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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32   

เรือ่ง  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเว็บไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเวบ็ไซต์ ได้กาํหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 7ถงึ 10 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ได้แนบท้ายด้วยตัวอย่างเพ่ือความเข้าใจแต่ไม่

ถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  
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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32  

เรือ่ง  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเว็บไซต ์

 

อา้งอิง 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สญัญาเช่า  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ  

 

ประเด็น 

1 กจิการอาจมีรายจ่ายที่เกดิขึ้นภายในกจิการในการพัฒนาและการดาํเนินงานเกี่ยวกบัเวบ็ไซต์ของ

ตนเองเพ่ือใช้ภายในและภายนอกกจิการ เวบ็ไซต์ที่สร้างขึ้นสาํหรับการใช้ภายนอกอาจใช้ในหลาย

วัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือส่งเสริมการขายและโฆษณาสนิค้าและบริการของกจิการ เพ่ือให้บริการด้าน

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเพ่ือขายสนิค้าและบริการ  ส่วนเวบ็ไซต์ที่สร้างขึ้นสาํหรับการใช้ภายในอาจใช้ใน

การเกบ็นโยบายของกิจการและรายละเอียดของลูกค้า และใช้ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ตัดสนิใจ 

 

2 ขั้นตอนของการพัฒนาเวบ็ไซต์สามารถอธบิายได้ดังน้ี 

2.1 การวางแผน – รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การกาํหนดวัตถุประสงค์

และ คุณสมบัติของระบบ การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

2.2 การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน – รวมถึงการจดช่ือโดเมน การจัดซ้ือและการ

พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ น และการ

ทดสอบการใช้งานของระบบ  

2.3 การพัฒนาการออกแบบรปูภาพ รวมถงึการออกแบบการแสดงผลบนหน้าเวบ็ 

2.4 การพัฒนาเน้ือหา รวมถึงการสร้าง การซ้ือ การจัดเตรียม และการใส่ข้อมูลทั้งในรูปของ

ข้อความหรือรูปภาพเข้าสู่เวบ็ไซต์ก่อนที่การพัฒนาเวบ็ไซต์จะเสรจ็สิ้น  ข้อมูลเหล่าน้ีอาจ

เกบ็อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ภายในเวบ็ไซต์หรือเช่ือมต่อไปยังภายนอก หรือพัฒนาไว้ภายใน

หน้าเวบ็เอง 
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3 เม่ือการพัฒนาเวบ็ไซต์เสรจ็สิ้นและเข้าสู่ขั้นตอนของการดาํเนินงาน กจิการจะต้องบาํรุงรักษาและ

พัฒนาโปรแกรม โครงสร้างพ้ืนฐาน การออกแบบรปูภาพ และเน้ือหาของเวบ็ไซต์ 

 

4 ประเดน็ในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้ นภายในกิจการในการพัฒนาและการดาํเนินงานสาํหรับ

เวบ็ไซต์ที่กจิการมีไว้เพ่ือการใช้งานภายในหรือภายนอก ได้แก่ 

4.1 เว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้ นภายในกิจการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือไม่ 

 4.2 วิธปีฏบิัติทางบัญชีที่เหมาะสมสาํหรับรายจ่ายดังกล่าว 

 

5 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กบัรายจ่ายในการซ้ือ การพัฒนา และการดาํเนินงานที่

เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเวบ็ไซต์ (เช่น เคร่ืองแม่ข่ายสาํหรับระบบเวบ็ เคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้ในการ

ทดสอบ เคร่ืองแม่ข่ายที่ใช้ในการให้บริการ และการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็) รายจ่ายดังกล่าวต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

นอกจากน้ัน เม่ือกิจการมีรายจ่ายค่าบริการรับฝากเวบ็ไซต์ของกิจการที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ

อนิเทอร์เนต็ รายจ่ายดังกล่าวต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกิจการได้รับบริการตามข้อกาํหนดในย่อ

หน้าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน และ

แม่บทการบัญชี 

 

6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ใช้กบัสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนที่กิจการถือไว้เพ่ือขายในการดําเนินงานตามปกติ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สญัญาก่อสร้าง หรือสญัญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง สัญญาเช่า ดังน้ัน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กับรายจ่ายในการ

พัฒนาหรือการดาํเนินงานของเวบ็ไซต์ (หรือเวบ็ไซต์ซอฟทแ์วร์) เพ่ือขายให้กับกจิการอื่น  เม่ือ

การเช่าเวบ็ไซต์เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี  หากการเช่าเวบ็ไซต์เป็นสญัญาเช่าการเงิน ผู้เช่าต้องปฏบิัติตามการตีความมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีหลังจากการรับรู้สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าเม่ือเร่ิมแรก 

 

มติ 

7 เว็บไซต์ของกิจการที่เกิดจากการพัฒนาขึ้ นเองและเพ่ือใช้สาํหรับภายในหรือภายนอกถือเป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่พัฒนาขึ้นภายในซ่ึงต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

38 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  
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8 กิจการต้องรับรู้ เว็บไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาขึ้ นเองเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดทั่วไปในย่อหน้าที่ 21 สาํหรับการรับรู้ รายการ และวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก และขั้นตอน

การพัฒนาใน ย่อหน้าที่ 57 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตน กจิการสามารถที่จะปฏบิัติตามเง่ือนไขข้อกาํหนดที่แสดงว่าเวบ็ไซต์ก่อให้เกดิประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 57.4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ เช่น เม่ือเวบ็ไซต์สามารถก่อให้เกิดรายได้ซ่ึง

รวมถึงรายได้โดยตรงที่เกดิจากการสั่งสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์  หากกจิการไม่สามารถแสดงให้เหน็

ได้ว่า เวบ็ไซต์ที่เกิดจากการพัฒนาขึ้ นเองเพ่ือส่งเสริมการขายหรือเพ่ือโฆษณาน้ันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตค่อนข้างแน่ ผลกค็ือ กจิการต้องรับรู้ รายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการ

พัฒนาเวบ็ไซต์ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้น 

 

9 กิจการต้องรับรู้ รายจ่ายที่เกิดขึ้ นภายในกิจการในการพัฒนาและดาํเนินการเวบ็ไซต์ของกิจการ

ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กจิการต้องประเมินลักษณะของกจิกรรมแต่ละกจิกรรมที่ทาํให้เกดิรายจ่ายขึ้น (เช่น การฝึกอบรม

พนักงานและการบาํรุงรักษาเวบ็ไซต์) และขั้นตอนการพัฒนาเวบ็ไซต์หรือหลังการพัฒนา เพ่ือ

กาํหนดวิธปีฏบิัติทางบัญชีที่เหมาะสม (แนวทางการปฏบิัติเพ่ิมเติมแสดงอยู่ในภาคผนวกของการ

ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี) ตัวอย่างเช่น 

9.1 ขั้นตอนการวางแผนมีลักษณะคล้ายคลึงกบัขั้นตอนการวิจัยในย่อหน้าที่ 54 ถึง 56 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน รายจ่ายที่

เกดิขึ้นในขั้นตอนน้ีต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้น 

9.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบ

รูปภาพ และขั้นตอนการพัฒนาเน้ือหา ในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น

นอกเหนือจากเพ่ือโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเองซ่ึงมี

ลักษณะคล้ายคลึงกบัขั้นตอนการพัฒนาในย่อหน้าที่ 57 ถึง 64 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หากรายจ่ายที่เกดิขึ้นในขั้นตอน

น้ีสามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและจาํเป็นในการสร้าง ผลิต หรือเตรียมความพร้อม

เวบ็ไซต์ที่จะให้สามารถทาํงานในลักษณะที่ผู้บริหารตั้งใจไว้ รายจ่ายน้ันต้องรวมเป็น

ต้นทุนของเวบ็ไซต์และรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8 ของการ

ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการซ้ือหรือสร้างเน้ือหาของ

เวบ็ไซต์โดยเฉพาะ (ยกเว้นเน้ือหาเพ่ือโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของ

กิจการเอง) หรือรายจ่ายเพ่ือให้ได้สิทธิในการใช้งานเน้ือหาบนเว็บไซต์ (เ ช่น 

ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการผลิตซํา้) ต้องรวมเป็นต้นทุนในการพัฒนา

เม่ือเข้าเง่ือนไขดังกล่าวน้ี  อย่างไรกต็าม ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 71 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการต้องไม่รับรู้

รายจ่ายเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินงวด



 

 
      5 

 
 
 

ก่อน เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง (เช่น ต้นทุนของ

ลิขสทิธิ์ที่ได้ตัดจาํหน่ายทั้งจาํนวน และเน้ือหาได้แสดงบนเวบ็ไซต์ในเวลาต่อมา) 

9.3 รายจ่ายที่เกดิขึ้นในข้ันตอนการพัฒนาเน้ือหา ในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพ่ือโฆษณาหรือ

ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง (ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดิจิตอลของ

สนิค้า) ต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้นตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 69.3 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ในการ

รับรู้ รายจ่ายสาํหรับการบริการแบบมืออาชีพในการถ่ายภาพดิจิตอลของสนิค้าของกจิการ

เองและเพ่ือปรับปรุงการแสดงสินค้า กิจการต้องรับรู้ รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

กิจการได้รับบริการจากมืออาชีพดังกล่าวในกระบวนการ ไม่ใช่เม่ือภาพถ่ายดิจิตอลได้

แสดงบนเวบ็ไซต์ 

9.4 ขั้นตอนการดําเนินงานเร่ิมเม่ือการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ รายจ่ายที่เกิดขึ้ นใน

ขั้นตอนน้ีต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิขึ้น เว้นแต่รายจ่ายน้ันเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการ

ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

10 กิจการต้องวัดมูลค่าของเวบ็ไซต์ที่รับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8 

ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ภายหลังการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก โดยถือปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 72 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน การประมาณอายุการให้ประโยชน์ที่ดีที่สดุของเวบ็ไซต์ต้องเป็นระยะเวลาที่สั้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมต้นในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ข้อกาํหนดในการปฏบิัติช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ในการรับรู้ผลกระทบที่เกดิจากการปฏบิัติ

ตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ดังน้ัน เม่ือเวบ็ไซต์ไม่เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

แต่ได้เคยรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ไว้ กจิการต้องตัดบัญชีสนิทรัพย์ดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ เม่ือกจิการมีเวบ็ไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเวบ็ไซต์เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนแต่ไม่ยังเคยรับรู้ เป็นสินทรัพย์มาก่อน กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในวันที่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่กิจการมีเวบ็ไซต์และรายจ่ายในการพัฒนา

เวบ็ไซต์เข้าเง่ือนไขในการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและได้รับรู้ เป็นสนิทรัพย์ไว้โดยวัดมูลค่า ณ วันเร่ิมแรก

ด้วยราคาทุน ให้ถอืว่าจาํนวนเงินที่ได้รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกเป็นจาํนวนที่ได้กาํหนดอย่างเหมาะสม 
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ตวัอย่าง 

ตวัอย่างน้ีไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของการตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 วตัถปุระสงค์เพือ่แสดงตวัอย่าง

ของรายจา่ยทีเ่กิดข้ึนในแต่ละขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธิบายไวใ้นย่อหนา้ที ่2 และ 3 ของการตีความมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที ่32 ทัง้น้ี เพือ่ช่วยทําใหเ้กิดความชดัเจนเกีย่วกบัความหมายในการนําการตีความมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่32 ไปประยุกต์ใช ้โดยตวัอย่างน้ีไม่มีเจตนาทีจ่ะใหใ้ชเ้ป็นรายละเอียดเพือ่การตรวจสอบ

ของรายจา่ยทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

ตวัอย่างของการประยกุตก์ารตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่32 

ขั้นตอน/ลกัษณะของรายจ่าย วิธปีฏบิัติทางบัญชี 

การวางแผน  

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

 การกาํหนดคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ 

 การประเมินทางเลือกของสนิค้าและผู้ขาย 

 การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ นตามข้อกาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 54 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การพฒันาโปรแกรมและโครงสรา้งพื้ นฐาน  

 การจัดซ้ือและการพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ 

 

ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคาร

และอปุกรณ ์ 

 การจดช่ือโดเมน  

 การพัฒนาซอฟท์แวร์ดํา เ นินงาน  ( เ ช่นระบบ 

ปฏบิัติการ และซอฟทแ์วร์สาํหรับเคร่ืองแม่ข่าย) 

 การพัฒนารหัสการใช้งาน  

 การติดตั้ งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นบนเคร่ืองแม่ข่าย

สาํหรับระบบเวบ็ 

 การทดสอบการใช้งานของระบบ 

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ น เว้นแต่รายจ่าย

สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงในการเตรียม

ความพร้อมเว็บไซต์ที่จะให้สามารถทํางานใน

ลักษณะที่ ผู้บริหารตั้ งใจไว้ และเว็บไซต์ เ ข้า

เง่ือนไขของการรับรู้ รายการที่กําหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 21 และย่อหน้าที่ 57
1
 ของมาตรฐานการ

บัญ ชี  ฉบับที่  38 (ป รับปรุ ง  2555)  เ ร่ื อ ง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การพฒันาการออกแบบรูปภาพ  

 การออกแบบการแสดงผลบนหน้าเวบ็  

(เช่น การจัดวางรปูแบบและการให้ส)ี   

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ น เว้นแต่รายจ่าย

สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงในการเตรียม

ความพร้อมเว็บไซต์ที่จะให้สามารถทํางานใน

ลักษณะที่ ผู้บริหารตั้ งใจไว้ และเว็บไซต์ เ ข้า
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ขั้นตอน/ลกัษณะของรายจ่าย วิธปีฏบิัติทางบัญชี 

เง่ือนไขของการรับรู้ รายการที่กําหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 21 และย่อหน้าที่ 57
1
 ของมาตรฐานการ

บัญ ชี  ฉบับที่  38 (ป รับปรุ ง  2555)  เ ร่ื อ ง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การพฒันาเนื้ อหา  

 การสร้าง การซ้ือ การจัดเตรียม (เช่น การสร้างจุด

เช่ือมต่อหรือระบุแถบแสดงข้อมูล) และการใส่

ข้อมูลทั้งในรปูของข้อความหรือรูปภาพเข้าสู่เวบ็ไซต์

ก่อนที่การพัฒนาเวบ็ไซต์จะเสร็จสิ้น  ตัวอย่างของ

เน้ือหารวมถึงสินค้าและบริการที่ เสนอขาย และ

หัวข้อที่ให้สมาชิกเข้าถงึได้  

 

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ นตามข้อกาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 69.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

เฉพาะในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพ่ือโฆษณาหรือ

ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของกิจการเอง 

(ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดิจิตอลของสนิค้า) ส่วนที่

เหลือให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ นเว้นแต่

รายจ่ายดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าเกี่ ยวข้อง

โดยตรงในการเตรียมความพร้อมเวบ็ไซต์ที่จะให้

สามารถทาํงานในลักษณะที่ผู้บริหารตั้งใจไว้ และ

เวบ็ไซต์เข้าเง่ือนไขของการรับรู้ รายการที่กาํหนด

ไว้ในย่อหน้าที่  21  และย่อหน้าที่  57
a
 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การดาํเนินงาน  

 การปรับปรงุรปูภาพให้ดีขึ้น และปรับปรงุเน้ือหา 

 การเพ่ิมลักษณะการใช้งาน คุณลักษณะและเน้ือหา 

 การลงทะเบียนเวบ็ไซต์กบัระบบการค้นหา  

 การสาํรองข้อมูล 

 การทบทวนความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 

 การวิเคราะห์การใช้งานของเวบ็ไซต์ 

ประเมินว่ารายจ่ายเข้าเ ง่ือนไขคํานิยามของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเกณฑ์การรับรู้ รายการที่

ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการ

บัญ ชี  ฉบับที่  38 (ป รับปรุ ง  2555)  เ ร่ื อ ง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นกรณีที่บันทกึรายจ่าย

รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ประเภท

เวบ็ไซต์  

 

อื่นๆ   

 รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายการ

ผลิตทั่วไปอื่นๆ เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวสามารถ ระบุ

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ นตามข้อกาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 65-70 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
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ขั้นตอน/ลกัษณะของรายจ่าย วิธปีฏบิัติทางบัญชี 

ได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงในการเตรียมความพร้อม

เวบ็ไซต์ที่จะให้สามารถทาํงานในลักษณะที่ผู้บริหาร

ตั้งใจไว้  

 ความไม่มีประสทิธภิาพที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน

และขาดทุนในการดาํเนินงานตอนเร่ิมต้นที่เกิดขึ้ น

ก่อนที่เวบ็ไซต์จะสามารถทาํงานได้ตามที่วางแผนไว้ 

(เช่น การทดสอบเม่ือเร่ิมต้นที่ไม่ประสบผลสาํเรจ็) 

 การอบรมพนักงานในการใช้เวบ็ไซต์ 

38 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

1 รายจ่ายในการพัฒนาเวบ็ไซต์เพ่ือส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้าและบริการของกิจการเอง ให้รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ นตามที่ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

 


