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 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเว็บไซต ์

เดือนเมษายน 2559 

เร่ือง : การจัดประเภทรายการของต้นทุนในการพัฒนา Software 

ถาม :   บริษัทเป็นเจ้าของ Software ที่พัฒนาขึ้นมา และ ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า

จะขายได้กี่ License อยากทราบว่า ต้นทุนในการพัฒนา Software ตัวน้ี ควรจัดประเภทรายการ

ไว้เป็นอะไร และ จะต้องตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทไหน และ ตัดจ่ายอย่างไร 

ตอบ :  ในกรณีที่ Software น้ันได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการได้ในอนาคต กิจการจะรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาหรือ

เกิดในขั้นตอนการพัฒนาของ Software ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้น้ัน หากกิจการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for 

NPAEs) กจิการต้องพิจารณาข้อก าหนดทุกข้อใน TFRS for NPAEs ย่อหน้าที่ 170 ดังน้ี 

- มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์

เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้ 

- กิจการมีความต้ังใจที่จะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้

ประโยชน์หรือขาย 

- กจิการมีความสามารถที่จะน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมาใช้ประโยชน์หรือขาย 

- กจิการสามารถแสดงให้เหน็ถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคต เหนืออื่นใดกจิการต้องสามารถแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนหรือสิ่งที่จะเกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีตลาดรองรับอยู่จริง หรือหาก

กิจการน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้เป็นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้

เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน 

- กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้าน

อื่นได้เพียงพอที่จะน ามาใช้เพ่ือท าให้การพัฒนาเสรจ็สิ้นสมบูรณ์ และน าสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน มาใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้ 

- กจิการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่เกดิข้ึนในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเช่ือถือ 

- หากกิจการพิจารณาแล้วเข้าเกณฑ์เง่ือนไขทั้ง 6 ข้อดังกล่าวข้างต้น กิจการจึง

สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ และให้กิจการตัดจ าหน่ายตามย่อหน้าที่  

186-188 คือตัดจ าหน่ายตามรูปแบบการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่หากไม่ทราบอายุการให้ประโยชน์

ให้ตัดจ าหน่ายเป็นเวลา 10 ปี 

 

 อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มี
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ตัวตนในย่อหน้าที่ 57 โดยกิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา (หรือเกิดจากข้ันตอน

การพัฒนาของโครงการภายใน) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อกิจการสามารถแสดงให้เหน็ว่า

เป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ ดังน้ี 

- มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์เพ่ือน ามาใช้งาน

หรือขาย  

- กจิการมีความต้ังใจที่จะท าให้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเสรจ็สมบูรณ์และน ามาใช้งานหรือขาย  

- กจิการมีความสามารถที่จะน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้งานหรือขาย  

- กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต นอกจากน้ี กิจการต้องสามารถแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หรือผลผลิตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีตลาดรองรับ หรือหากกิจการน าสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนไปใช้งานเป็นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เหน็ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

จากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น  

- กจิการมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นอย่างเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการ

พัฒนาให้เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ และน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้งานหรือขาย  

- กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่

เกดิขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

 ย่อหน้าที่ 107 ก าหนดว่าหากกิจการไม่ทราบอายุการให้ประโยชน์ที่แน่นอน กิจการ

ต้องไม่ตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว 

 ย่อหน้าที่ 97 ก าหนดว่าหากกจิการทราบอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ัน กิจการ

ต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์น้ันตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

น้ัน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้ก าหนดว่าค่าใช้จ่ายตัดจ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่าย

ประเภทใด อย่างไรกต็ามหากพิจารณาแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ตัดจ่ายดังกล่าวควรรวมอยู่ในต้นทุนการ

ด าเนินงานของกจิการ เน่ืองจากสมัพันธก์บัการได้มาของรายได้ของกจิการ 

 อย่างไรกต็าม ขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกจิการท่าน ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ

เข้าใจ และมีข้อมูลเกี่ยวกบักิจการที่มากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 

เดือนมีนาคม2559 

เร่ือง : การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

ถาม :   รบกวนสอบถามถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ32ค่ะ อ่านแล้วยังไม่ค่อย

เข้าใจ คือมกีรณีว่า บริษัทมีเวบ็ไซด์ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูบริการของบริษัทได้ซ่ึงเดิมจะมี

ภาษาไทยและองักฤษ โดยการจัดท าเวบ็น้ีถือเป็นทรัพย์สินใช่หรือไม่ค่ะ แล้วต่อมามีการพัฒนา

เพ่ิมภาษาจีนและอาหรับในเวบ็ไซด์เพ่ือให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาดูได้ อยากถามว่าค่าพัฒนา

เวบ็ไซด์เพ่ิมสองภาษาน้ีถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือสนิทรัพย์ค่ะ มีปัญหาว่าจะใช้งบ OPEX หรือ งบ

CAPEX ดีค่ะ 
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ตอบ :  ในกรณีที่ทา่นมีรายจ่ายเพ่ือพัฒนาสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยปกติมาตรฐานฯก าหนดให้

รวมรายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนสนิทรัพย์เมื่อเป็นไปตามเกณฑ ์6 ข้อ ตามที่ระบุในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 57 (หรือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 170 หากกจิการเลือกใช้มาตรฐาน

ฉบับน้ี) 

 ทั้งน้ีในกรณีของการพัฒนาเวบ็ไซต์ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเวบ็ไซต์ ยังคงให้ใช้หลักการดังกล่าวข้างต้น และได้มีมติ

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้จัดท างบการเงินเข้าใจมากย่ิงข้ึนดังย่อหน้าที่ 9 ของ การตีความฉบับดังกล่าว 

ใจความสรุปได้ว่า 

9.1 หากเป็นรายจ่ายในช่วงวางแผน ถือเสมือนเป็นการวิจัย ให้รับรู้รายจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวด 

9.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ขั้นตอนการพัฒนาการ

ออกแบบรูปภาพ และขั้นตอนการพัฒนาเน้ือหา ถือเป็นรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา ที่

สามารถรวมเป็นต้นทุนสนิทรัพย์ได้หากรายจ่ายที่เกดิข้ึนในข้ันตอนน้ีสามารถระบุ

ได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและจ าเป็นในการสร้าง ผลิต หรือเตรียมความพร้อม

เวบ็ไซต์ที่จะให้สามารถท างานในลักษณะที่ผู้บริหารต้ังใจไว้ และต้องไม่เกี่ยวข้อง

กบัการโฆษณา หรือเพ่ือส่งเสริมการขายสนิค้า หรือบริการของกจิการเอง  

นอกจากน้ีในย่อหน้าที่ 9.4 ของการตีความฉบับดังกล่าว ระบุว่า  

 "ในกรณีที่ผ่านข้ันตอนการพัฒนาไปแล้ว และมีรายจ่ายเพ่ือการด าเนินงานภายหลังจาก

การพัฒนา โดยปกติให้ถือเป็นรายจ่ายในงวดน้ัน ยกเว้น รายจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามค านิยาม

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถรับรู้รายการได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 18 " กล่าวคือ หากรายจ่ายดังกล่าวสามารถเพ่ิมมูลค่าเชิง

เศรษฐกจิในอนาคตให้แก่เวบ็ไซต์ได้  และเป็นไปตามเกณฑใ์นการรับรู้รายการสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตน กใ็ห้รวมรายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้  

 ดังน้ัน กจิการต้องพิจารณาว่า รายจ่ายดังกล่าวภายหลังขั้นตอนการพัฒนาเป็นไปตาม

ย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวหรือไม่ 

 

ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกจิการทา่น ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลที่

ครบถ้วนมากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
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