เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๒/๒๕๕๖
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๑ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้ นทุนเว็บไซต์ ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 7ถึง 10 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ได้ แนบท้ ายด้ วยตัวอย่างเพื่อความเข้ าใจแต่ไม่
ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
อ้างอิง
-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

ประเด็น
1

กิจการอาจมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและการดําเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ
ตนเองเพื่อใช้ ภายในและภายนอกกิจการ เว็บไซต์ท่สี ร้ างขึ้นสําหรับการใช้ ภายนอกอาจใช้ ในหลาย
วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้ าและบริการของกิจการ เพื่อให้ บริการด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อขายสินค้ าและบริการ ส่วนเว็บไซต์ท่สี ร้ างขึ้นสําหรับการใช้ ภายในอาจใช้ ใน
การเก็บนโยบายของกิจการและรายละเอียดของลูกค้ า และใช้ ในการหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจ

2

ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์สามารถอธิบายได้ ดังนี้
2.1 การวางแผน – รวมถึงการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค์
และ คุณสมบัติของระบบ การประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
2.2 การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้ างพื้นฐาน – รวมถึงการจดชื่อโดเมน การจัดซื้อและการ
พั ฒ นาฮาร์ ด แวร์ และซอฟท์แวร์ ป ฏิบัติก าร การติดตั้งโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้น และการ
ทดสอบการใช้ งานของระบบ
2.3 การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ รวมถึงการออกแบบการแสดงผลบนหน้ าเว็บ
2.4 การพัฒนาเนื้อหา รวมถึงการสร้ าง การซื้อ การจัดเตรียม และการใส่ข้อมูลทั้งในรูปของ
ข้ อความหรือรูปภาพเข้ าสู่เว็บไซต์ก่อนที่การพัฒนาเว็บไซต์จะเสร็จสิ้น ข้ อมูลเหล่านี้อาจ
เก็บอยู่ในฐานข้ อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อไปยังภายนอก หรือพัฒนาไว้ ภายใน
หน้ าเว็บเอง

2

3

เมื่อการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสิ้นและเข้ าสู่ข้นั ตอนของการดําเนินงาน กิจการจะต้ องบํารุงรักษาและ
พัฒนาโปรแกรม โครงสร้ างพื้นฐาน การออกแบบรูปภาพ และเนื้อหาของเว็บไซต์

4

ประเด็นในการบันทึกรายจ่ ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพั ฒนาและการดําเนินงานสําหรั บ
เว็บไซต์ท่กี จิ การมีไว้ เพื่อการใช้ งานภายในหรือภายนอก ได้ แก่
4.1 เว็บ ไซต์ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่เ กิด ขึ้ นภายในกิจ การที่ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือไม่
4.2 วิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่เี หมาะสมสําหรับรายจ่ายดังกล่าว

5

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ กบั รายจ่ายในการซื้อ การพัฒนา และการดําเนินงานที่
เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ของเว็บไซต์ (เช่ น เครื่องแม่ ข่ายสําหรับระบบเว็บ เครื่องแม่ ข่ายที่ใช้ ในการ
ทดสอบ เครื่องแม่ข่ายที่ใช้ ในการให้ บริการ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) รายจ่ายดังกล่าวต้ อง
ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
นอกจากนั้น เมื่อกิจการมีรายจ่ ายค่ าบริ การรั บฝากเว็บไซต์ของกิจการที่จ่ายให้ แก่ผ้ ู ให้ บริ การ
อินเทอร์เน็ต รายจ่ายดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อกิจการได้ รับบริการตามข้ อกําหนดในย่อ
หน้ าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และ
แม่บทการบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ใช้ กบั สินทรัพย์ไม่
มี ตั ว ตนที่กิจ การถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายในการดํา เนิ น งานตามปกติ (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง หรือสัญญาเช่าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2555) เรื่ อง สัญญาเช่ า ดังนั้น การตีความมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ ไม่ ใช้ กับรายจ่ ายในการ
พัฒนาหรือการดําเนินงานของเว็บไซต์ (หรือเว็บไซต์ซอฟท์แวร์) เพื่อขายให้ กับกิจการอื่น เมื่อ
การเช่าเว็บไซต์เป็ นสัญญาเช่ าดําเนินงาน ผู้ให้ เช่ าต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ หากการเช่าเว็บไซต์เป็ นสัญญาเช่าการเงิน ผู้เช่าต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้หลังจากการรับรู้สนิ ทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเมื่อเริ่มแรก

มติ
7

เว็บไซต์ของกิจการที่เกิดจากการพั ฒนาขึ้นเองและเพื่ อใช้ สาํ หรั บภายในหรื อภายนอกถือเป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่พัฒนาขึ้นภายในซึ่งต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3

8

กิจการต้ องรั บ รู้เว็บ ไซต์ท่ีเกิดจากการพั ฒ นาขึ้นเองเป็ นสิน ทรั พย์ไ ม่ มีตั วตน เมื่อเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดทั่วไปในย่อหน้ าที่ 21 สําหรับการรับรู้รายการ และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และขั้นตอน
การพัฒนาใน ย่อหน้ าที่ 57 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน กิจการสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ อกําหนดที่แสดงว่าเว็บไซต์ก่อให้ เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่ อนข้ างแน่ ตามย่ อหน้ าที่ 57.4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรั บปรุง 2555) เรื่อง สินทรั พย์ไม่ มีตัวตน ได้ เช่ น เมื่อเว็บไซต์สามารถก่อให้ เกิดรายได้ ซ่ึง
รวมถึงรายได้ โดยตรงที่เกิดจากการสั่งสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์ หากกิจการไม่สามารถแสดงให้ เห็น
ได้ ว่า เว็บไซต์ท่ีเกิดจากการพัฒนาขึ้นเองเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อโฆษณานั้นจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้ างแน่ ผลก็คือ กิจการต้ องรับรู้รายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

9

กิจการต้ องรับรู้รายจ่ ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและดําเนินการเว็บไซต์ของกิจการ
ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กิจการต้ องประเมินลักษณะของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ทาํ ให้ เกิดรายจ่ายขึ้น (เช่น การฝึ กอบรม
พนักงานและการบํารุงรักษาเว็บไซต์) และขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์หรือหลังการพัฒนา เพื่อ
กําหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่เี หมาะสม (แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมแสดงอยู่ในภาคผนวกของการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้) ตัวอย่างเช่น
9.1 ขั้นตอนการวางแผนมีลักษณะคล้ ายคลึงกับขั้นตอนการวิจัยในย่อหน้ าที่ 54 ถึง 56 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายจ่ายที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
9.2 ขั้นตอนการพั ฒนาโปรแกรมและโครงสร้ างพื้ นฐาน ขั้นตอนการพั ฒนาการออกแบบ
รูป ภาพ และขั้น ตอนการพั ฒนาเนื้ อหา ในส่ วนที่เป็ นการพั ฒ นาเพื่ อวัต ถุ ประสงค์อ่ ืน
นอกเหนื อ จากเพื่ อ โฆษณาหรื อ ส่ ง เสริ ม การขายสิน ค้ า และบริ ก ารของกิจ การเองซึ่ ง มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนาในย่อหน้ าที่ 57 ถึง 64 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
นี้สามารถระบุได้ ว่าเกี่ยวข้ องโดยตรงและจําเป็ นในการสร้ าง ผลิต หรือเตรียมความพร้ อม
เว็บไซต์ท่จี ะให้ สามารถทํางานในลักษณะที่ผ้ ูบริหารตั้งใจไว้ รายจ่ายนั้นต้ องรวมเป็ น
ต้ นทุนของเว็บไซต์และรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 8 ของการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่ างเช่ น รายจ่ ายในการซื้อหรือสร้ างเนื้อหาของ
เว็บไซต์โดยเฉพาะ (ยกเว้ นเนื้อหาเพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้ าและบริการของ
กิ จ การเอง) หรื อ รายจ่ า ยเพื่ อให้ ได้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ งานเนื้ อหาบนเว็ บ ไซต์ (เช่ น
ค่าธรรมเนียมในการได้ มาซึ่งใบอนุญาตในการผลิตซํา้ ) ต้ องรวมเป็ นต้ นทุนในการพัฒนา
เมื่อเข้ าเงื่อนไขดังกล่ าวนี้ อย่ างไรก็ตาม ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 71 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ องไม่รับรู้
รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ รับรู้เมื่อเริ่มแรกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบการเงินงวด
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ก่อน เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนในภายหลัง (เช่ น ต้ นทุ นของ
ลิขสิทธิ์ท่ไี ด้ ตัดจําหน่ายทั้งจํานวน และเนื้อหาได้ แสดงบนเว็บไซต์ในเวลาต่อมา)
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา ในส่วนที่เป็ นการพัฒนาเพื่อโฆษณาหรือ
ส่งเสริ มการขายสิน ค้ า และบริ การของกิจการเอง (ตั วอย่ า งเช่ น ภาพถ่ า ยดิ จิตอลของ
สินค้ า) ต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 69.3 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ในการ
รับรู้รายจ่ายสําหรับการบริการแบบมืออาชีพในการถ่ายภาพดิจิตอลของสินค้ าของกิจการ
เองและเพื่อปรับปรุงการแสดงสินค้ า กิจการต้ องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่อ
กิจการได้ รับบริการจากมืออาชีพดังกล่ าวในกระบวนการ ไม่ ใช่ เมื่อภาพถ่ายดิจิตอลได้
แสดงบนเว็บไซต์
ขั้น ตอนการดํา เนิ น งานเริ่ ม เมื่ อ การพั ฒ นาเว็บ ไซต์ เ สร็จ สมบู ร ณ์ รายจ่ า ยที่เ กิด ขึ้น ใน
ขั้นตอนนี้ต้องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เว้ นแต่รายจ่ายนั้นเข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการ
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กิจการต้ องวัดมูลค่ าของเว็บไซต์ท่ีรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนภายใต้ ข้อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 8
ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก โดยถือปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 72 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การประมาณอายุการให้ ประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของเว็บไซต์ต้องเป็ นระยะเวลาที่ส้นั

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้ นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป โดยให้ ใช้ ข้อกําหนดในการปฏิบัติช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติ
ตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ดังนั้น เมื่อเว็บไซต์ไม่เข้ าเงื่อนไขในการรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตน
แต่ได้ เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไว้ กิจการต้ องตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ดังกล่าวในวันที่การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อกิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์เข้ าเงื่อนไขในการรับรู้สนิ ทรัพย์
ไม่มีตัวตนแต่ไม่ยังเคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์มาก่อน กิจการต้ องไม่รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ าวในวันที่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ในกรณีท่กี ิจการมีเว็บไซต์และรายจ่ายในการพัฒนา
เว็บไซต์เข้ าเงื่อนไขในการรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนและได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ไว้ โดยวัดมูลค่า ณ วันเริ่มแรก
ด้ วยราคาทุน ให้ ถอื ว่าจํานวนเงินที่ได้ รับรู้เมื่อเริ่มแรกเป็ นจํานวนที่ได้ กาํ หนดอย่างเหมาะสม
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 32 วัตถุประสงค์เพือ่ แสดงตัวอย่าง
ของรายจ่ายทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละขัน้ ตอนทีไ่ ด้อธิบายไว้ในย่อหน้าที ่ 2 และ 3 ของการตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที ่ 32 ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยทําให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับความหมายในการนําการตี ความมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที ่ 32 ไปประยุกต์ใช้ โดยตัวอย่างนี้ไม่มีเจตนาทีจ่ ะให้ใช้เป็ นรายละเอียดเพือ่ การตรวจสอบ
ของรายจ่ายทีอ่ าจเกิดขึ้น
ตัวอย่างของการประยุกต์การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
วิธปี ฏิบัติทางบัญชี
ขั้นตอน/ลักษณะของรายจ่ าย
การวางแผน


การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ



การกําหนดคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์



การประเมินทางเลือกของสินค้ าและผู้ขาย



การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม

รั บรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดใน
ย่อหน้ าที่ 54 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้ นฐาน


การจัดซื้อและการพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์



การจดชื่อโดเมน






ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดใน มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

รั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น เว้ น แต่ ร ายจ่ า ย
การพั ฒ นาซอฟท์ แ วร์ ดํ า เนิ น งาน (เช่ นระบบ สามารถระบุได้ ว่าเกี่ยวข้ องโดยตรงในการเตรียม
ความพร้ อ มเว็บ ไซต์ ท่ีจ ะให้ ส ามารถทํา งานใน
ปฏิบัติการ และซอฟท์แวร์สาํ หรับเครื่องแม่ข่าย)
ลั ก ษณะที่ ผ้ ู บริ ห ารตั้ ง ใจไว้ และเว็ บ ไซต์ เ ข้ า
การพัฒนารหัสการใช้ งาน
เงื่ อ นไขของการรั บ รู้ ร ายการที่ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ
การติ ด ตั้ ง โปรแกรมที่พั ฒ นาขึ้น บนเครื่ อ งแม่ ข่ า ย หน้ าที่ 21 และย่อหน้ าที่ 571 ของมาตรฐานการ
สําหรับระบบเว็บ
บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2555) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การทดสอบการใช้ งานของระบบ

การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ


การออกแบบการแสดงผลบนหน้ าเว็บ
(เช่น การจัดวางรูปแบบและการให้ ส)ี

รั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น เว้ น แต่ ร ายจ่ า ย
สามารถระบุได้ ว่าเกี่ยวข้ องโดยตรงในการเตรียม
ความพร้ อ มเว็บ ไซต์ ท่ีจ ะให้ ส ามารถทํา งานใน
ลั ก ษณะที่ ผ้ ู บริ ห ารตั้ ง ใจไว้ และเว็ บ ไซต์ เ ข้ า
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ขั้นตอน/ลักษณะของรายจ่ าย

วิธปี ฏิบัติทางบัญชี
เงื่ อ นไขของการรั บ รู้ ร ายการที่ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ
หน้ าที่ 21 และย่อหน้ าที่ 571 ของมาตรฐานการ
บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ป รั บปรุ ง 2555) เรื่ อ ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การพัฒนาเนื้ อหา


การสร้ าง การซื้อ การจัดเตรียม (เช่ น การสร้ างจุ ด
เชื่ อ มต่ อ หรื อ ระบุ แ ถบแสดงข้ อ มู ล ) และการใส่
ข้ อมูลทั้งในรูปของข้ อความหรือรูปภาพเข้ าสู่เว็บไซต์
ก่อนที่การพั ฒนาเว็บไซต์จะเสร็จสิ้น ตัวอย่ างของ
เนื้ อหารวมถึ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารที่เ สนอขาย และ
หัวข้ อที่ให้ สมาชิกเข้ าถึงได้

รั บรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดใน
ย่ อหน้ าที่ 69.3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เฉพาะในส่วนที่เป็ นการพั ฒนาเพื่ อโฆษณาหรื อ
ส่งเสริมการขายสินค้ าและบริการของกิจการเอง
(ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดิจิตอลของสินค้ า) ส่วนที่
เหลื อ ให้ รั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ เกิ ด ขึ้ นเว้ น แต่
รายจ่ า ยดั ง กล่ า วสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เกี่ ย วข้ อง
โดยตรงในการเตรียมความพร้ อมเว็บไซต์ท่จี ะให้
สามารถทํางานในลักษณะที่ผ้ ูบริหารตั้งใจไว้ และ
เว็บไซต์เข้ าเงื่อนไขของการรับรู้รายการที่กาํ หนด
ไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 21 และย่ อ หน้ าที่ 57 a ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การดําเนินงาน


การปรับปรุงรูปภาพให้ ดีข้ นึ และปรับปรุงเนื้อหา



การเพิ่มลักษณะการใช้ งาน คุณลักษณะและเนื้อหา



การลงทะเบียนเว็บไซต์กบั ระบบการค้ นหา



การสํารองข้ อมูล



การทบทวนความปลอดภัยในการเข้ าใช้ งาน



การวิเคราะห์การใช้ งานของเว็บไซต์

ประเมิ น ว่ า รายจ่ า ยเข้ าเงื่ อ นไขคํ า นิ ย ามของ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนและเกณฑ์การรับรู้รายการที่
ได้ กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการ
บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2555) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็ นกรณีท่บี ันทึกรายจ่าย
รวมอยู่ในมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ประเภท
เว็บไซต์

อื่นๆ
 รายจ่ า ยในการขาย การบริ ห าร และค่ า ใช้ จ่า ยการ รั บรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นตามข้ อกําหนดใน
ผลิตทั่วไปอื่นๆ เว้ นแต่รายจ่ายดังกล่าวสามารถ ระบุ ย่อหน้ าที่ 65-70 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
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ได้ ว่ า เกี่ย วข้ อ งโดยตรงในการเตรี ย มความพร้ อ ม 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เว็บไซต์ท่จี ะให้ สามารถทํางานในลักษณะที่ผ้ ูบริหาร
ตั้งใจไว้
 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ อย่างชัดเจน
และขาดทุนในการดําเนินงานตอนเริ่มต้ นที่เกิดขึ้น
ก่อนที่เว็บไซต์จะสามารถทํางานได้ ตามที่วางแผนไว้
(เช่น การทดสอบเมื่อเริ่มต้ นที่ไม่ประสบผลสําเร็จ)
 การอบรมพนักงานในการใช้ เว็บไซต์
1

รายจ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้ าและบริการของกิจการเอง ให้ รับรู้เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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