เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๐/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 38 เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ าง
ประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 38: Intangible Assets (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 3 114 116
130ฎ ถึง 130ฐ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม

1
2
8

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

9

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

18

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหาก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายใน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายใน

25
33
44
45
48
51

การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย

68

ค่าใช้จ่ายในอดีตที่ตอ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์

71

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

72

วิธีราคาทุน
วิธีการตีราคาใหม่

74
75

อายุการใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน

88
97

ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
มูลค่าคงเหลือ
การทบทวนระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย

97
100
104

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

107

การทบทวนการประเมินอายุการใช้ประโยชน์

109

มูลค่าตามบัญชีท่ ีจะได้รบั คืน – ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
การเลิกใช้และการจาหน่าย
การเปิ ดเผยข้อมูล

111
112
118

การเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไป
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่วดั มูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่
รายจ่ ายเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น

118
124
126
128
2
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบตั ิ

130

การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ท่ ีคล้ายคลึงกัน
การปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

131
132

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

133

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิน ทรัพย์ไ ม่ มีตัว ตน ประกอบด้ วยย่ อ หน้ า ที่
1 ถึง 133 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนด
ของ กรอบแนวคิ ด สาหรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) ในกรณี ที่ไม่ ไ ด้ ใ ห้ แ นวปฏิบั ติ
ในการเลื อ กและการใช้ นโยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อกาหนดวิธีปฏิบั ติทางการบัญชี สาหรั บ สินทรั พย์
ไม่มีตัวตนที่ ไม่ได้ มีการก าหนดไว้ โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบับอื่ น มาตรฐานการบั ญชีฉบับ นี้
กาหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนถ้ าเป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ โดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก าหนดวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเฉพาะ

ขอบเขต
2

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิสาหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ยกเว้น
2.1
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กาหนดไว้ในขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่น
2.2
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามค านิยามที่ ระบุ ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
2.3
การรับรู ร้ ายการและการวัดมู ลค่ าของการส ารวจและการประเมินค่ าสิ นทรัพย์
(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสารวจ
และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ
2.4
รายจ่ า ยในการพัฒ นา และ ขุ ด แร่ น้ ามัน ก๊า ซธรรมชาติ และทรัพ ยากรที่ ไม่
สามารถสร้างขึ้ นใหม่ได้ ซึ่งคล้ายคลึงกัน
หากมาตรฐานฉบับอื่ นได้ กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใดไว้
โดยเฉพาะ กิจการต้ องนามาตรฐานฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่าง
ของรายการที่ ไม่ต้องนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
3.1

4

สินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนที่ กิจการถื อไว้ เพื่ อขายตามลั กษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ค้า คงเหลื อ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ))
3.2
สิน ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตัด บั ญ ชี (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
3.3
สัญญาเช่าที่ อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
3.4
สิน ทรั พ ย์ ที่ เกิด จากผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
3.5
สินทรั พย์ ทางการเงิ นตามค านิ ยามที่ ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อง
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ นรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 28 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและ
การร่วมค้า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
3.6
ค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
3.7
ต้ นทุ นการได้ มารอการตัดบั ญชี และสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนซึ่ งเกิดจากสิทธิตามสัญญา
ประกันภัยของผู้ รั บประกันภัยภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บที่ 4 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ซึ่ งมาตรฐาน
ดั งกล่ าวก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล โดยเฉพาะส าหรั บ ต้ น ทุ น การได้ ม า
รอการตัดบัญชี แต่ไม่ได้ กาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าว ดังนั้น การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ าว ให้ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
3.8
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ไม่ ห มุ น เวี ย นซึ่ งจั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย
(หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่ อขาย)
ตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
3.9
สินทรั พย์ที่ เกิดจากสัญญาที่ ท ากับลู กค้ าที่ รั บรู้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งที่ มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุ ญาตหรื อสิทธิบัตร) หรื อ
แผ่ นฟิ ล์ ม ในการระบุ ว่ า สิ นทรั พย์ ที่ มี องค์ ประกอบทั้งที่ มี ตั วตนและไม่ มี ตั วตนจะถื อ ว่ าเป็ น
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตน ซึ่ งควรปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน
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7

อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่ งปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับนี้ กิจการอาศัยดุลยพินิจในการประเมินว่ าองค์ประกอบใดมีนัยสาคัญมากกว่ากัน
เช่ น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาหรั บเครื่ องมือที่ ควบคุมโดยคอมพิ วเตอร์ซึ่งไม่สามารถทางานได้
โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ น้ัน ให้ ถือว่ าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของเครื่ องมือและถือว่าเป็ นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ ถือ
หลั กปฏิบั ติ เช่ นเดี ยวกันกับข้ างต้ น ในขณะที่ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ไม่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ ยวข้ องได้ ให้ ถือว่าเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายจ่ ายในกิจกรรมเกี่ ยวกับการโฆษณา การฝึ กอบรม
การเริ่ มดาเนินงานใหม่ และการวิจัยและพั ฒนา สาหรับกิจกรรมเกี่ ยวกับการวิจัยและการพัฒนา
ถือเป็ นกิจกรรมที่ มุ่งเน้ นการพัฒนาความรู้ ดังนั้น แม้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจทาให้ เกิดสินทรัพย์
ที่ มี ตั วตน เช่ น ต้ น แบบของผลิ ตภั ณฑ์ แต่ องค์ ป ระกอบทางกายภาพของสิ นทรั พย์ น้ั นถื อว่ า
มีความสาคัญรองจากองค์ป ระกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ท่ ีทาให้ เกิดเป็ น สินทรัพย์ท่ ีมี
ตัวตนนั้น
ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่าการเงินอาจเป็ นได้ ท้งั สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตน
หรื อสินทรั พย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรั บรู้เริ่ มแรก ให้ ผ้ ูเช่ านามาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้
มาถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน สาหรับสิทธิตามข้ อตกลงที่ อนุญาต
ให้ ใช้ รายการต่างๆ เช่น ฟิ ล์มภาพยนตร์ วิดีทศั น์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ไม่อ ยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่ า
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และให้ ถืออยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ขอบเขตของมาตรฐานฉบั บ อื่ นอาจไม่ ครอบคลุ มถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรื อรายการบั ญ ชี
บางรายการที่ มีลักษณะเฉพาะจนทาให้ เกิดประเด็นทางบั ญชี ที่อาจจาเป็ นต้ องใช้ วิ ธีการบั ญชี
ที่ แตกต่า งไป เช่ น รายจ่ ายในการสารวจ พั ฒนาและขุดเจาะน้า มัน ก๊าซธรรมชาติแ ละแหล่ ง
ทรัพยากรแร่ในอุตสาหกรรมด้ านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น กิจการ
จึงไม่ต้องนามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับรายจ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมดังกล่าว
อย่ างไรก็ตาม กิจการในอุ ตสาหกรรมด้ านการขุ ดเจาะหรื อผู้ รั บประกันภั ยต้ องน ามาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ น (เช่น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ) และรายจ่ ายอื่ นๆ
ที่ เกิดขึ้น (เช่น ต้ นทุนในการเริ่ มดาเนินงานใหม่)

คานิยาม
8

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การตัดจาหน่าย

หมายถึง

การปั นส่ วนจ านวนเงิ นที่ คิ ดค่ าตัดจ าหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่ มี ต ัวตนอย่ า งเป็ นระบบตลอดอายุ
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั
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สินทรัพย์

หมายถึง

ทรัพยากรที่เป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อต่อไปนี้
1) อยู ่ใ นความควบคุม ของกิจ การ ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และ
2) ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
แก่กิจการ

มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จานวนเงินของสิ นทรัพย์ท่ ีรับรู ใ้ นงบแสดงฐานะ
การเงิ น หลัง จากหัก ค่ า ตัด จ าหน่ า ยสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์

ราคาทุน

หมายถึง

จ านวนเงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สดที่
กิ จ การจ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ งตอบ
แทนอื่นที่กิจการมอบให้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์
ณ เวลาที่ ได้สิ นทรัพย์น้ นั มาหรื อ ณ เวลาที่ ก่ อสร้าง
สิ น ทรัพ ย์น้ นั หรื อ ในกรณี ท่ ี เกี่ ยวข้อ งให้ร วมถึง
จ านวนที่ ถือ ว่ า เป็ นของสิ น ทรัพ ย์เ มื่ อมี ก ารรับ รู ้
เมื่ อ เริ่ มแรกต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ น เช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 2 (ปรับ ปรุ ง
2561) เรื่อง การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อ
มีการประกาศใช้)

จานวนที่คิดค่าตัดจาหน่าย

หมายถึง

ราคาทุนของสินทรัพย์หรือจานวนเงินอื่นที่ใช้แทน
ราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

การพัฒนา

หมายถึง

การน าผลของการวิ จั ย หรื อ ความรู ้อ่ ื นมาใช้ใ น
แผนงานหรื อการออกแบบเพื่อการผลิ ตสิ่ งใหม่
หรื อ สิ่ งที่ ดี ขึ้ นกว่ า เดิ ม อย่ า งมากก่ อ นที่ จะเริ่ ม
การผลิ ต หรื อ การใช้ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ไ ม่ ว่ า สิ่ งนั้น
จะเป็ นวั ต ถุ ดิ บ ชิ้ นส่ วนอุ ป กรณ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการ ระบบ หรือบริการ
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มูลค่าเฉพาะกิจการ

หมายถึง

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่า
จะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และ
จากการจ าหน่ ายสิ นทรัพ ย์น้ ันเมื่ อสิ้ นสุ ด อายุ
การใช้ประโยชน์ห รื อ กิจ การคาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
เมื่อมีการโอนเพื่อชาระหนี้ สิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่ จะได้ร ับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อ จะ
จ่ ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพ
ปกติ ร ะหว่ า งผู ้ร่ ว มตลาด ณ วัน ที่ วัด มู ล ค่ า
(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้))

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์

หมายถึง

จานวนของมู ลค่ าตามบัญชี ท่ ีสู งกว่ามู ลค่ าที่คาดว่ า
จะได้รบั คืนของสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

หมายถึง

สินทรัพย์ท่ ีไม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุได้และ
ไม่มลี กั ษณะทางกายภาพ

สินทรัพย์ท่ ีเป็ นตัวเงิน

หมายถึง

เงินสดที่ถอื ครองและสินทรัพย์ท่ ีกิจการจะได้รบั
เป็ นจานวนเงินที่กาหนดไว้แน่นอน หรือจานวนเงิน
ที่สามารถทราบได้

การวิจัย

หมายถึง

การสารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้
ได้มาซึ่ งความรู แ้ ละความเข้าใจใหม่ ท างด้าน
วิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค

มูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

หมายถึง

ประมาณการจ านวนเงิ น ที่ กิ จ การจะได้ร ับ ใน
ปั จจุ บนั จากการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากหัก
ประมาณการต้น ทุ น จากการจ าหน่ า ย หาก
สิ น ทรัพ ย์ มี อ ายุ ก ารใช้ป ระโยชน์แ ละอยู่ ใ น
สภาพที่ คาดว่ า จะเป็ น ณ วัน สิ้ นอายุ ก ารใช้
ประโยชน์
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อายุการใช้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้
ใช้ หรือ
2) จ านวนผลผลิ ต หรื อ จ านวนหน่ ว ยใน
ลัก ษณะอื่ นที่ คล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ งกิ จ การ
คาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
9

10

กิจ การมัก ใช้ ทรั พ ยากรหรื อ ก่ อ ให้ เกิดหนี้ สิน เพื่ อการได้ มา การพั ฒนา การรั กษาระดับ หรื อ
ยกระดับทรัพยากรที่ ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้ านเทคนิค
การออกแบบและการนาระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา
ความรู้ทางการตลาด และเครื่ องหมายการค้ า (ซึ่ งรวมถึงชื่ อยี่ ห้ อของผลิตภัณฑ์และชื่ อสิ่ งพิมพ์ )
ตัวอย่างของรายการข้ างต้ น ได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิ ล์มภาพยนตร์
รายชื่ อลู ก ค้ า สิทธิในการให้ บ ริ การสิน เชื่ อเพื่ อที่ อยู่ อาศั ย ใบอนุ ญ าตท าการประมง โควตา
การนาเข้ า สิน ค้ า สิทธิที่จะใช้ ชื่อและดาเนิ นธุรกิจ ความสัมพั น ธ์กับ ลูกค้ า หรื อกับ ผู้ขายสินค้ า
ความจงรักภักดีต่อสินค้ า ส่วนแบ่งตลาด และสิทธิทางการตลาด
รายการที่ ระบุอยู่ในย่อหน้ าที่ 9 อาจไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ทุกรายการ กล่าวคือ รายการที่ จะถือว่าเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้
ต้ อ งสามารถระบุ ไ ด้ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกิ จ การ และต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการ
ต้ องรับรู้รายจ่ายที่ เกิดขึ้นเพื่ อให้ ได้ มาหรือก่อให้ เกิดซึ่ งรายการนั้นเป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่ อเกิดรายการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของค่าความนิยมที่ ต้องรับรู้ ณ วันที่ ซ้ ือ (ดูย่อหน้ าที่ 68)
สามารถระบุได้

11

12

ค านิ ยามของสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนก าหนดให้ สินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนต้ องสามารถระบุ ได้ เพื่ อแยก
สินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนออกจากค่ าความนิ ยมได้ ค่ า ความนิ ย มที่ รั บ รู้ จากการรวมธุ ร กิจ ถื อ เป็ น
สิน ทรั พ ย์ ที่ แสดงถึ ง ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตที่ เกิดขึ้ นจากสินทรั พย์ อื่ นที่ ได้ มาจาก
การรวมธุรกิจ ซึ่ งไม่ สามารถระบุ และรั บรู้ เป็ นรายการแยกต่ างหากได้ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ
ในอนาคตดังกล่าวอาจเกิดจากการผนวกกันระหว่างสินทรัพย์ทสามารถระบุ
ี่
ได้ หลายๆ รายการ
ที่ ได้ มาหรือเกิดจากสินทรัพย์เหล่านั้น ซึ่ งแต่ละรายการไม่เข้ าเกณฑ์ทจี่ ะรับรู้ในงบการเงิน
สินทรัพย์สามารถระบุได้ ในกรณีท่ ี
12.1 สินทรัพย์น้ นั สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก
กิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิท ธิ ให้เช่ า หรื อแลกเปลี่ยนได้ ไม่ ว่าจะโดย
9
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12.2

เอกเทศ หรื อ โดยรวมกันตามสัญญาที่ เกี่ยวข้อง ถือว่ า เป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิ น
ที่สามารถระบุได้ โดยไม่คานึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็ นเอกเทศหรือไม่ หรือ
สินทรัพย์น้ นั เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่คานึงถึงว่า
สิทธิ เหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิ และ
ภาระผูกพันอื่นหรือไม่

การควบคุม
13

14

15

16

สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนถื อ ว่ า อยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกิจ การหากกิจ การมี อ านาจที่ จะได้ รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ เกิดจากสินทรั พย์น้ัน และสามารถจากัดไม่ให้ ผู้อื่นเข้ าถึง
ประโยชน์ ดั งกล่ า ว โดยปกติ ความสามารถของกิจ การที่ จะควบคุ ม ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจ
ในอนาคตของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่ มีผลบังคับใช้ กรณีที่ไม่มีสิทธิ
ทางกฎหมายจะเป็ นการยากที่ จะแสดงให้ เ ห็น ถึง การควบคุ ม อย่ า งไรก็ตาม ความสามารถ
ในการบังคับใช้ สิทธิทางกฎหมายไม่ใช่ เกณฑ์ที่จาเป็ นเพี ยงอย่างเดียวสาหรับการควบคุม ทั้งนี้
เพราะกิจการอาจสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในลักษณะอื่ นได้
ความรู้ ทางการตลาดและความรู้ ทางเทคนิคอาจก่อให้ เกิดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่านั้นได้ เช่น ถ้ าความรู้น้ันได้ รับการคุ้มครอง
สิทธิทางกฎหมายในรูปของลิ ขสิทธิ์ ข้ อตกลงในการคุ้มครองทางการค้ า (หากกฎหมายอนุ ญาต
ให้ ทาได้ ) หรือโดยหน้ าที่ ตามกฎหมายของพนักงานที่ ต้ องรักษาความรู้น้ันเป็ นความลับ
กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่ มี ทักษะและกิจการอาจสามารถระบุ ถึงทักษะของพนักงานที่ เพิ่ มขึ้น
จากการฝึ กอบรม ซึ่ งทาให้ กิจการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่ า
พนักงานเหล่านั้นจะใช้ ทกั ษะเพื่ อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ ต่อไป อย่างไรก็ตาม กิจการมัก
ไม่ มีการควบคุ มที่ เพี ยงพอสาหรั บ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่ คาดว่ าจะเกิดจากกลุ่ ม
พนักงานที่ มีทักษะหรื อจากการฝึ กอบรมพนักงานเหล่ านี้ ให้ เป็ นไปตามคานิยามของสินทรั พย์
ไม่ มี ตั วตน ในท านองเดี ยวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริ หารหรื อความสามารถพิ เศษ
ด้ านเทคนิคอาจไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้ นแต่กิจการจะได้ รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายที่ จะใช้ ประโยชน์และได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่ คาดไว้ นอกจากนี้
ความสามารถดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดอื่ นของคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรื อกลุ่มลูกค้ าที่ คาดว่ าจะดาเนินการค้ ากับกิจการต่อไป เนื่ องจาก
กิจการได้ สร้ างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ าและความจงรักภักดีของลูกค้ าที่ มีต่อสินค้ าหรือบริการ
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุมอื่ น
เพื่ อให้ ลู ก ค้ า มี ความสัม พั น ธ์ ห รื อความจงรั ก ภั กดี ต่ อ กิจ การ กิ จการจึ ง มั กไม่ มี ก ารควบคุ ม
ที่ เพียงพอสาหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ คาดว่าจะได้ รับจากความสัมพันธ์และความจงรักภักดี
ของลูกค้ า (เช่ น กลุ่มลู กค้ า ส่วนแบ่ งการตลาด ความสัมพั นธ์และความจงรั กภักดีของลูกค้ า)
ให้ เ ป็ นไปตามค านิ ยามของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน อย่ า งไรก็ตาม การไม่ มี สิ ท ธิ ท างกฎหมาย
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ในการคุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้ า แต่มีรายการแลกเปลี่ ยนเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ า (ที่ ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้ จะไม่ได้ ทาเป็ นสัญญา กรณีน้ ีถือว่ามีหลักฐานว่า กิจการ
สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ คาดว่าจะได้ รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้ าได้
และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าดังกล่าวสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์
กับลูกค้ าดังกล่าวถือว่าเป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
17

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ กจิ การจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้ จาก
การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการ ต้ นทุนที่ ประหยัดได้ หรือประโยชน์อนที่
ื่ เกิดขึ้นจากการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่ นามาใช้ กับกระบวนการผลิตอาจ
ลดต้ นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าทาให้ รายได้ ในอนาคตเพิ่ มขึ้น

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
18

19

20

การรั บรู้ รายการใดรายการหนึ่ งเป็ นสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตน กิจการต้ องสามารถแสดงให้ เห็นว่ า
รายการนั้นเป็ นไปตามเงื่ อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
18.1 เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17) และ
18.2 เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ (ดูย่อหน้ าที่ 21 ถึง 23)
ข้ อกาหนดนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับต้ นทุนเริ่ มแรกที่ เกิดขึ้น เพื่ อให้ ได้ มาหรือสร้ างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขึ้น ภายในกิจ การ และต้ น ทุ น ที่ เกิด ขึ้ นในภายหลั งเพื่ อเพิ่ ม หรื อ เปลี่ ยนแทนบางส่ว น หรื อ
บารุงรักษาสินทรัพย์น้ัน
ย่ อ หน้ า ที่ 25 ถึ ง 32 เกี่ ยวกับ เกณฑ์ก ารรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนที่ ได้ ม าแยกต่ า งหาก และ
ย่ อ หน้ า ที่ 33 ถึ ง 43 เกี่ ยวกับ สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ได้ ม าจากการรวมธุ ร กิจ ย่ อ หน้ า ที่ 44
เกี่ ยวกับ การวั ด มู ล ค่ า เริ่ มแรกของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ได้ ม าจากเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
ย่อหน้ าที่ 45 ถึง 47 เกี่ ยวกับการแลกเปลี่ ยนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้ าที่ 48 ถึง 50 เกี่ ยวกับ
วิธีปฏิบัติกับค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นภายในกิจการ ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 67 เกี่ ยวกับการรับรู้รายการ
และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ สร้ างขึ้นภายในกิจการ
ลักษณะของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่อเติมสินทรั พย์น้ัน หรื อการเปลี่ ยนแทน
ส่วนหนึ่ งส่วนใดของสินทรัพย์น้ัน ดังนั้น รายจ่ายที่ เกิดขึ้นภายหลังส่วนใหญ่เป็ นรายจ่ายเพื่ อคงไว้
ซึ่ งประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิ จ ในอนาคตของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนนั้ น มากกว่ า ที่ จะเป็ นรายจ่ า ย
ที่ เป็ นไปตามค านิ ยามของสินทรั พย์ ไม่ มี ตัวตน และเกณฑ์การรั บรู้ สินทรั พย์ไม่ มีตั วตนตามที่
กาหนดในมาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ นอกจากนี้ โดยทั่วไป จะเป็ นการยากที่ จะถือว่ ารายจ่ ายที่
เกิดขึ้นภายหลังเป็ นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้ โดยตรง แต่จะถือว่าเป็ นรายจ่ายของ
กิจการโดยรวมมากกว่า ดังนั้น จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ ายที่ เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้ เริ่ มแรก
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาหรือรายจ่ายที่ เกิดขึ้นภายหลังจากการสร้ างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ น
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21

22

23

24

ภายในกิจการเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ และเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 63 รายจ่ า ยที่ เกิดขึ้ นภายหลั งส าหรั บ ยี่ ห้ อของผลิ ตภั ณ ฑ์ หั วหนั งสื อ
ชื่ อสิ่ งพิมพ์ รายชื่ อลูกค้ า และรายการอื่ นที่ คล้ ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มา
จากภายนอกกิจการหรือกิจการสร้ างขึ้นเองภายใน) ให้ รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่ อเกิดขึ้น ทั้งนี้
เนื่ องจากรายจ่ายเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้ อย่างชัดเจนจากรายจ่ายเพื่ อการพัฒนาธุรกิจโดยรวม
กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
21.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ ีกิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
ที่จะเกิดจากสินทรัพย์น้นั และ
21.2 ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้องประเมินความน่าจะเป็ นที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์ไ ม่ มีตวั ตน โดยใช้ข อ้ สมมติ ท่ ี สมเหตุส มผลและมีหลักฐานสนับสนุ น ข้อ สมมติ
ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็ นถึงการประมาณที่ดีท่ ีสุดของฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ที่จะเกิดขึ้ นตลอดช่วงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
กิจการใช้ ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่ กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่ มีอยู่ ในช่วงเวลาที่ รับรู้เริ่ มแรก โดยให้
ความสาคัญกับหลักฐานจากภายนอกมากกว่า
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหาก
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โดยทั่วไป ราคาที่ กิจ การจ่ า ยเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิน ทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ แยกต่า งหากจะสะท้ อนถึง
ความคาดหวังเกี่ ยวกับความน่าจะเป็ นที่ กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ อยู่
ในสินทรั พย์ หรื อ กล่ า วอีก นัยหนึ่ ง กิจการคาดว่ าจะได้ รั บ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่า จะมี
ความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ ช่วงเวลาหรือจานวนเงินที่ จะได้ รับ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มา
แยกต่างหาก ย่อมถือว่ าเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการในเรื่ องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ตามย่อหน้ าที่ 21.1 เสมอ
นอกจากนี้ โดยปกติ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ได้ ม าแยกต่ า งหาก ย่ อ มสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือ โดยเฉพาะกรณีที่สิ่ งตอบแทนในการจ่ายซื้ออยู่ในรูปของเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวเงินอื่ น
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาแยกต่างหาก ประกอบด้ วย
27.1 ราคาซื้อรวมภาษีนาเข้ า และภาษีซ้ ือที่ เรียกคืนไม่ได้ หักด้ วยส่วนลดการค้ าต่างๆ และ
จานวนที่ ได้ รับคืนจากผู้ขาย และ
27.2 ต้ นทุนทางตรงอื่ นๆ ในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่ อให้ พร้ อมที่ จะใช้ ประโยชน์ได้ ตาม
ความประสงค์
ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรง ประกอบด้ วย
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28.1

29

30

31

32

ต้ นทุ นผลประโยชน์ ของพนั กงาน (ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ที่ เกิดขึ้น
โดยตรงจากการทาให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อม
ใช้ งาน และ
28.3 ต้ นทุนการทดสอบสภาพความพร้ อมใช้ งาน
ตัวอย่างของรายจ่ายที่ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้ วย
29.1 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย)
29.2 ต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
29.3 ต้ นทุนในการบริหารและต้ นทุนในการผลิตทั่วไปอื่ น
การรั บ รู้ ต้น ทุ น ที่ เกิด ขึ้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนจะสิ้น สุด
เมื่ อสิน ทรั พ ย์น้ั น อยู่ ในสภาพที่ พร้ อ มจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ของฝ่ ายบริ หาร ดังนั้ น
ต้ น ทุ น ที่ เกิดขึ้ นจากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การพั ฒ นาสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มีตั วตนใหม่ จึ งไม่ ร วมเป็ น
ส่วนหนึ่ งของมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์น้ั น ตัวอย่ า งของต้ น ทุ น ที่ ไม่ ถื อเป็ นส่วนหนึ่ งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ แก่
30.1 ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นในขณะที่ สิ น ทรั พ ย์ ซึ่ งอยู่ ใ นสภาพที่ พร้ อมจะใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ต าม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร แม้ ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้ นามาใช้ งานก็ตาม และ
30.2 ผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่ มแรก เช่น ผลขาดทุนที่ เกิดขึ้นในขณะที่ ความต้ องการ
ผลผลิตจากสินทรัพย์อยู่ในช่วงเริ่ มต้ น
การดาเนินงานบางอย่างเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ ยวข้ องกับการพั ฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ได้
จาเป็ นในการทาให้ สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
การดาเนินงานที่ ไม่สาคัญเหล่ านี้อาจเกิดขึ้นในช่ วงก่อนหรื อในระหว่ างการพั ฒนาสินทรั พย์น้ั น
เนื่ องจากการดาเนินงานที่ ไม่สาคัญดังกล่าวไม่ได้ จาเป็ นในการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่ พร้ อม
ที่ จะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร กิจการต้ องรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานที่ ไม่สาคัญดังกล่ าวในกาไรหรื อขาดทุน โดยจัดประเภทเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ที่ เกี่ ยวข้ อง
หากมีการขยายกาหนดการชาระเงินค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่ าระยะเวลาการให้ สินเชื่ อ
ตามปกติ กิจการต้ องก าหนดราคาทุ นของสินทรั พย์ น้ั นให้ เท่ากับราคาที่ เทียบเท่าราคาเงินสด
และบันทึกผลต่างระหว่ างจานวนเงินนี้ กับจานวนเงินทั้งหมดที่ ต้ องจ่ ายชาระ เป็ นดอกเบี้ยจ่ าย
ตลอดอายุ ของการได้ รั บสิ นเชื่ อ เว้ นแต่ กิ จการรั บรู้ ดอกเบี้ ยดั งกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ า
ตามบั ญชี ของสินทรั พย์ ตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2561)
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
33

34

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุร กิ จ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ก าหนดว่ า กรณี ที่ สินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนได้ มาจากการรวมธุ รกิ จ ราคาทุ นของ
สินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน คื อ มู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั นที่ ซื้ อ มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน
จะสะท้ อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ ซื้อ เกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ ที่กิจการคาดว่ า
จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ อยู่ในสินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งกิจการคาดว่า
จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่าจะมีความไม่แน่ นอนเกี่ ยวกับช่ วงเวลาหรือจานวนเงินที่ จะ
ได้ รับ ดังนั้น สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่ าเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้
รายการในเรื่ องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ตามย่ อหน้ าที่ 21.1 เสมอ หากสินทรั พย์ที่ได้ มาจาก
การรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือได้ มาจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่ น
จะถื อว่ ามี ข้อมู ลเพี ยงพอที่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ ดังกล่ าวได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อ
ดังนั้ น สินทรั พย์ไม่ มีตั วตนที่ ได้ มาจากการรวมธุรกิจย่ อมถือว่ าเป็ นไปตามเกณฑ์การวั ดมู ลค่ า
ในเรื่ องการวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือตามย่อหน้ าที่ 21.2 เสมอ
เพื่ อให้ การปฏิบั ติ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วันที่ ซื้อ ไม่ว่าผู้ขายได้ รับรู้สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั้นก่อนที่ จะมีการรวมธุรกิจหรือไม่ หมายความว่า ผู้ซ้ ือรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่ อยู่
ระหว่างดาเนินการของผู้ ขายเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าว
เป็ นไปตามค านิ ย ามของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ทั้ง นี้ โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการของผู้ขายจะเป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่ อเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ทุกข้ อดังต่อไปนี้
34.1 เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ และ
34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิตามสัญญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอื่ น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
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หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ
ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่ น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่ สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อถื อ ในกรณี ที่ กิจ การน าประมาณการมาใช้ ในการวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยกาหนดเป็ นช่วงของผลลัพธ์ทเี่ ป็ นไปได้ ซึ่ งมีความน่าจะเป็ น
ที่ แตกต่ างกัน เป็ นการแสดงให้ เห็นว่ า ความไม่แ น่ นอนดังกล่ า วได้ นาไปรวมในการวั ด มูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์แล้ ว
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่ อรวมกับ
สัญญาที่ เกี่ ยวข้ อง สินทรัพย์หรื อหนี้สินที่ สามารถระบุได้ เท่านั้น ในกรณีดังกล่ าวผู้ซ้ ือต้ องรับรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้ นามารวมกับรายการที่ เกี่ ยวข้ อง
37
ผู้ซ้ ืออาจรั บรู้กลุ่มของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนซึ่ งประกอบกัน เป็ นสินทรั พย์ชุดเดียว โดยที่ สินทรั พย์
แต่ ละรายการมี อ ายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ใกล้ เ คี ย งกั น เช่ น ค าว่ า “ยี่ ห้ อ ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ” และ
“ชื่ อยี่ ห้ อของผลิตภัณฑ์” มักนามาใช้ แทนเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายอื่ นๆ อย่างไรก็ตาม
“ยี่ ห้ อของผลิ ตภัณฑ์” และ “ชื่ อยี่ ห้ อของผลิ ตภัณฑ์” ถือเป็ นคาศั พท์ด้านการตลาดโดยทั่วไป
ซึ่ งน ามาใช้ เพื่ อหมายถึ งกลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ งประกอบกั น เช่ น เครื่ องหมายการค้ า (หรื อ
เครื่ องหมายการค้ าประเภทการบริ การ) และชื่ อทางการค้ า สูตร ส่วนผสม และความเชี่ ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยีทเี่ กี่ ยวข้ อง
38 – 41 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
รายจ่ ายที่เกิดขึ้ นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวิจยั และพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
42

43

รายจ่ ายในการวิจยั และพัฒนาซึ่ง
42.1 เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั หรือพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาเนินการซึ่ งได้มาแยกต่างหาก
หรือได้มาจากการรวมธุรกิจและรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ
42.2 เกิดขึ้ นหลังจากการได้มาซึ่งโครงการ
การบันทึกบัญชีของรายการดังกล่าวต้องให้ถอื ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 54 ถึง 62
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 54 ถึง 62 กาหนดว่ า รายจ่ ายที่ เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรื อ
พัฒนาที่ อยู่ระหว่างดาเนินการ ไม่ว่าจะได้ มาแยกต่างหากหรือได้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่ งได้ รับรู้
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้ วจะต้ อง
43.1 รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีทเี่ กิดขึ้น หากเป็ นรายจ่ายในการวิจัย
43.2 รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีทเี่ กิด ขึ้น หากเป็ นรายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
การรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้ าที่ 57 และ
43.3 บัน ทึก เพิ่ มในมูลค่ า ตามบั ญ ชีของโครงการวิ จั ยและพั ฒนาที่ อยู่ร ะหว่ า งดาเนิ น การ
ที่ ได้ มาหากรายจ่ายในการพัฒนานั้นเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนตามย่อหน้ าที่ 57
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
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ในบางกรณี กิจการอาจได้ มาซึ่ งสินทรั พย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่าย
สิ่ งตอบแทนใดๆ หรื อจ่ ายสิ่ งตอบแทนในจานวนที่ น้ อยมาก ในกรณีน้ ี อาจเกิดขึ้นเมื่ อรั ฐบาล
โอนหรือจัดสรรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ กบั กิจการ เช่น สิทธิในการนาเครื่ องบินลงจอดที่ ท่าอากาศยาน
สิทธิในการดาเนิ นการสถานี วิทยุ หรื อโทรทัศน์ ใบอนุ ญาตหรื อโควต้ านาเข้ า หรื อสิทธิที่จะใช้
ทรั พยากรที่ มีข้อจากัดอื่ น ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2561)
15
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เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการอาจเลือกที่ จะรับรู้ท้งั สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุ น
เมื่ อเริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ ายุติธรรม หากกิจการเลื อกที่ จะไม่ รั บรู้ สินทรั พย์เมื่ อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรม กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ด้ วยมูลค่าที่ กาหนดไว้ (วิธีทสี่ ามารถปฏิบัติได้ ตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) บวกกับรายจ่าย
โดยตรงที่ เกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ พร้ อมที่ จะใช้ ประโยชน์ได้ ตามความประสงค์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
45

46

กิจการอาจได้ มาซึ่ งสินทรั พย์ไม่ มี ตัวตนหนึ่ งหรื อมากกว่ าหนึ่ งรายการจากการแลกเปลี่ ยนกับ
สินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินรายการอื่ น หรือจากการแลกเปลี่ ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ทเป็
ี่ นตัวเงิน
และไม่ เป็ นตัวเงิ น ข้ อพิ จารณาที่ จะกล่ าวต่ อไปนี้ เป็ นข้ อพิ จารณาสาหรั บกรณี การแลกเปลี่ ยน
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ เป็ นตั ว เงิ น กั บ สิ น ทรั พย์ ที่ ไม่ เป็ นตั วเงิ น อื่ น อย่ า งไรก็ตาม กิ จการสามารถใช้
ข้ อพิ จารณาดั งกล่ าวกับ การแลกเปลี่ ยนทุ กกรณี ตามที่ กล่ า วไว้ ได้ กิจการวั ดมู ลค่ า ต้ นทุ นของ
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนดังกล่ าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม เว้ นแต่ กรณีใดกรณี
หนึ่ งดังต่อไปนี้
45.1 รายการแลกเปลี่ ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
45.2 มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาและสินทรัพย์ทนี่ าไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่ อถือ
กิจการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาตามวิธีการนี้ แม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถเลิกรับรู้รายการ
สินทรัพย์ทนี่ าไปแลกเปลี่ ยนได้ ในทันที หากสินทรัพย์ทได้
ี่ มาไม่ได้ วัดมูลค่า ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันด้ วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทนี่ าไปแลกเปลี่ ยน
ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากจานวน
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดว่ าจะมีการเปลี่ ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หากเข้ าเงื่ อนไขต่อไปนี้
46.1 ลักษณะ (ความเสี่ ยง จังหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสินทรั พย์
ที่ ได้ รับแตกต่างจากรูปแบบของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทนี่ าไปแลกเปลี่ ยน หรือ
46.2 รายการแลกเปลี่ ยนทาให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะกิจ การในส่ว นของ
การดาเนินงานที่ ได้ รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ ยน และ
46.3 ความแตกต่างในย่อหน้ าที่ 46.1 หรื อ 46.2 มีนัยสาคัญเมื่ อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทมี่ ีการแลกเปลี่ ยน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ ยนที่ มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงานที่ ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ ยน
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47

จากกระแสเงิ นสดหลั งหั กภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั งกล่ าวอาจเห็นได้ ชั ดเจนโดยกิ จการไม่ จ าเป็ น
ต้ องคานวณอย่างละเอียด
ย่อหน้ าที่ 21.2 กาหนดเงื่ อนไขสาหรั บ การรั บรู้สิน ทรั พย์ไม่มีตัวตนว่ าราคาทุนของสิน ทรั พย์
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ จะถือว่ าสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือหากเข้ าเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
47.1 การเปลี่ ยนแปลงในขอบเขตของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ สมเหตุสมผลไม่มีนัยสาคัญ
สาหรับสินทรัพย์น้ัน หรือ
47.2 กิจการสามารถประเมินความน่ าจะเป็ นของประมาณการต่างๆ ที่ อยู่ภายในขอบเขต
ของการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างสมเหตุสมผลและสามารถนามาใช้ ในการวัดมู ลค่า
ยุติธรรม
หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ที่ได้ มาหรื อสินทรั พย์ที่นาไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่างน่าเชื่ อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่ นาไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่มูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ทได้
ี่ มานั้นมีหลักฐานสนับสนุ นที่ ชัดเจน
มากกว่า
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายใน

48
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กิจการต้องไม่รบั รูค้ ่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายในเป็ นสินทรัพย์
ในบางกรณี กิจ การอาจก่ อ ให้ เกิดรายจ่ า ยเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
แต่ รายจ่ ายดังกล่ าวไม่ ก่ อให้ เกิดสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ เป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้รายการตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการมักชี้แจงว่ารายจ่ายดังกล่ าวมีส่วนทาให้ เกิด ค่าความนิยมขึ้น
ภายในกิจ การ อย่ า งไรก็ตาม ค่ า ความนิ ยมที่ เกิดขึ้น ภายในกิจการต้ องไม่ รับ รู้ เป็ นสิน ทรั พย์
เนื่ องจากรายจ่ายที่ เกิดขึ้นไม่ ได้ เป็ นทรัพยากรที่ สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็ น
เอกเทศได้ หรือไม่ได้ เป็ นรายจ่ายที่ เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่ น) ภายใต้
การควบคุมของกิจการซึ่ งสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิทสามารถระบุ
ี่
ได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งอาจสะท้อนให้ เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่ มีผลกระทบต่อมูลค่า ยุติธรรมของ
กิจการ อย่างไรก็ตาม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อยู่
ภายใต้ การควบคุมของกิจการ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายใน
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ในบางครั้ง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายในเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ
หรือไม่น้ันทาได้ ยาก เนื่ องจากปัญหาในเรื่ องดังต่อไปนี้
51.1 กิ จ การไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า มี สิ น ทรั พ ย์ ที่ สามารถระบุ ไ ด้ ที่ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือไม่และเมื่ อใด และ
17
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การกาหนดราคาทุนของสินทรั พย์ได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ ในบางกรณี กิจการไม่สามารถ
แยกต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายในออกจากต้ นทุนที่ เกิดขึ้นเพื่ อคงไว้ ซึ่ง
ค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นภายในหรื อทาให้ ค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นภายในนั้นดีข้ ึนกว่าเดิม
หรือไม่สามารถแยกออกจากต้ นทุนที่ เกิดจากการดาเนินงานประจาวันได้
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกาหนดให้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดและแนวปฏิบัติ
ที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 52 ถึง 67 กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายในทุกรายการ เพิ่ มเติม
จากข้ อกาหนดทั่วไปสาหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายในเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่
กิจการจาแนกขั้นตอนการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ
52.2 ขั้นตอนการพัฒนา
คาว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่ กว้ างกว่าคาว่า “การวิจัย”
และ “การพัฒนา” ตามคานิยามที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสาหรับโครงการภายใน
ของกิจ การที่ ก่ อ ให้ เกิด สิน ทรั พ ย์ไ ม่ มีตั วตน กิจการถื อว่ า รายจ่ า ยของโครงการดั งกล่ า วเป็ น
รายจ่ายที่ เกิดในขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น
51.2

52

53

ขั้นตอนการวิจยั
54
55

56

กิจการต้องไม่ รบั รูร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ
ภายใน) เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แต่ตอ้ งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อรายจ่ ายนั้นเกิดขึ้ น
ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่สามารถที่ จะแสดงให้ เห็นว่าสินทรั พย์ไม่มีตัวตน
นั้นได้ เกิดขึ้น ซึ่ งจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังนั้น กิจการรั บ รู้
รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในทันที
ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัย ได้ แก่
56.1 กิจกรรมต่างๆ ที่ มุ่งเน้ นเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งความรู้ใหม่
56.2 การสื บ ค้ น การประเมิ น ผล และการคั ดเลื อ กขั้ น สุ ดท้ า ย เพื่ อน าผลการวิ จั ย หรื อ
ความรู้อนื่ มาใช้
56.3 การค้ น หาทางเลือกสาหรั บ วัตถุดิบ เครื่ องมือ ผลิตภัณ ฑ์ กระบวนการ ระบบ หรื อ
การบริการ และ
56.4 การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ ายของทางเลือก
ที่ เป็ นไปได้ สาหรับวัตถุดิบ เครื่ องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่
หรือที่ ได้ ปรับปรุงให้ ดีข้ นึ
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ขั้นตอนการพัฒนา
57

58

59

60

กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการพัฒนา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพัฒนาของโครงการ
ภายใน) เป็ นสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน ก็ ต่ อ เมื่ อกิ จ การสามารถแสดงให้เ ห็ น ว่ า เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดทุกข้อต่อไปนี้
57.1 มี ค วามเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค ที่ จะท าให้ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนเสร็ จ สมบู ร ณ์
เพื่อนามาใช้งานหรือขาย
57.2 กิจการมีความตั้งใจที่ จะท าให้สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนเสร็ จสมบู รณ์และนามาใช้งาน
หรือขาย
57.3 กิจการมีความสามารถที่จะนาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้งานหรือขาย
57.4 กิจการสามารถแสดงให้เห็ นถึงวิธี การที่สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะก่อให้เกิดประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นว่ าสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนหรือผลผลิตจากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมีตลาดรองรับ หรือหากกิจการนา
สินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนไปใช้งานเป็ นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นถึง
ประโยชน์ท่ ีจะได้รบั จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้น
57.5 กิ จ การมี ท รัพ ยากรด้า นเทคนิ ค ด้า นการเงิ น และด้า นอื่ นอย่ า งเพี ย งพอที่ จะ
นามาใช้ในการพัฒนาให้เสร็จสิ้ นสมบูรณ์ และนาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้งานหรือ
ขาย
57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่เกิดขึ้ นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
สามารถแสดงให้ เ ห็น ว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อนข้ า งแน่ ที่ สิน ทรั พ ย์ น้ั น จะก่ อให้ เกิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ เนื่ องจากขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็ นขั้นตอนที่ ก้ าวหน้ า
มากกว่าขั้นตอนการวิจัย
ตัวอย่างของกิจกรรมการพัฒนา ได้ แก่
59.1 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบต้ นแบบและแบบจาลองก่อนการผลิตหรือ
ก่อนการนาไปใช้ งาน
59.2 การออกแบบเครื่ องมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้ าที่ เกี่ ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่
59.3 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการดาเนินงานของโรงงานนาร่ อง ซึ่ งไม่ใช่ขนาดที่ จะ
สามารถทาการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ
59.4 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบ สาหรับทางเลือกที่ ได้ คัดเลือกแล้ ว สาหรับ
วัตถุดิบ เครื่ องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ ได้ ปรับปรุง
ให้ ดีข้ นึ
กิจการประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์โดยใช้ ข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ (เมื่ อมี
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61

62

63
64

การประกาศใช้ ) เพื่ อแสดงให้ เห็นว่ าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้ อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่ อต้ องใช้ ร่วมกับ
สินทรัพย์อื่น กิจการต้ องนาแนวคิดเกี่ ยวกับหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดตามที่ กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่า ของสินทรั พย์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
ตัวอย่างที่ แสดงให้ เห็นว่ากิจการมีทรั พยากรเพียงพอที่ จะทาให้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์
หรื อท าให้ กิจ การสามารถใช้ หรื อได้ รั บ ประโยชน์ จากสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน ได้ แ ก่ แผนธุ ร กิ จ
ที่ แสดงถึงทรัพยากรด้ านเทคนิค ด้ านการเงิน และด้ านอื่ นที่ จาเป็ น และกิจการมีความสามารถที่ จะ
จัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้ อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนภายนอกด้ วยหลักฐานที่ แสดงถึงเจตจานงที่ จะให้ เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้ กู้
ตามปกติ ระบบต้ นทุนของกิจการสามารถวัด มูลค่าราคาทุนของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้น
ภายในได้ อย่ างน่ า เชื่ อถื อ เช่ น เงินเดือนหรื อรายจ่ ายอื่ นที่ เกิดขึ้นเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งลิ ขสิทธิ์หรื อ
ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่ เกิดขึ้นเพื่ อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจการต้องไม่รบั รูร้ ายการที่กิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายใน เช่ น ยี่หอ้ ของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ
ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อลูกค้า และรายการอื่นที่คล้ายคลึงกันเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายจ่ า ยส าหรั บ ยี่ ห้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ว หนั ง สื อ ชื่ อสิ่ งพิ ม พ์ รายชื่ อลู ก ค้ า และรายการอื่ น
ที่ คล้ า ยคลึ งกัน ซึ่ งกิจ การก่ อ ให้ เกิดขึ้น ภายในเป็ นรายจ่ า ยที่ ไม่ สามารถแยกออกจากต้ น ทุ น
ในการพัฒนาธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายใน
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ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้ าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวม
ของรายจ่ายที่ เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็ นครั้งแรก ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 71 ไม่อนุ ญาต
ให้ กจิ การนารายจ่ายที่ ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแล้ ว กลับมาบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ เกิด ขึ้ นภายในประกอบด้ วยรายจ่ า ยที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรง
ทุกรายการที่ จาเป็ นในการสร้ าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่ อให้ สามารถนามาใช้ ประโยชน์
ตามประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรง ได้ แก่
66.1 ต้ นทุนสาหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ ใช้ ในการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
66.2 ต้ นทุ นผลประโยชน์ของพนั กงาน (ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ที่ เกิดจาก
การก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิทธิทางกฎหมาย และ
66.4 ค่าตัดจาหน่ายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่ นามาใช้ เพื่ อก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ได้ กาหนดเกณฑ์สาหรับการรับรู้รายการที่ สามารถนาดอกเบี้ยมารวมเป็ นส่วนหนึ่ งของราคาทุน
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายใน
ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็ นส่วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นภายใน
67.1 รายจ่ า ยในการขาย การบริ หาร และค่ า ใช้ จ่ ายในการผลิต ทั่วไปอื่ น เว้ น แต่ร ายจ่ า ย
ดังกล่าวเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ สามารถนามาใช้ งานได้
67.2 ความไม่มีประสิทธิ ภาพที่ สามารถระบุได้ และผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่ มแรก
ที่ เกิดขึ้นก่อนที่ สนิ ทรัพย์จะสามารถให้ ประโยชน์ได้ ตามแผนที่ กาหนดไว้ และ
67.3 รายจ่ายในการฝึ กอบรมพนักงานเพื่ อนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงาน
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 65
กิจการกาลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000 บาท โดย
รายจ่ ายจานวน 900 บาทเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ ายจานวน 100 บาท
เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 กิจการสามารถแสดงให้
เห็นว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ
เป็ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน โดยมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของความรู้ และทักษะที่ รวมอยู่ ใ น
กระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่ อทาให้ กระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์
ก่อนที่ จะพร้ อมใช้ งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x5 กิจการรับรูร้ ายจ่ายที่เกิดขึ้นสาหรับกระบวนการผลิตเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ด้วยราคาทุ น 100 บาท (รายจ่ ายที่ เกิ ดขึ้ น นับ ตั้งแต่ ว ันที่ เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู ้รายการ
กล่าวคื อ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5) รายจ่ายจานวน 900 บาทที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม
25x5 รับ รู เ้ ป็ นค่ า ใช้จ่า ย เนื่ องจากรายจ่า ยดังกล่า วยังไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์การรับ รู ร้ ายการ
จนกระทั่ง วัน ที่ 1 ธั น วาคม 25x5 รายจ่ า ยดัง กล่ า วไม่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของราคาทุ น ของ
กระบวนการผลิตที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 2,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
จากความรู้และทักษะที่ รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่ อทา
ให้ กระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ จะพร้ อมใช้ งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 1,900 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x6 ราคาทุนของกระบวนการผลิตเท่ากับ 2,100 บาท (ประกอบด้วยรายจ่ายที่
รับ รู เ้ มื่ อสิ้น ปี 25x5 จานวน 100 บาท และรายจ่า ยที่ รับรู ใ้ นปี 25x6 จานวน 2,000 บาท)
กิจการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 200 บาท เพื่อปรับมูลค่าตามบัญชี
ของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์ (2,100 บาท) ให้เป็ น
มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้รั บ คื น (1,900 บาท) ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์น้ ี จะ
กลับรายการในงวดถัดไปหากเป็ นไปตามเงื่อนไขของการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิน ทรัพ ย์ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ า ของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
21
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การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
68

69

69ก

กิจการต้อ งรับรู ร้ ายจ่ ายส าหรับรายการที่ ไม่ มีตวั ตนเป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น เว้นแต่ จะ
เป็ นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
68.1 รายจ่ ายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์การรับรูร้ ายการ (ดูย่อหน้าที่ 18 ถึง 67) หรือ
68.2 กิจการได้มาซึ่ งรายการดังกล่าวจากการรวมธุ รกิจ และไม่สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์
ไม่ มีต ัวตน ในกรณีนี้ กิจการรับรู ร้ ายการดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ าความนิยม
ณ วันที่ซื้อ (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้))
ในบางกรณี กิ จ การก่ อ ให้ เกิ ด รายจ่ า ยเพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ งประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคต
แต่ไม่สามารถรั บ รู้รายจ่ า ยดังกล่ า วเป็ นสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนหรื อสินทรั พย์อื่ นได้ ในกรณี ของ
สินค้ า กิจการรั บรู้รายจ่ ายดังกล่ าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่ อกิจการมีสิทธิในการเข้ าถึงสินค้ าเหล่ านั้น
ในกรณี ข องบริ ก าร กิจ การรั บ รู้ ร ายจ่ า ยดั ง กล่ า วเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อกิจ การได้ รั บ บริ ก ารนั้ น
เช่ น รายจ่ า ยในการวิ จั ย ให้ รั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อเกิด ขึ้ น (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 54) เว้ น แต่ ร ายจ่ า ย
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ งของการรวมธุรกิจ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่ นที่ ต้องรับรู้เ ป็ นค่าใช้ จ่าย
เมื่ อเกิดขึ้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
69.1 รายจ่ายเกี่ ยวกับกิจกรรมก่อนการดาเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนการดาเนินงาน)
เว้ นแต่ ร ายจ่ า ยนั้ น ได้ ร วมอยู่ ใ นราคาทุ น ของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น
อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อ นการด าเนิ น งานอาจ
ประกอบด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ตั้ ง กิจ การ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มทางกฎหมายและ
ค่า ใช้ จ่า ยด้ า นเลขานุ การที่ เกิดขึ้น ในการจั ดตั้งกิจการให้ เป็ นนิ ติบุ คคล รายจ่ า ยใน
การเปิ ดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนเปิ ดดาเนินงาน) หรือ รายจ่าย
สาหรับเริ่ มการดาเนินงานใหม่ หรือการเปิ ดตั วผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อกระบวนการใหม่
(กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนเริ่ มดาเนินงาน)
69.2 รายจ่ายในกิจกรรมการฝึ กอบรมต่างๆ
69.3 รายจ่ า ยในกิจ กรรมการโฆษณาและการส่ง เสริ ม การขาย (รวมถึง การสั่งซื้ อสิน ค้ า
ทางไปรษณีย์)
69.4 รายจ่ายในการย้ ายสถานที่ หรื อรายจ่ ายในการจัด โครงสร้ างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น
การย้ ายสถานที่ หรือจัดโครงสร้ างองค์กรใหม่ท้งั หมดหรือบางส่วน
กิจการมีสทิ ธิในการเข้ าถึงสินค้ าเมื่ อกิจการเป็ นเจ้ าของสินค้ าดังกล่าว ในทานองเดียวกัน กิจการ
มีสทิ ธิในการเข้ าถึงสินค้ าเมื่ อสินค้ าดังกล่าวได้ ก่อสร้ างขึ้นตามเงื่ อนไขของสัญญาจ้ าง และกิจการ
สามารถได้ รับมอบสินค้ าดังกล่ าวเป็ นสิ่ งตอบแทนจากการจ่ ายเงิน สาหรั บการบริ การ กิจการ
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ได้ รับบริการเมื่ อมีการให้ บริการดังกล่าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่เมื่ อกิจการใช้ บริการนั้น
เพื่ อให้ บริการอื่ น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้ แก่ลูกค้ า
ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 68 มิ ได้ ห้า มกิจการรั บ รู้ การจ่ า ยล่ ว งหน้ า เป็ นสิน ทรั พ ย์เ มื่ อการจ่ า ย
ค่ า สิ น ค้ าล่ ว งหน้ านั้ น เป็ นการจ่ า ยเพื่ อให้ กิ จ การได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ าถึ ง สิ น ค้ าเหล่ า นั้ น
ในทานองเดียวกัน ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 68 มิได้ ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้ าเป็ นสินทรัพย์
เมื่ อการจ่ายค่าบริการล่วงหน้ านั้นเป็ นการจ่ายเพื่ อให้ กจิ การได้ รับบริการเหล่านั้น
ค่าใช้จ่ายในอดีตที่ตอ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์

71

กิ จ การต้อ งไม่ ร ับ รู ้ร ายจ่ ายเกี่ ยวกับ รายการที่ ไม่ มี ต ัว ตนซึ่ งได้ร ับ รู ้เ มื่ อเริ่ มแรกเป็ น
ค่าใช้จ่ายแล้ว เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในภายหลัง

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
72

73

กิจการต้องเลือกใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ ตามย่อหน้าที่ 75
เป็ นนโยบายการบัญชี ของกิจการ ในกรณีท่ ี กิจการเลือกใช้วิ ธี การตี ราคาใหม่ สิ นทรัพย์อ่ ื น
ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่เช่ นเดียวกัน เว้นแต่จะไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์เหล่านั้น
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรั พย์ทมีี่ ลักษณะและประโยชน์การใช้
งานที่ คล้ า ยคลึ งกัน ในการดาเนิ น งานของกิจ การ สิน ทรั พย์ไม่ มีตั วตนทุ กรายการที่ จั ดอยู่ ใ น
ประเภทเดียวกัน มีการตีราคาใหม่ พร้ อมกัน ทั้งนี้ เพื่ อหลีกเลี่ ยงการเลื อกตีร าคาใหม่ เฉพาะ
สินทรัพย์บางรายการและการรายงานจานวนเงินในงบการเงิน ซึ่ งเป็ นการผสมผสานกันระหว่าง
ราคาทุนและราคาที่ ตีใหม่ ณ วันที่ ต่างๆ
วิธีราคาทุน

74

หลังจากการรับรู เ้ ริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนต้องแสดงด้วยราคาทุ นหักค่ าตัดจาหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
วิธีการตีราคาใหม่

75

หลังจากการรับรูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคา
ที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หกั ค่าตัดจาหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกิดขึ้ นในภายหลัง สาหรับวัตถุประสงค์ของการตีราคาใหม่ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยอ้างอิง
กับตลาดที่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ การตีราคาใหม่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มูลค่า
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76

77

78

79

80

ตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้นั
วิธกี ารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้ กจิ การ
76.1 นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ
76.2 รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่ อเริ่ มแรกด้ วยจานวนที่ ไม่ใช่ราคาทุน
วิธกี ารตีราคาใหม่จะนามาถือปฏิบัติหลังจากที่ กจิ การได้ รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่ อเริ่ มแรกด้ วย
ราคาทุ น อย่ า งไรก็ตาม หากกิจ การรั บ รู้ ราคาทุ น ของสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนเพี ยงบางส่วนเป็ น
สินทรัพย์ เนื่ องจากสินทรัพย์น้ันไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ ผ่านไป
ระยะหนึ่ ง (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 65) วิ ธี ก ารตีร าคาใหม่ อ าจน ามาถื อ ปฏิบั ติ กับ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน
ทั้ง รายการ ทั้ง นี้ วิ ธี ก ารตี ร าคาใหม่ อาจน ามาถื อ ปฏิบั ติกับ สิน ทรั พย์ ไ ม่ มีตั ว ตนที่ ได้ รั บ จาก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกิจการได้ รับรู้ไว้ ด้วยมูลค่าที่ กาหนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 44)
โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรั บสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางครั้ง ตลาดที่ มี
สภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ตลาดที่ มีสภาพคล่องอาจ
มีอยู่ ในบางประเทศสาหรั บใบอนุ ญาตประกอบการรถแท็กซี่ ใบอนุ ญาตประกอบการประมง
หรือโควต้ าการผลิต ซึ่ งใบอนุ ญาตดังกล่าวสามารถโอนเปลี่ ยนมือได้ อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม
ตลาดที่ มีสภาพคล่องไม่มีสาหรับยี่ ห้ อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิในการเผยแพร่ดนตรี
และภาพยนตร์ สิทธิบัตร หรือเครื่ องหมายการค้ า เนื่ องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัว
แม้ ว่ า จะมี ก ารซื้ อขายสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนบางรายการ แต่ ข้ อ ตกลงที่ ท าขึ้ นเป็ นการเจรจา
ต่อรองระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ขายแต่ละราย และการซื้อขายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวราคาที่ จ่ ายซื้อสินทรัพย์เพี ยงรายการเดียวอาจถือว่ าเป็ นหลักฐานที่ ไม่เพียงพอสาหรั บ
การวั ด มู ลค่ า ยุ ติธรรมให้ กับ รายการอื่ น นอกจากนี้ ราคาที่ ซื้ อขายกัน มักไม่ เป็ นที่ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน
ความถี่ ของการตีราคาใหม่ข้ ึนอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มี
การตีร าคาใหม่ หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ที่ตีร าคาใหม่ แ ตกต่ า งจากมู ลค่ า ตามบั ญ ชี
อย่างมีสาระสาคัญ กิจการจาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่ ง มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสาคัญจนทาให้ จาเป็ นต้ องมี
การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีความผันผวน
อย่างไม่มีนัยสาคัญกิจการไม่จาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่บ่อยครั้ง
เมื่ อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ดังกล่าวให้ ปรับปรุงเป็ น
ราคาที่ ตีใหม่ ณ วันที่ ตีราคาใหม่ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ตามข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
80.1 ปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสมในลั ก ษณะที่ สอดคล้ อ งกั บ
การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าตัดจาหน่ายสะสม อาจปรับปรุงโดยการอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่ สังเกตได้ หรือ
ปรับปรุงให้ เป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ ตีราคาใหม่ ต้องปรับปรุงให้ เท่ากับผลต่างระหว่ างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า
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81

82

83

84
85

86

ตัดจาหน่ ายสะสม กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์หลังจากรั บรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าสะสม หรือ
80.2 นาค่าตัดจาหน่ ายสะสมหัก ออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า ตัดจาหน่ายสะสมของ
สินทรัพย์
จานวนเงิน ที่ เป็ นผลจากรายการปรั บ ปรุ งค่ า ตัดจาหน่ า ยสะสมให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมู ลค่ า
ตามบัญชีทเี่ พิ่ มขึ้นหรือลดลงซึ่ งให้ ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 85 และ 86
หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ตีราคาใหม่ เนื่องจากสินทรัพย์รายการนั้นไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรับ กิจการ
ต้อ งแสดงมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์น้ นั ด้ว ยราคาทุ น หัก ค่ า ตัด จ าหน่ า ยสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวัดมูลค่าโดยการอ้างอิง
กับตลาดที่มีสภาพคล่องได้อีกต่ อไป มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องเท่ ากับ
ราคาที่ ตี ใหม่ ณ วัน ที่ ตี ร าคาใหม่ ค รั้ง ล่ า สุ ด ที่ มี ก ารอ้า งอิ ง กับ ตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งหัก
ค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ข้ อเท็จจริ งที่ ว่าไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องมารองรับ สาหรั บการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่
อีกต่อไป อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจเกิดการด้ อยค่าและกิจการจาเป็ นต้ องทา
การทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้ างอิงกับตลาดที่ มีสภาพคล่อง
ณ วันที่ วัดมูลค่าภายหลังการได้ มา กิจการต้ องใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ ดังกล่าว
หากมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้ นเป็ นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการต้อง
รับรู ม้ ู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เพิ่มขึ้ นดังกล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
และแสดงจานวนที่เพิ่มขึ้ นสะสมในส่วนของเจ้าของภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์น้นั ได้ตีราคาใหม่และกิจการได้รบั รู ม้ ูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้
ต้อ งรับ รู ้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น เพื่ อกลับ รายการในจ านวนที่ ไม่ เ กิ น มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ ลดลงของสิ น ทรัพย์รายการเดีย วกัน ที่ ได้ร ับ รู ใ้ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ในงวดก่อน
หากมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลงเป็ นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการต้อง
รับรูม้ ูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ลดลงดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิ จ การต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นที่ ลดลงจากการตี ร าคาใหม่ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ นในจ านวน
ที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่มีอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตี ราคาสินทรัพย์”
ของสินทรัพย์น้ นั โดยการรับรู ส้ ่ วนที่ ลดลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นจะมีผลทาให้จานวน
ที่สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ลดลง
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทรวมอยู
ี่
่ในส่วนของเจ้ าของอาจโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
เมื่ อส่วนเกินทุนนั้นเป็ นรายการที่ เกิดขึ้นจริง โดยส่วนเกินทุนทั้งจานวนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่ อกิจการ
จาหน่ ายหรื อเลิกใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่ อกิจการใช้
สินทรั พย์ ในกรณีดังกล่ าวจานวนของส่วนเกินทุนที่ เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่า ตัด
จาหน่ายที่ คานวณจากมูลค่าตามบัญชีทตีี่ ใหม่กับค่า ตัดจาหน่ายที่ คานวณจากราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาไรสะสมต้ องไม่โอนผ่านกาไร
หรือขาดทุน

อายุการใช้ประโยชน์
88

89

90

กิจการต้องประเมินว่าอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทราบได้แน่นอนหรือไม่
และถ้าสามารถทราบได้แน่นอน อายุการใช้ประโยชน์จะกาหนดจากระยะเวลาหรือจานวน
การผลิตหรือหน่วยวัดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน กิจการต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีอายุ
การใช้ประโยชน์ท่ ีไม่ทราบแน่นอน เมื่อผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่พบ
ขอบเขตที่สามารถคาดคะเนได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถก่อให้เกิด
กระแสเงินสดสุทธิให้กบั กิจการ
การบัญชีสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อายุการใช้ ประโยชน์ทราบได้ แน่นอน (ดูย่อหน้ าที่ 97 ถึง 106) แต่ไม่ตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อายุการใช้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้ าที่ 107 ถึง 110)
หลายปัจจัยที่ ใช้ พิจารณาในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง
90.1 การน าสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนมาใช้ ป ระโยชน์ ต ามที่ คาดไว้ ซึ่ งรวมถึ ง การพิ จ ารณา
ฝ่ ายบริหารอื่ นสามารถบริหารสินทรัพย์น้ันได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้ อมูลสาธารณะเกี่ ยวกับการประมาณการ
อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ ที่ คล้ า ยคลึ ง กั น ที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นลั ก ษณะ
เดียวกัน
90.3 ความล้ าสมัยด้ านเทคนิค เทคโนโลยี การค้ า หรือด้ านอื่ นๆ
90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่ นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์ และการเปลี่ ยนแปลง
ในความต้ องการของตลาดสาหรับสินค้ าหรือบริการที่ เป็ นผลิตผลจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
90.5 การโต้ ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
90.6 ระดับของรายจ่ ายในการบารุงรั กษาที่ จาเป็ นเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตที่ คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจ
ของกิจการที่ จะใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว
90.7 ระยะเวลาที่ กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่ น
เกี่ ยวกับการใช้ สินทรัพย์ทคี่ ล้ ายคลึงกัน เช่น วันครบกาหนดของสัญญาเช่าที่ เกี่ ยวข้ อง
และ
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อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนขึ้ นอยู่ กั บ อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข อง
สินทรัพย์อนื่ ของกิจการ หรือไม่
“อายุการใช้ ประโยชน์ทไี่ ม่ทราบแน่นอน” มิได้ หมายถึงอายุการใช้ ประโยชน์ไม่มีทสี่ ้ ินสุด อายุการใช้
ประโยชน์ ของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนจะสะท้ อนให้ เห็นเพี ยงระดับของรายจ่ ายในการบารุงรั กษา
ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ จาเป็ นเพื่ อให้ สินทรั พย์คงไว้ ซึ่งมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ ได้
ประเมินไว้ ณ เวลาที่ มีประมาณการอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถและ
ความตั้งใจของกิจการที่ จะใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ ว่าอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่ทราบแน่นอนต้ องไม่ข้ นึ กับรายจ่ายในอนาคตที่ ได้ วางแผน
ไว้ ทเี่ กินกว่ารายจ่ายที่ ต้องการเพื่ อดารงให้ สนิ ทรัพย์มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม
ที่ เคยประเมินไว้
เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และสินทรั พย์
ไม่มีตัวตนอื่ นหลายรายการจึ งมีแนวโน้ มที่ จะเกิดการล้ าสมัยในด้ านเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้ มที่ จะมีอายุการใช้ ประโยชน์ทสี่ ้ัน การคาดการณ์ในการลดลง
ของราคาขายของสิน ค้ า ที่ ผลิ ต ได้ โ ดยใช้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน สามารถเป็ นข้ อ บ่ ง ชี้ ในเรื่ อง
การคาดการณ์ของความล้ าสมัยของเทคโนโลยีและความล้ าสมัยเชิงพาณิชย์ ซึ่ งสะท้ อนการลดลง
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ ฝังอยู่ในสินทรัพย์ดังกล่าว
อายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้ กระทั่งไม่สามารถ
ทราบได้ แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็ นเหตุให้ กิจการต้ องประมาณการอายุการใช้ ประโยชน์ ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้ หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็ นเหตุผล
ที่ กิจการจะนามากล่าวอ้ างเพื่ อกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ ส้นั ลงกว่า
ความเป็ นจริง
อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น
ต้องไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่กบั ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์น้ นั หากสิทธิ ตามสัญญาหรือ
สิทธิ ทางกฎหมายอื่ นนั้นมีระยะเวลาที่จากัดแต่สามารถต่ ออายุได้ อายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีท่ ีมีหลักฐานสนับสนุ นได้ว่า
กิจการสามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญ สาหรับอายุการใช้ประโยชน์ของสิทธิ
ที่ได้กลับมาใหม่ ท่ ี รับรู เ้ ป็ นสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนจากการรวมธุ รกิจคื อระยะเวลาตามสัญญา
ที่เหลืออยู่ของสิทธิท่ ีได้รบั ตามสัญญาและต้องไม่รวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่
ปั จจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่อ อายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์
ไม่ มีตัวตน ปั จจั ยทางเศรษฐกิจกาหนดระยะเวลาที่ กิจการจะได้ รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน ส่วนปั จจัยทางกฎหมายอาจจากัดระยะเวลาที่ กิจการสามารถ
ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ จะได้ รับจากสินทรั พย์น้ัน ในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์
กิจการกาหนดจากระยะเวลาที่ กาหนดโดยปั จจัยทางเศรษฐกิจหรื อปั จจั ยทางกฎหมายแล้ วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
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ปั จจัยที่ บ่ งชี้ ว่ ากิจการจะสามารถต่ออายุ สิทธิตามสัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่ น โดยไม่เกิด
ต้ นทุนที่ มีนัยสาคัญ ได้ แก่
96.1 มีหลักฐาน ซึ่ งอาจเกิดจากประสบการณ์ ที่ แสดงให้ เห็นว่ า สิทธิตามสัญญาหรื อสิทธิ
ทางกฎหมายอื่ นจะได้ รับการต่ออายุ กรณีทการต่
ี่
ออายุน้ันขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของ
บุ ค คลที่ สาม หลั ก ฐานดั ง กล่ า วต้ อ งรวมถึ ง หลั ก ฐานที่ แสดงว่ า บุ ค คลที่ สามจะให้
ความเห็นชอบด้ วย
96.2 มีหลักฐานที่ แสดงให้ เห็นว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ จาเป็ นสาหรับ
การต่ออายุ และ
96.3 ต้ น ทุ น ในการต่ อ อายุ ไม่ มี นั ยส าคั ญ เมื่ อเปรี ยบเทียบกับ ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจใน
อนาคตที่ กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากการต่ออายุน้ัน
หากต้ น ทุ น ในการต่ อ อายุ มี นั ยส าคั ญ เมื่ อเปรี ย บเทียบกับ ประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
ที่ คาดว่ า กิจ การจะได้ รั บ จากต่ อ อายุ น้ั น ต้ น ทุ น ในการต่ ออายุ น้ ีถือเป็ นต้ น ทุ น ในการได้ มาซึ่ ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันที่ ต่ออายุ

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
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กิจการต้องปั นส่วนจานวนที่คิดค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนอย่างเป็ นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน กิจการ
ต้องเริ่มตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์น้ นั พร้อมที่ให้ประโยชน์ได้ กล่าวคือ
เมื่อสินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
กิจการต้องหยุดการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันใดวันหนึ่งที่เกิดขึ้ นก่อนระหว่าง
วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถือไว้เพื่อขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม
สิ น ทรัพ ย์ท่ ี จะจ าหน่ า ยที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ถื อ ไว้เ พื่ อขาย) ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการด าเนิ น งานที่ ยกเลิ ก (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้) กับ วัน ที่ กิ จ การเลิ ก รับ รู ้
สินทรัพย์น้นั วิธีการตัดจาหน่ายที่ใช้ตอ้ งสะท้อนถึงรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถกาหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการ
ต้อ งใช้วิ ธี เ ส้น ตรงในการตัด จาหน่ าย ค่ าตัด จาหน่ ายในแต่ ละงวดต้อ งรับ รู ใ้ นก าไรหรื อ
ขาดทุน เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือ มาตรฐานฉบับอื่นจะอนุ ญาตหรือกาหนดให้
กิจการนาค่าตัดจาหน่ายดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่ ืนๆ
วิ ธีก ารตั ด จ าหน่ า ยที่ ใช้ ใ นการปั น ส่ ว นจ านวนที่ คิ ด ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
ตามเกณฑ์ทเี่ ป็ นระบบตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธีการ วิธีการดังกล่าว
รวมถึงวิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต กิจการเลือกใช้ วิธีการตัดจาหน่าย
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ตามรูปแบบที่ คาดว่าจะได้ ใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
ใช้ วิธีก ารตัดจาหน่ ายนั้นอย่างสม่าเสมอในทุกงวด เว้ น แต่ รูป แบบที่ คาดว่ า จะได้ ใช้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันเปลี่ ยนแปลงไป
มีข้อสันนิษฐานว่าวิธีการตัดจาหน่ายที่ อ้างอิงจากรายได้ ทเี่ กิดจากกิจกรรมซึ่ งรวมการใช้ สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเป็ นวิธีทไม่
ี่ เหมาะสม รายได้ ทเกิ
ี่ ดจากกิจกรรมที่ รวมการใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักจะ
สะท้ อนปั จจั ยต่างๆ ที่ ไม่ เชื่ อมโยงโดยตรงกับการใช้ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ ที่ อยู่ ในสินทรั พย์
ไม่ มีตัวตนนั้ น ตัวอย่ างเช่ น รายได้ ได้ รั บผลกระทบจากปั จจั ยน าเข้ า อื่ นและกระบวนการอื่ น
กิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การขาย การเปลี่ ยนแปลงในปริ ม าณขายและราคา ราคาซึ่ งเป็ น
ส่วนประกอบของรายได้ อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้ อ ซึ่ งไม่ได้ มีความเกี่ ยวข้ องกับวิธีทกี่ ิจการ
ใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน ข้ อสันนิษฐานนี้ไม่สามารถนามาใช้ ได้ ในบางสถานการณ์ทจี่ ากัด
98ก.1 ในกรณี ที่ สิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนแสดงถึงการวั ด มู ลค่ า ของรายได้ ตามที่ อธิบ ายไว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 98ค หรือ
98ก.2 เมื่ อพิสูจน์ได้ ว่ารายได้ และการได้ ใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมาก
ในการเลือกวิธีการตัดจาหน่ ายให้ เหมาะสมตามที่ กล่าวในย่อหน้ า 98 กิจการสามารถกาหนด
ปั จจัยที่ เป็ นข้ อจากัดที่ ต้ องพิจารณาเป็ นลาดับแรกซึ่ งมีอยู่เป็ นปกติในสินทรั พย์ไม่มีตัวตนนั้น
ตัวอย่างเช่น สัญญาซึ่ งกาหนดให้ สิทธิกิจการในการใช้ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ อาจมีการกาหนดไว้
ล่วงหน้ าของจานวนปี (ระยะเวลา) จานวนหน่วยการผลิต หรือจานวนคงที่ ของยอดรายได้ ที่จะ
เกิดขึ้น การระบุปัจจัยที่ เป็ นข้ อจากัดที่ ต้ องพิจารณาเป็ นลาดับแรกจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการระบุ
เกณฑ์ของการตัดจาหน่ ายที่ เหมาะสม แต่เกณฑ์อื่นอาจนามาปฏิบัติใช้ ได้ หากเกณฑ์ดังกล่ า ว
สะท้อนรูปแบบของการได้ ใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ ใกล้ เคียงกว่า
ในสถานการณ์ทปัี่ จจัยที่ เป็ นข้ อจากัดที่ ต้ องพิ จารณาเป็ นลาดับแรกที่ มีอานาจเหนือกว่า ซึ่ งมีอยู่
เป็ นปกติวิสัยในสินทรั พย์ไม่มีตัวตนเป็ นเรื่ องของการบรรลุผลสาเร็จในรายได้ รายได้ ทเกิ
ี่ ดขึ้น
สามารถนามาเป็ นเกณฑ์ในการตัดจาหน่าย ตัวอย่างเช่น กิจการได้ มาซึ่ งสัมปทานการสารวจและ
สกัดแร่ ทองคาจากเหมืองทองคา การหมดอายุของสัญญาอาจขึ้นอยู่กับจานวนคงที่ ของรายได้ รวม
ที่ เกิดจากการสกัดแร่ (เช่น สัญญาอาจอนุญาตให้ สกัดแร่ทองคาจากเหมืองแร่ จนกระทั่งยอดรวม
ของรายได้ จากการขายทองคาครบ 2 พันล้ านบาท) และไม่ได้ ข้ ึนกับระยะเวลาหรือปริมาณทอง
ที่ ขุดได้ ตัวอย่างอื่ น เช่น สิทธิในการดาเนินงานทางด่วนสามารถขึ้นอยู่กับจานวนรายได้ คงที่ ทเี่ กิด
จากการเก็บค่ าทางด่วน (ตัวอย่างเช่ น สัญญาอนุ ญาตให้ การดาเนิ นงานทางด่วนได้ จนกระทั่ง
ยอดเงินที่ ได้ จากการเก็บค่าทางด่วนมียอดครบ 100 ล้ านบาท) ในกรณีการก่อให้ เกิดขึ้นของ
รายได้ ถื อ เป็ นปั จจั ยที่ จ ากัดที่ มีอ านาจเหนื อกว่ า ในสัญญาส าหรั บ การใช้ สิน ทรั พย์ ไม่ มีตั วตน
การก่อให้ เกิดขึ้นของรายได้ ดังกล่าวอาจเป็ นเกณฑ์ทเี่ หมาะสมที่ จะมาใช้ ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เนื่ องจากสัญญามีการระบุ จานวนคงที่ ของยอดรายได้ ทจะเกิ
ี่ ดขึ้น ซึ่ งจะนามาใช้ ในการพิจารณา
การตัดจาหน่าย
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โดยปกติ กิจ การรั บ รู้ค่า ตัดจาหน่ า ยในกาไรหรื อขาดทุ น อย่า งไรก็ตาม ในบางครั้ งประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ อยู่ในสินทรั พย์ไม่มีตัวตนถือเป็ นส่วนหนึ่ งในการผลิ ตสินทรั พย์อื่ น
ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจาหน่ายถือเป็ นส่วนหนึ่ งของราคาทุนของสินทรัพย์อนื่ และนาไปรวมเป็ น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์น้ัน ตัวอย่างเช่ น ค่าตัดจาหน่ ายของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลิ ตต้ องน าไปรวมเป็ นมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินค้ าคงเหลื อ (ดู มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
มูลค่าคงเหลือ
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กิจการต้องกาหนดมู ลค่ าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนให้เป็ นศูนย์ เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อกาหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
100.1 มีขอ้ ผูกมัดว่าบุคคลที่สามจะซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์
หรือ
100.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรับ (ตามที่นิยามในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้)) และเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถกาหนดโดยอ้างอิงกับตลาดที่มีสภาพคล่องนั้น และ
100.2.2 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ท่ ี ตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งนั้น จะมี อ ยู่
เมื่อสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
จานวนที่ คิดค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อายุการใช้ ประโยชน์ ทราบได้ แน่นอนต้ อง
กาหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ ไม่เท่ากับศูนย์บ่งชี้ว่ากิจการคาดว่าจะจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่ สนิ ทรัพย์น้ันจะสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
กิจการต้ องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนจาก
การจ าหน่ ายสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน โดยใช้ ราคา ณ วั นที่ ประมาณการ สาหรั บการขายสินทรั พย์
ที่ คล้ ายคลึ ง กั น ซึ่ งสิ้ นสุ ด อายุ ก ารใช้ ประโยชน์ และมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้
สถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกับสถานการณ์ที่กิจการคาดว่ าจะนาสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์
ในอนาคต กิจการต้ องทบทวนมู ลค่ าคงเหลื อของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนอย่ างน้ อยทุ กงวดปี บั ญชี
กิจการต้ องบั นทึกการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าคงเหลื อของสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนโดยถื อเป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพิ่ มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่า มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่า ตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์จนกว่า
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ในภายหลังลดลงตา่ กว่ามูลค่าตามบัญชี
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กิจการต้องทบทวนระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
อายุ การใช้ประโยชน์ท ราบได้แน่นอนอย่ างน้อ ยทุ กงวดปี บัญชี กิจการต้อ งเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ ี
คาดไว้แตกต่ างจากที่ประมาณการไว้ในอดีต ในทานองเดียวกัน กิจการต้องเปลี่ยนแปลง
วิ ธี ก ารตั ด จ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ั ว ตนเพื่ อสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบที่ เปลี่ ยนไป
หากรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์น้ นั เปลี่ยนแปลงไป
กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)
ในระหว่างอายุของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเห็นว่าอายุการใช้ ประโยชน์ทปี่ ระมาณการไว้ น้ัน
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจบ่งชี้ว่าระยะเวลาใน
การตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจาเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลง
เมื่ อเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ กิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอาจเปลี่ ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเห็นว่าการตัดจาหน่ายด้ วยวิธียอดคงเหลือ
ลดลงเหมาะสมกว่ า วิ ธีเส้ นตรง อีกตัวอย่ างหนึ่ งคื อในกรณี ที่ การใช้ สิทธิที่ ได้ รั บจากใบอนุ ญาต
จาเป็ นต้ องเลื่ อนเวลาออกไปเนื่ องจากต้ องรอให้ ส่วนประกอบอื่ นของแผนธุ รกิจ ดาเนิ นการก่อน
ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์จนกว่างวดเวลาต่อมา

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
107
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กิจการต้องไม่ตดั จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กาหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อายุการใช้ ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนโดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
108.1 เป็ นประจาทุกปี และ
108.2 เมื่ อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดการด้ อยค่า
การทบทวนการประเมินอายุการใช้ประโยชน์
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ในแต่ ละงวดปี กิจการต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ข องสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ไม่ได้มี
การตัดจาหน่าย เพื่อ พิจารณาว่ าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ยังคงสนับสนุ นว่ าอายุ
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ
ไม่สนับสนุ นว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมี อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้องบันทึก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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110

ที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ทราบ
ได้แน่นอน โดยถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)
เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การที่ กิจการประเมิน อายุ การใช้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนใหม่
จากสินทรั พย์ ไม่ มีตั วตนที่ อายุ การใช้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอนเป็ นสินทรั พย์ ไม่ มีตั วตนที่ อายุ
การใช้ ประโยชน์ทราบได้ แน่นอนเป็ นข้ อบ่งชี้อย่างหนึ่ งว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้ อยค่า ดังนั้น
กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ โดยการเปรี ย บเทียบมู ลค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น
(ที่ กาหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ) กั บมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ และรั บรู้ ส่ วนของมู ลค่ าตามบั ญชี
ที่ สงู กว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีท่ ีจะได้รบั คืน – ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
111

ในการกาหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ดังกล่ า วอธิบ ายว่ า กิจการต้ องทบทวนมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์
เมื่ อใด และอย่างไร วิธีการกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่ อใดที่ กิจการ
ต้ องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

การเลิกใช้และการจาหน่าย
112

113

114

กิจการต้องเลิกรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อ
112.1 กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หรือ
112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนาสินทรัพย์น้ นั
มาใช้ประโยชน์หรือจาหน่าย
กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิท่ ีได้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ถ้ามี)
กับมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนนั้นเป็ นผลกาไรหรือผลขาดทุ นจากการตัดรายการ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในกาไรหรือขาดทุน เมื่อเลิกรับรู ส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เว้นแต่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่ นสาหรับการขายและเช่ ากลับคืน) สาหรับผลกาไรจากการเลิกรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนต้องไม่จดั ประเภทเป็ นรายได้
การจาหน่ ายสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนอาจเกิดขึ้นได้ ในหลายวิ ธี การ (เช่ น การขาย การทาสัญญาเช่ าการเงิน
หรือการบริ จาค) วันที่ จาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน คือวันที่ ผู้รับมีอานาจควบคุมสินทรัพย์น้ัน
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115

115ก

116

117

ตามข้ อกาหนดในการพิจารณาว่าภาระที่ ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า และใช้ เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรับการจาหน่ายสินทรั พย์โดย
การขายและเช่ากลับคืน
เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้ า 21 กิจการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ ยนแทนบางส่วน
ของสิ นทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนรวมอยู่ ในมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนนั้ น และเลิ กรั บ รู้
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนออก กรณีทไี่ ม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติในการกาหนด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทน กิจการอาจใช้ ต้นทุนการเปลี่ ยนแทนกาหนดเป็ นต้ นทุน
ของส่วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทน ณ วันที่ ได้ มาหรือวันที่ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในกิจการ
ในกรณีของการได้ สิทธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากสิทธิดังกล่าวได้ มีการออกใหม่ (ขาย)
ให้ กับบุคคลที่ สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ ยวข้ อง (ถ้ ามี) ต้ องนาไปใช้ ในการกาหนด
ผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหม่
จานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ ถูกรวมในผลกาไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการตัดรายการสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนตามข้ อกาหนดของการกาหนดราคาของรายการในย่อหน้ าที่ 47 ถึง 72 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า การเปลี่ ยนแปลงในภายหลัง
ของจ านวนเงิ น โดยประมาณของสิ่ งตอบแทนซึ่ งรวมในผลก าไรหรื อขาดทุ น ต้ องปฏิบั ติ ตาม
ข้ อกาหนดในเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงของราคาของรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
กิจการต้ องไม่หยุดการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อายุการใช้ ประโยชน์ ทราบได้ แน่นอน
เมื่ อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้ ใช้ อกี ต่อไป เว้ นแต่กรณีทกี่ จิ การได้ ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว
เต็มจานวนแล้ วหรือได้ จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย (หรือสินทรัพย์
ดั ง กล่ า วรวมอยู่ ใ นกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จะจ าหน่ า ยที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยน
ที่ ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไป
118

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท
โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายในกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทอื่น
118.1
อายุ การใช้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มีต ัว ตนทราบได้แน่ นอนหรื อ ไม่ ท ราบ
แน่นอนหากเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ท ราบได้แน่นอน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราการตัดจาหน่ายที่ใช้
118.2
วิธีการตัดจาหน่ายสาหรับสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอน
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118.3
118.4
118.5

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าตัดจาหน่ายสะสม (รวมทั้ง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์) ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด
รายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่ งได้รวมค่าตัดจาหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไว้
การกระทบยอดระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ณ วัน ต้น งวดกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี
ณ วันสิ้ นงวดที่แสดงถึงรายการต่อไปนี้
118.5.1 จ านวนเงิ น ของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ เพิ่ มขึ้ น โดยแยกแสดง
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ เกิ ด จากการพัฒ นาขึ้ นภายในกิ จ การ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหาก และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
118.5.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถือไว้เพื่อขายหรือ
รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถือ
ไว้เ พื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) และการจาหน่ายอื่น
118.5.3 จานวนเงินของสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่เพิ่มขึ้ นหรื อลดลงในระหว่ าง
งวดที่ เกิ ด จากการตี ร าคาสิ น ทรัพ ย์ใ หม่ ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ย่ อ หน้ า ที่ 75 และ 85 ถึ ง 86 และที่ เกิ ด จากผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งรับรู ห้ รื อกลับรายการในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
118.5.4 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รบั รูใ้ นกาไรหรือ
ขาดทุนระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
118.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลับ รายการ
ในกาไรหรือขาดทุนระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
(เมื่อมีการประกาศใช้)
118.5.6 ค่าตัดจาหน่ายที่รบั รูใ้ นระหว่างงวด
118.5.7 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงิน
ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน และการแปลงค่ าผลการ
ดาเนินงานในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของ
กิจการ และ
118.5.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีในระหว่างงวด
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120

121

122

ประเภทของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน คือ กลุ่ มของสิน ทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ มีลักษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่ คล้ ายคลึงกันในการดาเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้
ตามตัวอย่างต่อไปนี้
119.1 ชื่ อยี่ ห้ อของผลิตภัณฑ์
119.2 หัวหนังสือและชื่ อสิ่ งพิมพ์
119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
119.4 ใบอนุญาต และสิทธิทจี่ ะใช้ ชื่อและดาเนินธุรกิจ
119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรั พย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการดาเนินงานและ
การให้ บริการ
119.6 สูตรอาหาร สูตรอื่ น แบบจาลอง การออกแบบ และต้ นแบบ และ
119.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ กล่าวถึงข้ างต้ นสามารถแยกเป็ นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็ น
ประเภทที่ ใหญ่ข้ ึนได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมนั้นทาให้ ข้อมูลที่ เปิ ดเผยเกี่ ยวข้ องกับ
การตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้น
กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ด้ อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) เพิ่ มเติมจากข้ อมูลที่
กาหนดให้ เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 118.5.3 ถึง 118.5.5
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ ยวกับลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทมี่ ีผลกระทบ
อย่ า งมีสาระสาคัญในงวดปั จ จุ บัน หรื อคาดว่ า จะมีผลกระทบอย่ างมี สาระสาคัญ ในงวดต่ อไป
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของรายการข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
121.1 การประเมินอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
121.2 วิธกี ารตัดจาหน่าย หรือ
121.3 มูลค่าคงเหลือ
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน
122.1 มู ลค่ าตามบัญ ชี ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ไม่ ทราบแน่นอน
และเหตุ ผ ลสนับ สนุ น การประเมิ น ว่ า อายุ ก ารใช้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ น อน
ในการให้เ หตุ ผ ล กิ จ การต้อ งอธิ บ ายถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี บ ทบาทอย่ า งมี น ัย ส าคัญ
ในการกาหนดว่าสินทรัพย์มอี ายุการใช้ประโยชน์ท่ ีไม่ทราบแน่นอน
122.2 ค าอธิ บ ายเกี่ ยวกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี และระยะเวลาการตัด จ าหน่ า ยที่ เหลื อ อยู่
สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละรายการที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินของกิจการ
122.3 สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและรับรูเ้ ริ่มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 44)
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122.3.1 มูลค่ายุติธรรมที่รบั รูเ้ ริ่มแรกของสินทรัพย์เหล่านั้น
122.3.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น และ
122.3.3 สิ นทรัพย์เหล่านั้นวัดมู ลค่ าภายหลังการรับรู ร้ ายการด้วยวิธีราคาทุนหรื อ
วิธีการตีราคาใหม่
122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีขอ้ จากัดในเรื่องสิทธิ และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่นาไปใช้เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
122.5 จานวนเงินที่กิจการมีขอ้ ผูกมัดตามสัญญาสาหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กรณีทกี่ จิ การอธิบายถึงปัจจัยที่ มีบทบาทอย่างมีนัยสาคัญในการกาหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี
อายุการใช้ ประโยชน์ทไี่ ม่ทราบแน่นอน กิจการพิจารณาถึงปัจจัยที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 90
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่วดั มูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่
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หากกิจการบันทึกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาที่ตี ใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลทุกข้อ
ต่อไปนี้
124.1 แสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
124.1.1 วันที่ตีราคาใหม่
124.1.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตีราคาใหม่ และ
124.1.3 มูลค่าตามบัญชี ซ่ ึ งมีการรับรูต้ ามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มี
การตี ราคาใหม่ ซึ่ งมีการวัดมู ลค่ าหลังจากการรับ รู ร้ ายการโดยใช้
วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 74 และ
124.2 จานวนส่ ว นเกินทุ น จากการตี ราคาสิ น ทรัพย์ท่ ี เกี่ ยวข้อ งกับสิ นทรัพย์ไ ม่ มีตวั ตน
ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวดโดยแสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
และข้อจากัดในการนาส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปั นให้กบั ผูถ้ อื หุน้
124.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
ในการเปิ ดเผยข้ อมูล กิจการอาจจาเป็ นต้ องนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็ น
ประเภทที่ ใหญ่ข้ ึน อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องไม่นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกัน
เป็ นประเภทเดี ย วกัน หากการรวมนั้ น จะท าให้ สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนแสดงด้ ว ยจ านวนเงิ น
ที่ วัดมูลค่าด้ วยทั้งวิธรี าคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่
รายจ่ ายเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
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กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนรวมของรายจ่ ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่ งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
ในระหว่างงวด
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รายจ่ายเกี่ ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้ วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรม
การวิ จัยและพั ฒนา (ดู ย่อหน้ าที่ 66 ถึง 67 สาหรั บแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับ ประเภทของรายจ่ า ย
ที่ ต้องนามารวมเพื่ อการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ ข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 126)
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
128.1 คาอธิบายเกี่ ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ ตัดจาหน่ายเต็มจานวนแล้ ว แต่กิจการยังใช้
ประโยชน์อยู่ และ
128.2 คาอธิบายโดยสังเขปเกี่ ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีนัยสาคัญภายใต้ การควบคุมของ
กิจการ แต่ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์เนื่ องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์การรั บรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรื อเนื่ องจากกิจการได้ มาซึ่ ง
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนหรื อก่อให้ เกิดสินทรั พย์ไม่มีตัวตนขึ้นก่อนที่ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
129
130

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
130ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130จ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
130ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ซ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ฌ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ญ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
130ฎ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 3 114 และ 116 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
130ฏ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ท่ ีคล้ายคลึงกัน
131

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
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(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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