่ดีที่สดุของเวบ็ไซต์ควรเป็นระยะเวลาที่สั้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ข้อก าหนดในการปฏิบั ติช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ในการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการปฏบัิติตามการตีความ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ดังน้ัน เมื่อเวบ็ไซต์ไม่เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ได้เคยรับรู้

เป็นสินทรัพย์ไว้ กิจการต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีผล

บังคับใช้ เมื่อกิจการมีเวบ็ไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเวบ็ไซต์เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แต่ยังไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์มาก่อน กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในวันที่การตีความ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่กิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ 

เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ไว้โดยวัดมูลค่า  ณ วันเร่ิมแรก 

ด้วยราคาทุน ให้ถือว่าจ านวนเงินที่ได้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกเป็นจ านวนที่ได้ก าหนดอย่างเหมาะสม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ท าให้เกดิการปรับปรุง

ส่วน “อ้างองิ” และย่อหน้าที่ 6 กจิการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ท าให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 6 กจิการ

ต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

เร่ือง สญัญาเช่า 

 

การปรบัปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ที่ปรับปรุงในปี 2563) ท าให้

เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 5 กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

เม่ือกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงที่ เกิดจากการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน 
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การรายงานทางการเงินทั้งหมดในเวลาเดียวกัน กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงของการตีความ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ โดยการปรับงบการเงิน

ย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด อย่างไรกต็าม หากกิจการพิจารณาว่าการปรับงบการเงินย้อนหลังน้ันไม่สามารถท าได้

ในทางปฏิบัติหรือก่อให้เกิดการใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้องถือปฏิบัติตามการ

ปรับปรุงของการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์  

โดยอ้างองิตามย่อหน้าที่ 23 ถึง 28 50 ถึง 53 และ 54ฉ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 


