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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 38: Intangible Assets (Bound volume 2017 Consolidated 

without early application))     

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 133 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนด

ของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ 

ในการเลือกและการใช้น โยบายการบัญ ชี  ให้ กิ จการถื อปฏิ บั ติ ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้โดยเฉพาะ รวมทั้ง

ก าหนดวิธีการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเฉพาะ 

 

ขอบเขต  
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติัส าหรบัการบนัทึกบญัชีเกีย่วกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ยกเวน้ 

2.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีก่ าหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอื่น  

2.2 สินทรพัยท์างการเงินตามค านิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่107 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน  

2.3 การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าของการส ารวจและการประเมินค่าสินทรพัย์  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การส ารวจ 

และการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เมือ่มีการประกาศใช)้) และ 

2.4 รายจ่ายในการพัฒนา และ ขุดแร่ น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสรา้งข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั  

3 หากมาตรฐานฉบับอื่นได้ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใดไว้

โดยเฉพาะ กจิการต้องน ามาตรฐานฉบับน้ันมาถือปฏบัิติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่าง

ของรายการที่ไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติมีดังต่อไปนี้  



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   5 
 

3.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญา

ก่อสรา้ง (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.3 สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3.4 สินทรัพย์ที่ เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.5 สินทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่ ระบุไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3.6 ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.7 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกิดจากสิทธิตามสัญญา

ประกันภัยของผู้รับประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่ อมีการประกาศใช้) ซ่ึงมาตรฐาน 

ดังกล่าวก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะส าหรับต้นทุนการได้มารอ 

การตัดบัญชี แต่ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดังกล่าว ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

3.8 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ ไม่หมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ ถือไว้เพ่ือขาย  

(หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) 

ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือ

แผ่นฟิล์ม ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่ มีองค์ประกอบทั้งที่ มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือว่าเป็น

สนิทรัพย์ที่มีตัวตน ซ่ึงควรปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น 

อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงปฏิบัติตามมาตรฐาน
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การบัญชีฉบับน้ี กิจการอาศัยดุลยพินิจในการประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยส าคัญมากกว่ากัน 

เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้ 

โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ให้ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง 

ของเคร่ืองมือและถือว่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ถือ

หลักปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้างต้น ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ถือว่าเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา การฝึกอบรม  

การเร่ิมด าเนินงานใหม่ และการวิจัยและพัฒนา ส าหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา 

ถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ดังน้ัน แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจท าให้เกิดสินทรัพย์ 

ที่มีตัวตน เช่น ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ แต่องค์ประกอบทางกายภาพของสินทรัพย์น้ันถือว่า 

มีความส าคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ที่ท  าให้เกิดเป็นสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนน้ัน 

6 ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินอาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน

หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เร่ิมแรก ให้ผู้เช่าน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

มาถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ส าหรับสิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาต

ให้ใช้รายการต่างๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทศัน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สทิธิบัตร และลิขสทิธิ์ 

ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) และให้ถืออยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

7 ขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่นอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี 

บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนท าให้เกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการบัญชี 

ที่แตกต่างไป เช่น รายจ่ายในการส ารวจ พัฒนาและขุดเจาะน ้ามัน ก๊าซธรรมชาติและแหล่ง

ทรัพยากรแร่ในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังน้ัน กิจการ

จึงไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม กิจการในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือผู้รับประกันภัยต้องน ามาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และรายจ่ายอื่นๆ  

ที่เกดิข้ึน (เช่น ต้นทุนในการเร่ิมด าเนินงานใหม่)  

 

ค านยิาม 

 

8 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  
 

การตัดจ าหน่าย หมายถงึ การปันส่วนจ านวนเงินที่ คิดค่าตัดจ าหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างเป็นระบบตลอดอายุ 

การใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้น 
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สินทรัพย ์ หมายถงึ ทรพัยากรทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) 

  

2)  

 

อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซึ่งเป็น

ผลมาจากเหตุการณใ์นอดีต และ   

ก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต

แก่กิจการ        

   

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จ านวนเงินของสินทรพัยที์่รบัรูใ้นงบแสดงฐานะ

การเงิน หลังจากหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ      

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์

   

ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่

กิจการจ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ

แทนอื่นที่กิจการมอบให ้เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์

ณ เวลาที่ได้สินทรัพย์น ั้ นมาหรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้ง

สินทรัพยน์ ั้น หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องให้รวมถึง

จ านวนที่ถือว่าเป็นของสินทรพัย์เมื่อมีการรับรู ้

เมื่ อ เ ริ่ม แ รกต าม ที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัอื่น เช่น มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 

2560) เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อ 

มีการประกาศใช)้  

   

จ านวนทีคิ่ดค่าตดัจ าหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจ านวนเงินอื่นที่ใชแ้ทน

ราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

   

การพฒันา หมายถงึ การน าผลของการวิจัยหรือความรู ้อื่นมาใช้ใน

แผนงานหรือการออกแบบเพื่อการผลิตสิ่งใหม่

หรือสิ่งที่ดี ข้ึนกว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเริ่ม 

การผลิตหรือการใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ ว่าสิ่งนั้ น 

จะเป็นวัต ถุดิ บ  ช้ิ นส่ วนอุปกรณ์  ผลิ ตภัณฑ ์

กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 
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มลูค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่า

จะไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง และ

จากการจ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ นเมื่อส้ินสุดอายุ 

การใช้ประโยชนห์รือกิจการคาดว่าจะเกิดข้ึน

เมือ่มีการโอนเพือ่ช าระหนี้ สิน 

   

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรพัย์ หรือจะ

จ่ายเพือ่โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดู

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้)  

   

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์

หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

   

สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน หมายถงึ สินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุไดแ้ละ

ไม่มลีกัษณะทางกายภาพ 

   

สินทรัพยท์ีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ เงินสดที่ถอืครองและสินทรพัยที์่กิจการจะไดร้บั

เป็นจ านวนเงินที่ก าหนดไวแ้น่นอน หรือจ านวนเงิน

ทีส่ามารถทราบได ้

   

การวิจัย หมายถงึ การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพือ่ให้

ไดม้าซ่ึงความรูแ้ละความเขา้ใจใหม่ทางดา้น

วิทยาศาสตรห์รือทางดา้นเทคนคิ 

   

มลูค่าคงเหลอื 

ของสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

หมายถงึ ประมาณการจ านวนเงินที่กิจการจะไดร้ับใน

ปัจจุบนัจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหัก

ประมาณการต้นทุนจากการจ าหน่าย หาก

สินทรัพย์ มีอายุการใช้ประโยชน์และอยู่ใน

สภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันส้ินอายุการใช้

ประโยชน ์

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   9 
 

อายุการใชป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1)  ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์ว ้

ใช ้หรือ 

2)  จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยใน

ลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการ 

คาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

9 กิจการมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดหน้ีสินเพ่ือการได้มา การพัฒนา การรักษาระดับหรือ

ยกระดับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค 

การออกแบบและการน าระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความรู้ทางการตลาด และเคร่ืองหมายการค้า (ซ่ึงรวมถึงช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์และช่ือสิ่งพิมพ์) 

ตัวอย่างของรายการข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ 

รายช่ือลูกค้า สิทธิในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตท าการประมง โควตา  

การน าเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ช่ือและด าเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกับผู้ขายสินค้า 

ความจงรักภักดีต่อสนิค้า ส่วนแบ่งตลาด และสทิธทิางการตลาด 

10 รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 9 อาจไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ทุกรายการ กล่าวคือ รายการที่จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการ

ต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการน้ันเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากรายการน้ันเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 68) 

 

สามารถระบุได ้

 

11 ค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก าหนดให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุ ได้เพ่ือแยก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ ค่าความนิยมที่ รับรู้จากการรวมธุรกิจถือเป็น

สินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ เกิดข้ึนจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจาก 

การรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตดังกล่าวอาจเกิดจากการผนวกกันระหว่างสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้หลายๆ รายการ 

ที่ได้มาหรือเกดิจากสนิทรัพย์เหล่าน้ัน ซ่ึงแต่ละรายการไม่เข้าเกณฑท์ี่จะรับรู้ในงบการเงิน  
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12 สินทรพัยส์ามารถระบุได ้ในกรณีที ่

12.1 สินทรพัยน์ ั้นสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก

กิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได ้ไม่ว่าจะโดย

เอกเทศ หรือโดยรวมกนัตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ถือว่าเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สิน 

ทีส่ามารถระบุได ้โดยไม่ค านงึว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

12.2 สินทรพัยน์ ั้นเกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่ค านึงถึงว่า

สิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและ

ภาระผูกพนัอื่นหรือไม่ 

 

การควบคุม 

 

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการหากกิจการมีอ านาจที่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจ ากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง

ประโยชน์ดังกล่าว โดยปกติ ความสามารถของกิจการที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กรณีที่ไม่มีสิทธิ 

ทางกฎหมายจะเป็นการยากที่จะแสดงให้เห็นถึงการควบคุม อย่างไรก็ตาม ความสามารถ 

ในการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ที่จ าเป็นเพียงอย่างเดียวส าหรับการควบคุม ทั้งน้ี

เพราะกจิการอาจสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตในลักษณะอื่นได้ 

14 ความรู้ทางการตลาดและความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่าน้ันได้ เช่น ถ้าความรู้น้ันได้รับการคุ้มครอง

สิทธิทางกฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาต

ให้ท าได้) หรือโดยหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่ต้องรักษาความรู้น้ันเป็นความลับ 

15 กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีทักษะและกิจการอาจสามารถระบุถึงทักษะของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน 

จากการฝึกอบรม ซ่ึงท าให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่า

พนักงานเหล่านั้นจะใช้ทกัษะเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ต่อไป อย่างไรกต็าม กิจการมัก

ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอส าหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากกลุ่ม

พนักงานที่มีทักษะหรือจากการฝึกอบรมพนักงานเหล่าน้ีให้เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน ในท านองเดียวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษ 

ด้านเทคนิคอาจไม่เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้นแต่กจิการจะได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดไว้ นอกจากน้ี 

ความสามารถดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดอื่นของค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

16 กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะด าเนินการค้ากับกิจการต่อไป เน่ืองจาก

กิจการได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ

ของกิจการ อย่างไรกต็าม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุมอื่น

เพ่ือให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่มีการควบคุม 
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ที่เพียงพอส าหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความจงรักภักดี

ของลูกค้า (เช่น กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้า)  

ให้เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม การไม่มีสิทธิทางกฎหมาย 

ในการคุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่มีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกจิการ) แม้จะไม่ได้ท าเป็นสญัญา กรณีน้ีถือว่ามีหลักฐานว่า กิจการ

สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 

และมีหลักฐานว่าความสมัพันธ์กบัลูกค้าดังกล่าวสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ ดังน้ัน ความสัมพันธ์

กบัลูกค้าดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 

17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่กจิการจะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้จาก

การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกิดข้ึนจากการใช้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่น ามาใช้กับกระบวนการผลิตอาจ

ลดต้นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าท าให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 
 

18 การรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า

รายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

18.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 8 ถึง 17) และ  

18.2 เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 21 ถึง 23) 

ข้อก าหนดน้ี ให้ถือปฏบัิติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ขึ้ นภายในกิจการ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือ

บ ารุงรักษาสนิทรัพย์น้ัน 

19 ย่อหน้าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และ 

ย่อหน้าที่  33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ย่อหน้าที่  44 

เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

ย่อหน้าที่ 45 ถึง 47 เกี่ยวกบัการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับ

วิธีปฏบัิติกับค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ ย่อหน้าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้รายการ

และวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สร้างข้ึนภายในกจิการ 

20 ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่อเติมสินทรัพย์น้ัน หรือการเปล่ียนแทน 

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสินทรัพย์น้ัน ดังน้ัน รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือคงไว้

ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมากกว่าที่จะเป็นรายจ่าย 

ที่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี โดยทั่วไป จะเป็นการยากที่จะถือว่ารายจ่ายที่
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เกิดขึ้ นภายหลังเป็นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แต่จะถือว่าเป็นรายจ่ายของ

กิจการโดยรวมมากกว่า ดังน้ัน จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้เร่ิมแรก

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาหรือรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึน

ภายในกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  63 รายจ่ายที่ เกิดข้ึนภายหลังส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ  

ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

จากภายนอกกิจการหรือกิจการสร้างขึ้ นเองภายใน) ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้ น ทั้งน้ี

เน่ืองจากรายจ่ายเหล่าน้ีไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนจากรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาธุรกจิโดยรวม 

21 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนได ้ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเกณฑทุ์กขอ้ต่อไปนี้  

21.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ทีจ่ะเกิดจากสินทรพัยน์ ั้น และ 

21.2 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

22 กิจการตอ้งประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยใชข้อ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐานสนบัสนุน ขอ้สมมติ

ดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ 

ทีจ่ะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

23 กิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่รับรู้เร่ิมแรก โดยให้

ความส าคัญกบัหลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

24 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก 

 

25 โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แยกต่างหากจะสะท้อนถึง  

ความคาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ 

ในสินทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมี 

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่จะได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

แยกต่างหาก ย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ 

26 นอกจากน้ี โดยปกติ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกรณีที่สิ่งตอบแทนในการจ่ายซ้ืออยู่ในรูปของเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอื่น 

27 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

27.1 ราคาซ้ือรวมภาษีน าเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และ

จ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย และ 
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27.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์ 

28 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

28.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดข้ึน

โดยตรงจากการท าให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อม 

ใช้งาน และ 

28.3 ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

29 ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

29.1 ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย) 

29.2 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน 

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

29.3 ต้นทุนในการบริหารและต้นทุนในการผลิตทั่วไปอื่น 

30 การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้ นสุด 

เม่ือสินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน 

ต้นทุนที่ เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จึงไม่รวมเป็น 

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

มูลค่าตามบัญชีของรายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 

30.1 ต้นทุนที่ เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร แม้ว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้น ามาใช้งานกต็าม และ 

30.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่ความต้องการ

ผลผลิตจากสนิทรัพย์อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

31  การด าเนินงานบางอย่างเกิดข้ึนโดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ได้

จ าเป็นในการท าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

การด าเนินงานที่ไม่ส าคัญเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนาสินทรัพย์น้ัน 

เน่ืองจากการด าเนินงานที่ไม่ส าคัญดังกล่าวไม่ได้จ าเป็นในการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อม 

ที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก 

การด าเนินงานที่ไม่ส าคัญดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง 

32 หากมีการขยายก าหนดการช าระเงินค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือ

ตามปกติ กิจการต้องก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์น้ันให้เท่ากับราคาที่ เทียบเท่าราคาเงินสด  

และบันทึกผลต่างระหว่างจ านวนเงินน้ีกับจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายช าระ เป็นดอกเบ้ียจ่าย 

ตลอดอายุของการได้ รับสินเช่ือ เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า 
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ตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อม ี

การประกาศใช้) ก าหนดว่ากรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้มาจากการรวมธุรกิจ ราคาทุนของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

จะสะท้อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ซ้ือ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กิจการคาดว่า 

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงกิจการคาดว่า

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่จะ

ได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้

รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ หากสินทรัพย์ที่ได้มาจาก 

การรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การวัดมูลค่า 

ในเร่ืองการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือตามย่อหน้าที่ 21.2 เสมอ 

34 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ไม่ว่าผู้ขายได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนน้ันก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไม่ หมายความว่า ผู้ซ้ือรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่

ระหว่างด าเนินการของผู้ขายเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าว

เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งน้ี โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการของผู้ขายจะเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตามข้อก าหนด

ทุกข้อดังต่อไปนี้  

34.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ และ 

34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็นเอกเทศได้หรือเกิดจากสิทธิตามสัญญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

 

35  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กิจการน าประมาณการมาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยก าหนดเป็นช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ซ่ึงมีความน่าจะเป็น
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ที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวได้น าไปรวมในการ วัดมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์แล้ว  

36  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิอาจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่อรวมกับ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่สามารถระบุได้เท่าน้ัน ในกรณีดังกล่าวผู้ซ้ือต้องรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้น ามารวมกบัรายการที่เกี่ยวข้อง 

37  ผู้ซ้ืออาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์ 

แต่ละรายการมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ ใกล้เคียงกัน เช่น ค าว่า “ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ  

“ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” มักน ามาใช้แทนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม 

“ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” ถือเป็นค าศัพท์ด้านการตลาดโดยทั่วไป  

ซ่ึงน ามาใช้เพ่ือหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ ซ่ึงประกอบกัน เช่น เคร่ืองหมายการค้า (หรือ

เคร่ืองหมายการค้าประเภทการบริการ) และช่ือทางการค้า สูตร ส่วนผสม และความเช่ียวชาญ 

ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  

38 – 41 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

 

รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการไดม้าซ่ึงโครงการวิจยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 

42 รายจ่ายในการวิจยัและพฒันาซ่ึง 

42.1 เกีย่วขอ้งกบัโครงการวิจัยหรือพฒันาที่อยู่ระหว่างด าเนนิการซ่ึงไดม้าแยกต่างหาก

หรือไดม้าจากการรวมธุรกิจและรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ 

42.2 เกิดข้ึนหลงัจากการไดม้าซ่ึงโครงการ  

การบนัทึกบญัชีของรายการดงักล่าวตอ้งใหถ้อืปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54 ถงึ 62 

43 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 54 ถึง 62 ก าหนดว่ารายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังของโครงการวิจัยหรือ

พัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหากหรือได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงได้รับรู้

เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง  

43.1 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย  

43.2 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกิดขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การรับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 และ 

43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ที่ได้มาหากรายจ่ายในการพัฒนาน้ันเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

 

44 ในบางกรณี กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่าย 

สิ่งตอบแทนใดๆ หรือจ่ายสิ่งตอบแทนในจ านวนที่น้อยมาก  ในกรณีน้ีอาจเกิดขึ้ นเมื่อรัฐบาล 

โอนหรือจัดสรรสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้กบักจิการ เช่น สทิธใินการน าเคร่ืองบินลงจอดที่ทา่อากาศยาน 
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สิทธิในการด าเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ใบอนุญาตหรือโควต้าน าเข้า หรือสิทธิที่จะใช้

ทรัพยากรที่มีข้อจ ากัดอื่น ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจาก

รฐับาล (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุน

เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หากกิจการเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ (วิธีที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้)) บวกกับรายจ่าย

โดยตรงที่เกดิข้ึนในการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการแลกเปลีย่น 

 

45 กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงรายการจากการแลกเปล่ียนกับ

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น หรือจากการแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียน

สินทรัพย์ที่ ไม่ เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ ไม่ เป็นตัวเงินอื่ น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถใช้ 

ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณีตามที่กล่าวไว้ได้ กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่กรณีใดกรณี

หน่ึงดังต่อไปน้ี 

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

45.2  มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถือ  

กจิการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามวิธกีารน้ี แม้ว่ากจิการจะไม่สามารถเลิกรับรู้รายการ

สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

46 ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากจ านวน

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หากเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้  

46.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่

ได้รับแตกต่างจากรูปแบบของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

46.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ 

การด าเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

46.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 46.1 หรือ 46.2 มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่มีการแลกเปล่ียน 
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ 

กจิการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกจิการในส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็น 

ต้องค านวณอย่างละเอยีด 

47 ย่อหน้าที่ 21.2 ก าหนดเง่ือนไขส าหรับการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าราคาทุนของสินทรัพย์

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จะถือว่าสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

47.1  การเปล่ียนแปลงในขอบเขตของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลไม่มีนัยส าคัญ

ส าหรับสนิทรัพย์น้ัน หรือ 

47.2  กิจการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการต่างๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต

ของการวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถน ามาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม 

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสนิทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

ที่น าไปแลกเปล่ียน เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน

มากกว่า  

 

ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายใน 

 

48 กิจการตอ้งไม่รบัรูค่้าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในเป็นสินทรพัย ์

49 ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

แต่รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการมักช้ีแจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนท าให้เกิดค่าความนิยมขึ้ น

ภายในกิจการ อย่างไรกต็าม ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการต้องไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ 

เน่ืองจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็น

เอกเทศได้ หรือไม่ได้เป็นรายจ่ายที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) ภายใต้

การควบคุมของกจิการซ่ึงสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

50 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึงอาจสะท้อนให้เหน็ถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ

กจิการ อย่างไรกต็าม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่

ภายใต้การควบคุมของกจิการ  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

 

51 ในบางคร้ัง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

หรือไม่น้ันท าได้ยาก เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองดังต่อไปนี้  
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51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ  

51.2 การก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณี กิจการไม่สามารถ

แยกต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายในออกจากต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือคงไว้ซ่ึง

ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในหรือท าให้ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในน้ันดีขึ้ นกว่าเดิม 

หรือไม่สามารถแยกออกจากต้นทุนที่เกดิจากการด าเนินงานประจ าวันได้  

ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดและแนวปฏบัิติ 

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 52 ถึง 67 กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในทุกรายการ เพ่ิมเติม

จากข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

52 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ 

กจิการจ าแนกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 

52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

ค าว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าค าว่า “การวิจัย” 

และ “การพัฒนา” ตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

53  หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาส าหรับโครงการภายใน

ของกิจการที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็น

รายจ่ายที่เกดิในข้ันตอนการวิจัยเทา่น้ัน 

 

ขั้นตอนการวิจยั 

 

54 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่รายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 

55 ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

น้ันได้เกิดขึ้ น ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังน้ัน กิจการรับรู้

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทนัท ี

56 ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัย ได้แก่ 

56.1  กจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

56.2  การสืบค้น การประเมินผล และการคัดเลือกขั้ นสุดท้าย เพ่ือน าผลการวิจัยหรือ 

ความรู้อื่นมาใช้ 

56.3  การค้นหาทางเลือกส าหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือ 

การบริการ และ 

56.4  การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือก 

ที่เป็นไปได้ส าหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่ 

หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   19 
 

ขั้นตอนการพฒันา 

 

57 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการพฒันา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพฒันาของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก็ต่อเมื่อกิจการสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

57.1 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ ์

เพือ่น ามาใชง้านหรือขาย 

57.2 กิจการมีความตั้ งใจที่จะท าให้สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์และน ามาใชง้าน 

หรือขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ะน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชง้านหรือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการที่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้  กิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็นว่าสินทรพัย ์

ไม่มีตวัตนหรือผลผลิตจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดรองรบั หรือหากกิจการน า

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไปใช้งานเป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็นถึง

ประโยชนที์จ่ะไดร้บัจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้น 

57.5 กิจการมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นอย่างเพียงพอที่จะ

น ามาใชใ้นการพฒันาใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ ์และน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้านหรือ

ขาย 

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวดัมูลค่าของรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

58 ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กจิการสามารถระบุสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ี เน่ืองจากข้ันตอนการพัฒนาของโครงการเป็นข้ันตอนที่ก้าวหน้า

มากกว่าขั้นตอนการวิจัย 

59 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

59.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบต้นแบบและแบบจ าลองก่อนการผลิตหรือ

ก่อนการน าไปใช้งาน 

59.2 การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

59.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของโรงงานน าร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะ

สามารถท าการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ 

59.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ ส าหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว ส าหรับ

วัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรุง

ให้ดีขึ้น 

60 กจิการประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้ข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมี 
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การประกาศใช้) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตได้อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเฉพาะเมื่อต้องใช้ร่วมกับ

สินทรัพย์อื่น กิจการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่ก าหนดไว้ 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมี 

การประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

61 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากิจการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ 

หรือท าให้กิจการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ได้แก่ แผนธุรกิจ 

ที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จ าเป็น และกิจการมีความสามารถที่จะ

จัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา

แหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจ านงที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้กู้ 

62 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการสามารถวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึน

ภายในได้อย่างน่าเช่ือถือ เช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์หรือ

ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

63 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายการที่กิจการก่อใหเ้กิดข้ึนภายใน เช่น ยี่หอ้ของผลิตภณัฑ ์หวัหนงัสือ 

ชื่อสิง่พมิพ ์รายชื่อลูกคา้ และรายการอื่นทีค่ลา้ยคลึงกนัเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

64 รายจ่ายส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่น 

ที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกออกจากต้นทุน 

ในการพัฒนาธุรกจิโดยรวม ดังน้ัน กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

 

65 ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน คือ ผลรวม

ของรายจ่ายที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็นคร้ังแรก ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 71 ไม่อนุญาต

ให้กจิการน ารายจ่ายที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว กลับมาบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดข้ึนภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่ เกี่ยวข้องโดยตรง 

ทุกรายการที่จ าเป็นในการสร้าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์

ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่  

66.1 ต้นทุนส าหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกดิจาก

การก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธิทางกฎหมาย และ 

66.4 ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธบัิตรและใบอนุญาตที่น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการรับรู้รายการที่สามารถน าดอกเบ้ียมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67 ตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67.1 รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่าย

ดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้สามารถน ามาใช้งานได้ 

67.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก 

ที่เกดิข้ึนก่อนที่สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และ 

67.3 รายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือน าสนิทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที่ 65  

กิจการก าลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่  ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000 บาท โดย

รายจ่ายจ านวน 900 บาทเกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ายจ านวน 100 บาท 

เกิดข้ึนในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 กิจการสามารถแสดงให้

เหน็ว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของความรู้และทักษะที่รวมอยู่ใน

กระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือท าให้กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์

ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท 

ณ วนัสิ้นปี 25x5 กิจการรับรูร้ายจ่ายทีเ่กิดขึ้นส าหรับกระบวนการผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดว้ยราคาทุน 100 บาท (รายจ่ายที่เกิดขึ้ นนับตั้งแต่วันที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรูร้ายการ 

กล่าวคือ ณ วนัที ่1 ธันวาคม 25x5) รายจ่ายจ านวน 900 บาททีเ่กิดขึ้นก่อนวนัที่ 1 ธันวาคม 

25x5 รับรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรูร้ายการ

จนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

กระบวนการผลิตทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 2,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

จากความรู้และทกัษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือท า

ให้กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 1,900 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x6 ราคาทุนของกระบวนการผลิตเท่ากบั 2,100 บาท (ประกอบดว้ยรายจ่ายที่

รับรูเ้มื่อส้ินปี 25x5 จ านวน 100 บาท และรายจ่ายที่รับรูใ้นปี 25x6 จ านวน 2,000 บาท) 

กิจการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์จ านวน 200 บาท เพื่อปรบัมูลค่าตามบญัชี

ของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (2,100 บาท) ใหเ้ป็น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (1,900 บาท) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ีจะ 

กลบัรายการในงวดถดัไปหากเป็นไปตามเงือ่นไขของการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 
 

68 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายส าหรบัรายการที่ไม่มีตัวตนเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดข้ึน เวน้แต่จะ

เป็นไปตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

68.1 รายจ่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 67) หรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

68.2 กิจการไดม้าซ่ึงรายการดงักล่าวจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์

ไม่มีตัวตน ในกรณีนี้  กิจการรับรูร้ายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม  

ณ วนัที่ซ้ือ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง 

การรวมธุรกิจ (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

69 ในบางกรณี  กิจการก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

แต่ไม่สามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้  ในกรณีของ

สินค้า กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน  

ในกรณีของบริการ กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการน้ัน เช่น 

รายจ่ายในการวิจัยให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 54) เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเป็น

ส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  

69.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการด าเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน) 

เว้นแต่รายจ่ายน้ันได้รวมอยู่ในราคาทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ ดิน 

อาคารและอุปกรณ์  (เมื่ อมีการประกาศใช้) ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานอาจ

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ งกิจการ เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและ

ค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการที่เกิดข้ึนในการจัดต้ังกิจการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายใน 

การเปิดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินงาน) หรือ รายจ่าย

ส าหรับเร่ิมการด าเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ 

(กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน)  

69.2 รายจ่ายในกจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ 

69.3 รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงการสั่งซ้ือสินค้า 

ทางไปรษณีย์) 

69.4 รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 

การย้ายสถานที่หรือจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 69ก กจิการมีสิทธใินการเข้าถึงสินค้าเมื่อกิจการเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน กิจการ

มีสิทธิในการเข้าถึงสนิค้าเมื่อสินค้าดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นตามเง่ือนไขของสัญญาจ้าง และกจิการ

สามารถได้รับมอบสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน ส าหรับการบริการ กิจการ
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ได้รับบริการเมื่อมีการให้บริการดังกล่าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่เมื่อกิจการใช้บริการน้ัน

เพ่ือให้บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้แก่ลูกค้า 

70 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  68 มิได้ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่าย 

ค่าสินค้าล่วงหน้าน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กิจการได้ รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน  

ในท านองเดียวกัน ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกจิการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสนิทรัพย์

เมื่อการจ่ายค่าบริการล่วงหน้านั้นเป็นการจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับบริการเหล่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายในอดีตทีต่อ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

 

71 กิจการต้องไม่รับรู ้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการ ที่ ไม่มีตัวตนซ่ึงได้รับรู ้เมื่อเริ่มแรกเป็น 

ค่าใชจ่้ายแลว้ เป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในภายหลงั 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 
 

72 กิจการตอ้งเลือกใชวิ้ธีราคาทุนตามย่อหนา้ที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที่ 75 

เป็นนโยบายการบญัชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ สินทรพัยอื์่น 

ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนัตอ้งใช้วิธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกนั เวน้แต่จะไม่มี

ตลาดทีม่ีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยเ์หล่านั้น 

73 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้

งานที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่ จัดอยู่ใน

ประเภทเดียวกันมีการตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะ

สินทรัพย์บางรายการและการรายงานจ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง

ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ต่างๆ  

 

 วิธีราคาทุน 

 

74 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

วิธีการตีราคาใหม่ 

 

75 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่ 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยอา้งอิงกบัตลาดที่มีสภาพคล่อง 

นอกจากนี้  การตีราคาใหม่ต้องปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของ 
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สินทรพัย ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยน์ ั้น  

76 วิธกีารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้กจิการ 

76.1 น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็นสนิทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ 

76.2 รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

77 วิธกีารตีราคาใหม่จะน ามาถือปฏบัิติหลังจากที่กิจการได้รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วย

ราคาทุน อย่างไรก็ตาม หากกิจการรับรู้ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงบางส่วนเป็น

สินทรัพย์ เน่ืองจากสินทรัพย์น้ันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไป

ระยะหน่ึง (ดูย่อหน้าที่  65) วิธีการตีราคาใหม่อาจน ามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ทั้งรายการ ทั้งน้ี วิธีการตีราคาใหม่อาจน ามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจาก 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกจิการได้รับรู้ไว้ด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 44) 

78 โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางคร้ัง ตลาดที่มี

สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ตลาดที่มีสภาพคล่องอาจ

มีอยู่ในบางประเทศส าหรับใบอนุญาตประกอบการรถแทก็ซ่ี ใบอนุญาตประกอบการประมง 

หรือโควต้าการผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอิสระ อย่างไรกต็าม 

ตลาดที่มีสภาพคล่องไม่มีส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธใินการเผยแพร่ดนตรี

และภาพยนตร์ สทิธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัว 

แม้ว่าจะมีการซ้ือขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ท  าข้ึนเป็นการเจรจา 

ต่อรองระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายแต่ละราย และการซ้ือขายดังกล่าวเกิดขึ้ นไม่บ่อยคร้ัง ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวราคาที่จ่ายซ้ือสินทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เพียงพอส าหรับ

การวัดมูลค่ายุติธรรมให้กับรายการอื่น นอกจากน้ีราคาที่ ซ้ือขายกันมักไม่เป็นที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

79 ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี 

อย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยส าคัญจนท าให้จ าเป็นต้องมี

การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีความผันผวน

อย่างไม่มีนัยส าคัญกจิการไม่จ าเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ใหม่บ่อยคร้ัง 

80 เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวให้ปรับปรุงเป็น

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

80.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมในลักษณะที่สอดคล้องกับ 

การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม อาจปรับปรุงโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ 

ปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ 

วันที่ตีราคาใหม่ต้องปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัด
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จ าหน่ายสะสม กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม หรือ 

80.2 น าค่าตัดจ าหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าตัดจ าหน่ายสะสมให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า 

ตามบัญชีที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงซ่ึงให้ถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 85 และ 86 

81 หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกบัสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่ตีราคาใหม่ เนือ่งจากสินทรพัยร์ายการนั้นไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรบั กิจการ

ต้องแสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์น ั้นดว้ยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

82 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวดัมูลค่าโดยการอา้งอิง

กบัตลาดที่มีสภาพคล่องไดอี้กต่อไป มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งเท่ากบั

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ครั้ งล่าสุดที่มีการอ้างอิงกับตลาดที่มีสภาพคล่องหัก 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

83 ข้อเทจ็จริงที่ว่าไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องมารองรับส าหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ 

อกีต่อไป อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันอาจเกิดการด้อยค่าและกิจการจ าเป็นต้องท า 

การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)  

84 หากกจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงกับตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา กจิการต้องใช้วิธกีารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว 

85 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิม่ข้ึนเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึนดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

และแสดงจ านวนที่เพิม่ข้ึนสะสมในส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ ั้นไดตี้ราคาใหม่และกิจการไดร้บัรูมู้ลค่าตามบญัชี

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนแลว้ ส่วนที่เพิม่จากการตีราคาใหม่นี้

ต ้องรับรู ้ในก าไรหรือขาดทุนเพื่อกลับรายการในจ านวนที่ ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนที่ลดลงของสินทรพัยร์ายการเดียวกนัที่ไดร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

ในงวดก่อน 

86 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนที่ 

ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตทีม่ีอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ของ

สินทรพัยน์ ั้น โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีผลท าใหจ้ านวนที่สะสม

ไวใ้นส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ลดลง  
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87 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของอาจโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง

เม่ือส่วนเกนิทุนน้ันเป็นรายการที่เกิดข้ึนจริง โดยส่วนเกนิทุนทั้งจ านวนอาจเกดิขึ้นจริงเมื่อกิจการ

จ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจเกิดขึ้ นจริงเมื่อกิจการใช้

สินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวจ านวนของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้ นจริงจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าตัด

จ าหน่ายที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กับค่าตัดจ าหน่ายที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของ

สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสมต้องไม่โอนผ่านก าไร

หรือขาดทุน 

 

อายุการใชป้ระโยชน ์

 

88 กิจการตอ้งประเมินว่าอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ 

และถา้สามารถทราบไดแ้น่นอน อายุการใชป้ระโยชนจ์ะก าหนดจากระยะเวลาหรือจ านวน

การผลิตหรือหน่วยวดัอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลึงกนั กิจการตอ้งพจิารณาว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีอายุ

การใชป้ระโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอน เมือ่ผลจากการวิเคราะหปั์จจยัที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด ไม่พบ

ขอบเขตที่สามารถคาดคะเนไดเ้กี่ยวกบัระยะเวลาที่สินทรพัยด์งักล่าวจะสามารถก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดสุทธิใหก้บักิจการ 

89 การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการตัดจ าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 97 ถึง 106) แต่ไม่ตัด

จ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 107 ถึง 110) 

90 หลายปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง 

90.1 การน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา 

ฝ่ายบริหารอื่นสามารถบริหารสนิทรัพย์น้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือไม่ 

90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณการ

อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่น ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะ

เดียวกนั 

90.3 ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 

90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลง

ในความต้องการของตลาดส าหรับสนิค้าหรือบริการที่เป็นผลิตผลจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

90.5 การโต้ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

90.6 ระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจ

ของกจิการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว 

90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่น

เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น วันครบก าหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

และ 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

   27 
 

90.8 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นอยู่กับอายุการใช้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์อื่นของกจิการ หรือไม่ 

91 “อายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน” มิได้หมายถึงอายุการใช้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด อายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษา 

ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตที่จ าเป็นเพ่ือให้สินทรัพย์คงไว้ซ่ึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้

ประเมินไว้ ณ เวลาที่มีประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถและ

ความตั้งใจของกิจการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ว่าอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้องไม่ข้ึนกบัรายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผน

ไว้ที่เกินกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพ่ือด ารงให้สนิทรัพย์มีผลการปฏบัิติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม

ที่เคยประเมินไว้ 

92 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนอื่นหลายรายการจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเร็วข้ึน ดังน้ัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีอายุการใช้ประโยชน์ที่สั้น การคาดการณ์ในการลดลง

ของราคาขายของสินค้าที่ผลิตได้โดยใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สามารถเป็นข้อบ่งช้ีในเร่ือง 

การคาดการณ์ของความล้าสมัยของเทคโนโลยีและความล้าสมัยเชิงพาณิชย์ ซ่ึงสะท้อนการลดลง

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่ฝังอยู่ในสนิทรัพย์ดังกล่าว 

93 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ

ทราบได้แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้กิจการต้องประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่

กิจการจะน ามากล่าวอ้างเพ่ือก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นลงกว่า

ความเป็นจริง 

94 อายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น

ตอ้งไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได ้ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนใ์นสินทรพัยน์ ั้น หากสิทธิตามสญัญาหรือ

สิทธิทางกฎหมายอื่นนั้นมีระยะเวลาที่จ ากดัแต่สามารถต่ออายุได ้อายุการใชป้ระโยชนข์อง

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนุนไดว่้า

กิจการสามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีตน้ทุนทีมี่นยัส าคญั ส าหรบัอายุการใชป้ระโยชนข์องสิทธิที่

ไดก้ลบัมาใหม่ที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสญัญาที่

เหลืออยู่ของสิทธิทีไ่ดร้บัตามสญัญาและตอ้งไม่รวมระยะเวลาทีต่่ออายุใหม่ 

95 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจก าหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมายอาจจ ากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถ

ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน ในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ 

กิจการก าหนดจากระยะเวลาที่ก  าหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่

ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 
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96 ปัจจัยที่บ่งช้ีว่ากิจการจะสามารถต่ออายุสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิด

ต้นทุนที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 

96.1 มีหลักฐาน ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิ 

ทางกฎหมายอื่นจะได้รับการต่ออายุ กรณีที่การต่ออายุน้ันขึ้นอยู่กบัความเหน็ชอบของ

บุคคลที่สาม หลักฐานดังกล่าวต้องรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามจะให้ 

ความเหน็ชอบด้วย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการจะสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

การต่ออายุ และ 

96.3 ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากการต่ออายุน้ัน 

หากต้นทุนในการต่ออายุมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ 

คาดว่ากิจการจะได้รับจากต่ออายุน้ัน ต้นทุนในการต่ออายุน้ีถือเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 
 

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

 

97 กิจการตอ้งปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน กิจการ

ตอ้งเริ่มตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นพรอ้มที่ให้ประโยชนไ์ด้ กล่าวคือ 

เมือ่สินทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 

กิจการตอ้งหยุดการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัใดวนัหนึง่ที่เกิดข้ึนก่อนระหว่าง

วนัที่กิจการจัดประเภทสินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย) ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) กับวันที่กิจการเลิกรับรู ้

สินทรพัยน์ ั้น วิธีการตดัจ าหน่ายทีใ่ชต้อ้งสะทอ้นถงึรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการ

ตอ้งใช้วิธีเสน้ตรงในการตัดจ าหน่าย ค่าตัดจ าหน่ายในแต่ละงวดต้องรบัรูใ้นก าไรหรือ

ขาดทุน เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ หรือมาตรฐานฉบบัอื่นจะอนุญาตหรือก าหนดให้

กิจการน าค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ 

98 วิธีการตัดจ าหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม

เกณฑ์ที่เป็นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธีการ วิธีการดังกล่าว

รวมถึงวิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต กิจการเลือกใช้วิธีการตัดจ าหน่าย
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ตามรูปแบบที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

ใช้วิธีการตัดจ าหน่ายน้ันอย่างสม ่าเสมอในทุกงวด เว้นแต่รูปแบบที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไป 

98ก มีข้อสันนิษฐานว่าวิธีการตัดจ าหน่ายที่อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมซ่ึงรวมการใช้สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่รวมการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักจะ

สะท้อนปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เช่ือมโยงโดยตรงกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนน้ัน ตัวอย่างเช่น รายได้ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยน าเข้าอื่นและกระบวนการอื่น 

กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการขาย การเปล่ียนแปลงในปริมาณขายและราคา ราคาซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบของรายได้อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวิธีที่กิจการ

ใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์น้ัน ข้อสนันิษฐานน้ีไม่สามารถน ามาใช้ได้ในบางสถานการณ์ที่จ ากดั 

98ก.1 ในกรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงถึงการวัดมูลค่าของรายได้ ตามที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 98ค หรือ 

98ก.2 เมื่อพิสูจน์ได้ว่ารายได้และการได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

ความสมัพันธก์นัอย่างมาก 

98ข  ในการเลือกวิธีการตัดจ าหน่ายให้เหมาะสมตามที่กล่าวในย่อหน้า 98 กิจการสามารถก าหนด

ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกซ่ึงมีอยู่เป็นปกติในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน 

ตัวอย่างเช่น สัญญาซ่ึงก าหนดให้สิทธิกิจการในการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อาจมีการก าหนดไว้

ล่วงหน้าของจ านวนปี (ระยะเวลา) จ านวนหน่วยการผลิต หรือจ านวนคงที่ของยอดรายได้ที่จะ

เกิดขึ้น การระบุปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการระบุ

เกณฑ์ของการตัดจ าหน่ายที่เหมาะสม แต่เกณฑ์อื่นอาจน ามาปฏิบัติใช้ได้หากเกณฑ์ดังกล่าว

สะท้อนรูปแบบของการได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิได้ใกล้เคียงกว่า 

98ค ในสถานการณ์ที่ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกที่มีอ านาจเหนือกว่า ซ่ึงมีอยู่

เป็นปกติวิสัยในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเร่ืองของการบรรลุผลส าเร็จในรายได้  รายได้ที่เกิดข้ึน

สามารถน ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดจ าหน่าย ตัวอย่างเช่น กิจการได้มาซ่ึงสัมปทานการส ารวจและ

สกัดแร่ทองค าจากเหมืองทองค า การหมดอายุของสญัญาอาจข้ึนอยู่กับจ านวนคงที่ของรายได้รวมที่

เกิดจากการสกัดแร่ (เช่น สัญญาอาจอนุญาตให้สกัดแร่ทองค าจากเหมืองแร่จนกระทั่งยอดรวม

ของรายได้จากการขายทองค าครบ 2 พันล้านบาท) และไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลาหรือปริมาณทองที่

ขุดได้ ตัวอย่างอื่น เช่น สิทธิในการด าเนินงานทางด่วนสามารถข้ึนอยู่กับจ านวนรายได้คงที่ที่เกิด

จากการเกบ็ค่าทางด่วน (ตัวอย่างเช่น สัญญาอนุญาตให้การด าเนินงานทางด่วนได้จนกระทั่ง

ยอดเงินที่ได้จากการเกบ็ค่าทางด่วนมียอดครบ 100 ล้านบาท) ในกรณีการก่อให้เกิดขึ้ นของ

รายได้ถือเป็นปัจจัยที่จ ากัดที่มีอ านาจเหนือกว่าในสัญญาส าหรับการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การก่อให้เกิดขึ้นของรายได้ดังกล่าวอาจเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะมาใช้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เน่ืองจากสัญญามีการระบุจ านวนคงที่ของยอดรายได้ที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะน ามาใช้ในการพิจารณา 

การตัดจ าหน่าย 
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99 โดยปกติกิจการรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตสินทรัพย์อื่น  

ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจ าหน่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์อื่น และน าไปรวมเป็น

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ใน

กระบวนการผลิตต้องน าไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

 

มูลค่าคงเหลือ 

 

100 กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอนใหเ้ป็นศูนย ์เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

100.1 มีขอ้ผูกมดัว่าบุคคลทีส่ามจะซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่ส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน ์

หรือ 

100.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั (ตามที่นิยามในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) และเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดโดยอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่องนั้น และ 

100.2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องนั้ นจะมีอ ยู่ 

เมือ่ส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

101 จ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้อง

ก าหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากบัศูนย์บ่งช้ีว่ากิจการคาดว่าจะจ าหน่าย

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

102 กิจการต้องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคา ณ วันที่ประมาณการ ส าหรับการขายสินทรัพย์ 

ที่คล้ายคลึงกันซ่ึงสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์  และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่กิจการคาดว่าจะน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ 

ในอนาคต กิจการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกงวดปีบัญชี 

กิจการต้องบันทึกการเปล่ียนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

103 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์จนกว่า

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ในภายหลังลดลงต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี  
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การทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

 

104 กิจการตอ้งทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

อายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนอย่างนอ้ยทุกงวดปีบญัชี กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หากอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยที์่

คาดไวแ้ตกต่างจากที่ประมาณการไวใ้นอดีต ในท านองเดียวกนั กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

วิธีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่ เปลี่ยนไป  

หากรูปแบบของการใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไป 

กิจการตอ้งถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้  

105 ในระหว่างอายุของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเหน็ว่าอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้น้ัน

ไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจบ่งช้ีว่าระยะเวลาใน

การตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง 

106 เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเห็นว่าการตัดจ าหน่ายด้วยวิธียอดคงเหลือ

ลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหน่ึงคือในกรณีที่การใช้สิทธิที่ได้รับจากใบอนุญาต

จ าเป็นต้องเล่ือนเวลาออกไปเน่ืองจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของแผนธุรกิจด าเนินการก่อน  

ในกรณีดังกล่าว กจิการอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์จนกว่างวดเวลาต่อมา 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
 

107 กิจการตอ้งไม่ตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

108 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอนโดยการเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

108.1 เป็นประจ าทุกปี และ 

108.2 เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกดิการด้อยค่า 

 

การทบทวนการประเมินอายุการใชป้ระโยชน ์

 

109 ในแต่ละงวดปี กิจการตอ้งทบทวนอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่ไดม้ี  

การตดัจ าหน่าย เพื่อพิจารณาว่าเหตุการณห์รือสถานการณ์ต่างๆ ยงัคงสนบัสนุนว่าอายุ   

การใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้นไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณห์รือสถานการณต่์างๆ 

ไม่สนบัสนุนว่าสินทรพัยด์งักล่าวมีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กิจการตอ้งบนัทึก

การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
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ที่อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบ

ไดแ้น่นอน โดยถือเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้  

110 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) การที่กิจการประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ 

จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุ 

การใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนเป็นข้อบ่งช้ีอย่างหน่ึงว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า ดังน้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ที่

ก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่ อมีการประกาศใช้)) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ส่วนของมูลค่าตามบัญชี 

ที่สงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

มูลค่าตามบญัชีทีจ่ะไดร้บัคืน – ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

111 ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอธิบายว่ากิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เมื่อใด และอย่างไร วิธีการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่กิจการ

ต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

การเลิกใชแ้ละการจ าหน่าย  
 

112 กิจการตอ้งเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมือ่ 

112.1 กิจการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หรือ  

112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการน าสินทรพัยน์ ั้น

มาใชป้ระโยชนห์รือจ าหน่าย 

113 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ถา้มี) 

กบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนนั้นเป็นผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการเลิกรับรู ้

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในก าไรหรือขาดทุน เมื่อเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เวน้แต่มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช)้ ก าหนดไว้

เป็นอย่างอื่นส าหรบัการขายและเช่ากลบัคืน) ส าหรบัผลก าไรจากการเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนตอ้งไม่จดัประเภทเป็นรายได ้

114 การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้ นได้ในหลายวิธีการ (เช่น การขาย การท าสัญญาเช่าการเงิน  

หรือการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการต้องใช้เกณฑ์ตาม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับ

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับการจ าหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและ

เช่ากลับคืน 

115 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้า 21 กิจการรับรู้ต้นทุนการเปล่ียนแทนบางส่วน

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน  และเลิกรับรู้ 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก กรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติในการก าหนด 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน กิจการอาจใช้ต้นทุนการเปล่ียนแทนก าหนดเป็นต้นทุน

ของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนภายในกจิการ 

115ก ในกรณีของการได้สิทธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากสิทธิดังกล่าวได้มีการออกใหม่ (ขาย) 

ให้กับบุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต้องน าไปใช้ในการก าหนด 

ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการออกสทิธใิหม่ 

116 กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ค้างรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม หากมีการค้างช าระสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่าย กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเร่ิมแรก

ด้วยราคาที่เทยีบเท่าราคาเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ก  าหนดไว้ของสิ่งตอบแทนกับราคาที่เทยีบเท่า

ราคาเงินสด ให้รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ 

117 กิจการต้องไม่หยุดการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

เมื่อสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้ใช้อีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กิจการได้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

เตม็จ านวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์

ดังกล่าวรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจ าหน่ายที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย)  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

 

118 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงินส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท 

โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายในกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนประเภทอื่น 

118.1 อายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบ

แน่นอนหากเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน  

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัอายุการใชป้ระโยชนห์รืออตัราการตดัจ าหน่ายทีใ่ช ้

118.2 วิธีการตดัจ าหน่ายส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอน 
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118.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสม (รวมทั้ง

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย)์ ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

118.4 รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงไดร้วมค่าตดัจ าหน่าย

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไว ้

118.5 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี  ณ วนัต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี  

ณ วนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึรายการต่อไปนี้  

118.5.1 จ านวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มข้ึน  โดยแยกแสดง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดจากการพัฒนาข้ึนภายในกิจการ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าแยกต่างหาก และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

118.5.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถอืไวเ้พือ่ขายหรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือ

ไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  5 

(ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ

การด าเนนิงานทีย่กเลิก (เมือ่มีการประกาศใช)้ และการจ าหน่ายอื่น  

118.5.3 จ านวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหว่าง

งวดที่ เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่  ตามที่ก าหนดไว้ใน 

ย่ อหน้าที่  75 และ 85 ถึ ง 86 และที่ เกิ ดจากผลขาดทุ นจาก 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยซ่ึ์งรบัรูห้รือกลบัรายการในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รบัรูใ้นก าไรหรือ

ขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มกีารประกาศใช)้ 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่กลบัรายการ

ในก าไรหรือขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.6 ค่าตดัจ าหน่ายทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด 

118.5.7 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน

ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน และการแปลงค่าผลการ

ด าเนินงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินของ

กิจการ และ 

118.5.8 การเปลีย่นแปลงอื่นของมูลค่าตามบญัชีในระหว่างงวด 
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119 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและประโยชน์ 

การใช้งานที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้

ตามตัวอย่างต่อไปนี้   

119.1 ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ ์

119.2 หัวหนังสอืและช่ือสิ่งพิมพ์ 

119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

119.4 ใบอนุญาต และสทิธทิี่จะใช้ช่ือและด าเนินธุรกจิ 

119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการด าเนินงานและ  

การให้บริการ 

119.6 สตูรอาหาร สตูรอื่น แบบจ าลอง การออกแบบ และต้นแบบ และ 

119.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 

ประเภทของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึนได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมน้ันท าให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น 

120 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่

ก  าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118.5.3 ถึง 118.5.5 

121 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ

อย่างมีสาระส าคัญในงวดปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวดต่อไป  

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเกดิจากการเปล่ียนแปลงของรายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

121.1 การประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

121.2 วิธกีารตัดจ าหน่าย หรือ  

121.3 มูลค่าคงเหลือ 

122 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

122.1 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน

และเหตุผลสนับสนุนการประเมิน ว่าอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

ในการให้เหตุผล กิจการต้องอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยส าคัญ 

ในการก าหนดว่าสินทรพัยม์อีายุการใชป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอน 

122.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่เหลืออยู่

ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินของกิจการ 

122.3  ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาลและรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหนา้ที ่44) 
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122.3.1 มูลค่ายุติธรรมทีร่บัรูเ้ริม่แรกของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

122.3.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น และ 

122.3.3 สินทรพัยเ์หล่านั้นวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีราคาทุนหรือ

วิธีการตีราคาใหม่ 

122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีขอ้จ ากดัในเรือ่งสิทธิ และ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีน่ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

122.5 จ านวนเงินทีก่ิจการมีขอ้ผูกมดัตามสญัญาส าหรบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

123 กรณีที่กิจการอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยส าคัญในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

อายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน กจิการพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 90 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีว่ดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ 

 

124 หากกิจการบนัทึกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้

ต่อไปนี้  

124.1 แสดงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

124.1.1 วนัทีตี่ราคาใหม่ 

124.1.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีตี่ราคาใหม่ และ  

124.1.3 มูลค่าตามบญัชีซ่ึงมีการรบัรูต้ามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มี

การตีราคาใหม่ ซ่ึงมีการวดัมูลค่าหลงัจากการรบัรูร้ายการโดยใช ้

วิธีราคาทุนตามย่อหนา้ที ่74 และ 

124.2 จ านวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกบัสินทรพัย์ไม่มีตวัตน  

ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวดโดยแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด 

และขอ้จ ากดัในการน าส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปันใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

124.3 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

125 ในการเปิดเผยข้อมูล กิจการอาจจ าเป็นต้องน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึน อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่น าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกัน

เป็นประเภทเดียวกัน หากการรวมน้ันจะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจ านวน เงินที่ 

วัดมูลค่าด้วยทั้งวิธรีาคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่ 

 

รายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 

 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันาซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในระหว่างงวด 
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127  รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรม

การวิจัยและพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 67 ส าหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ายที่

ต้องน ามารวมเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลตามที่ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 126) 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น 

 

128 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

128.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ตัดจ าหน่ายเตม็จ านวนแล้ว แต่กิจการยังใช้

ประโยชน์อยู่ และ 

128.2 ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยส าคัญภายใต้การควบคุมของ 

กิจการ แต่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์เน่ืองจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรือเน่ืองจากกิจการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนก่อนที่มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 
 

129 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

130ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

130ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130จ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การแลกเปลีย่นสินทรพัยที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

 

131  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การปฏิบติัก่อนวนัทีม่ีผลบงัคบัใช ้

 

132 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

133 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 


