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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38  

เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏบัิติทางการบัญชี ส าหรับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนถ้าเข้าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้

โดยเฉพาะเทา่นั้น  

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติส าหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกเว้น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก  าหนดไว้ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏบัิติทางการบัญชี การรับรู้รายการ การวัด

มูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค านยิาม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะ 

ทางกายภาพ 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการ

ที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

การวิจยั หมายถึง การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเร่ิมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค 

การพฒันา หมายถึง การน าผลของการวิจัยหรือความรู้อื่นมาใช้ในแผนงานหรือการออกแบบเพ่ือ

ผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างเป็นส าคัญก่อนที่จะเร่ิมผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็น

วัตถุดิบช้ินส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

การรบัรูร้ายการสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

การรับรู้รายการน้ีให้ถือปฏบัิติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเม่ือซ้ือหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึน

ภายในกิจการเอง และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือบ ารุงรักษา

สนิทรัพย์น้ัน 
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 เป็นสินทรพัยที์ไ่ม่เป็นตวัเงินทีส่ามารถระบุได ้

สินทรัพย์สามารถระบุได้กต่็อเมื่อ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธ ิ

ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่สามารถระบุได้ 

โดยไม่ค านึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมาย

อื่นๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิเหล่าน้ันจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและ

ภาระผูกพันอื่นๆ 

 ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกิจการ  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการหากกิจการมีอ านาจที่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจ ากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงประโยชน์

ดังกล่าว โดยปกติการควบคุมมักเกดิจากสทิธติามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  

 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีสิ่นทรพัยจ์ะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้จาก

การขายผลิตภัณฑห์รือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกดิข้ึนจากการใช้สนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนนั้นโดยกจิการ  

 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน  ซ่ึงเป็นต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับ

การจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ รวมทั้ง
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ต้นทุนการกู้ยืมซ่ึงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

ต้นทุนการกู้ยืม 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจ  

ต้องเป็นสินทรัพย์ที่เข้านิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวข้างต้น และ

รับรู้รายการตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการแลกเปลีย่น 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการแลกเปล่ียนมีการรับรู้รายการโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 

 
 

รายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กจิการพิจารณาจากขนาด ของกระแสเงินสดในอนาคตที่

คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์

หากเข้าเงื่อนไข  

 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่ได้รับแตกต่าง

จากลักษณะของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ  

 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการด าเนินงานที่

ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ  

 ความแตกต่างดังกล่าวต้องมีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ มีการ

แลกเปล่ียน 
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ตวัอย่างที ่1 

บริษัท ก ซ้ือลิขสิทธ์เพลงไทยเมื่อ 2 ปีก่อนมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 10 ล้านบาท ในปัจจุบันบริษัท ก 

ต้องการแลกเปล่ียนลิขสทิธิ์เพลงดังกล่าว กับค่ายเพลงในประเทศเกาหลี ซ่ึงบริษัท ก และบริษัทค่ายเพลง

เกาหลีได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของลิขสิทธ์เพลงไทยมีมูลค่า 15 ล้านบาท 

ลิขสทิธิ์เพลงเกาหลีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ในการแลกเปล่ียนน้ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน

ส่วนเพ่ิมใดๆทั้งสิ้น 

แนวค าตอบ 

จากการพิจารณารายการแลกเปล่ียนน้ีมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์เน่ืองจากลักษณะของเพลงไทย และเพลงเกาหลี 

มีความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวน ที่แตกต่างกัน และมีผลกระทบต่อรูปแบบของกระแสเงินสดที่จะ

เกิดข้ึนที่แตกต่างกัน ดังน้ันบริษัท ก จะบันทึกลิขสิทธิ์เพลงเกาหลีที่ได้มาจากการแลกเปล่ียน ด้วยราคา 

15 ล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่น าไปแลก และรับรู้ผลต่างของราคาตามบัญชี

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่น าไปแลกกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่น าไปแลกจ านวน 5 ล้าน

บาทในงบก าไรขาดทุน 

 

ตวัอย่างที ่2 

บริษัท ก ได้แลกเปล่ียนสิทธ์ในการขายสินค้าในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี จ านวน 10 ล้านบาท 

และมีมูลค่ายุติธรรม 12 ล้านบาท และได้รับเงินเพ่ิมอีก 5 ล้านบาท เพ่ือแลกสิทธ์ในการขายสินค้าในเขต

ยุโรป ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 7 ล้านบาท  

แนวค าตอบ 

จากการพิจารณารายการแลกเปล่ียนน้ีมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์เน่ืองจากลักษณะของตลาดในประเทศญ่ีปุ่น 

และตลาดในเขตยุโรป มีความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวน ที่แตกต่างกนั และมีผลกระทบต่อรูปแบบของ

กระแสเงินสดที่จะเกิดข้ึนที่แตกต่างกัน บริษัท ก จะบันทึกสิทธ์ในการขายสินค้าในเขตยุโรปด้วยราคา 7 

ล้านบาท ซ่ึงเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่น าไปแลกหักด้วยเงินที่ได้รับมาเพ่ิมอีก 5 ล้าน

บาท และรับรู้ผลต่างของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่น าไปแลกกับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่น าไปแลกจ านวน 2 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุน 

 

 

 



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 38   หน้า 5 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายในกิจการ 

 

กจิการต้องไม่รับรู้รายการที่กจิการก่อให้เกดิข้ึนภายใน เช่น ตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์รายช่ือ

ลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเน้ือหาแล้วคล้ายคลึงกนัเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจากการวิจยัและพฒันา 

หากกจิการไม่สามารถแยกข้ันตอนการวิจัยออกจากข้ันตอนการพัฒนาส าหรับโครงการภายในของ กิจการที่

ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่เกิดในข้ันตอน

การวิจัยเทา่นั้น 
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ตวัอย่างที ่3 

บริษัท ก มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยโครงการพลังงานแกลบ จ านวน 10 ล้านบาท ซ่ึงบริษัท ก บันทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ต่อมา บริษัท ข ได้ซ้ือโครงการวิจัยดังกล่าวจากบริษัท ก และได้บันทึกเป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 15 ล้านบาท บริษัท ข ได้น ามาวิจัยโครงการต่อโดยมีรายจ่ายเกิดขึ้นเพ่ิมเติม

จ านวน 20 ล้านบาท และบริษัท ข ต้ังใจที่จะพัฒนาต่อเพ่ือเชิงพาณิชย์ ซ่ึงมีรายจ่ายเพ่ิมเติมอีก 30 ล้าน

บาท ซ่ึงเป็นรายจ่ายในช่วงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ และมีต้นทุนส่วนเพ่ิมอีก 1 

ล้านบาทเพ่ือให้พัฒนาผลิตภัณฑอ์ยู่ในรูปแบบที่ผู้บริหารของบริษัท ข ต้องการ  นอกจากน้ียังมีรายจ่ายทาง

การตลาด เกิดขึ้ นอีก 20 ล้านบาทก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะมีการจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย  รายจ่ายใดดังกล่าว

ข้างต้นสามารถรับรู้เป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ข  

แนวค าตอบ 

 บริษัท ข สามารถรับรู้ ราคาจ่ายซ้ือโครงการวิจัย จ านวน 15 ล้านบาท (TAS 38 ย่อหน้า 24-25) 

 รายจ่ายในการวิจัยต่อจ านวน 20 ล้านบาทต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เพราะเป็นรายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย 

(TAS 38 ย่อหน้า 42 และ 54) 

 รายจ่ายในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ จ านวน 30 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท 

รับรู้เป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38 ย่อหน้า 42.2) และ 57) 

 รายจ่ายทางการตลาด 20 ล้านบาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (TAS 38 ย่อหน้า 67 และ 69) 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

กจิการสามารถเลือกวิธรีาคาทุน หรือวิธกีารตีราคาใหม่เป็นนโยบายการบัญชีของกิจการ ในกรณีที่

กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์อื่นทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท

เดียวกนัจะต้องใช้วิธกีารตีราคาใหม่ด้วย เว้นแต่จะไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับสนิทรัพย์เหล่านั้น 
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วิธีราคาทุน 

หลังจากที่กจิการรับรู้เป็นสนิทรัพย์เม่ือเร่ิมแรกแล้ว สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องแสดงราคาด้วยราคาทุน

หักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

 
 

วิธีตีราคาใหม่ 

 
 

การวดัมูลค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยวิธีตีราคาใหม่ 

ราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่

ค านวณจากมูลค่ายุติธรรมน้ันและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม กิจการต้องก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยอ้างอิงกับราคาที่ได้จากตลาดซ้ือขายคล่อง นอกจากน้ีการตีราคาใหม่ต้องปฏิบัติ

อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้การแสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่แตกต่าง

อย่างมีสาระส าคัญจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 

ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี

การตีราคาใหม่ มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยส าคัญจน

ท าให้จ าเป็นต้องมีการตีราคาสนิทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี  
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ตวัอย่างที ่4 

 

• บริษัท ก ซ้ือสทิธบัิตรในราคา 1,000 บาท ในปี 1 

• บริษัทใช้วิธกีารตีราคาใหม่ทุกปี (ในตัวอย่างน้ีไม่พิจารณาผลกระทบของค่าตัดจ าหน่าย) 

• มูลค่ายุติธรรมของสทิธบัิตรในแต่ละปีเป็นดังน้ี : 
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ตวัอย่างที ่5 

 

• กจิการซ้ือสทิธบัิตร เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25X1 ในราคา 500,000 บาท 

• สทิธบัิตรมีอายุการใช้งานทั้งสิ้น 40 ปี   

• ในวันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 มูลค่าตามบัญชีสทุธขิองสทิธบัิตร คือ 487,500 บาท 

• ราคาตลาดในวันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 คือ 550,000 บาท 

หากกิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ จะมีวิธีปฏิบติัทางการบญัชีอย่างไร? 

 

กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (ที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ไปยัง

ก าไรสะสมโดยตรงเม่ือกจิการจ าหน่ายหรือเลิกใช้สนิทรัพย์ หรือทยอยโอนส่วนเกินทุนไปยังก าไรสะสมโดย

ไม่ผ่านก าไรหรือขาดทุน 



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 38   หน้า 10 

อายุการใชป้ระโยชน ์

กจิการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบ

ได้แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน วิธีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่

มีตัวตนตามเกณฑ์ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์มีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอด

คงเหลือลดลง และวิธจี านวนผลผลิต ซ่ึงวิธีการตัดจ าหน่ายหากไม่สามารถก าหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่าง

น่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจ าหน่าย กิจการต้องเร่ิมตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อ

สินทรัพย์น้ันพร้อมที่ให้ประโยชน์ได้ และหยุดการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่กิจการจัด

ประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย(หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ

ไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก และวันที่กจิการตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี แล้วแต่วันใด

จะถึงก่อน  

วิธีการตัดจ าหน่ายต้องสัมพันธ์กับรูปแบบที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงมีข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่าวิธีการตัดจ าหน่ายโดยอิงกับรายได้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม    

เน่ืองจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ปัจจัยด้านการตลาด ราคาตลาดของ

สนิค้าหรือบริการ จ านวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกนั กลยุทธใ์นการแข่งขัน ภาวะเงินเฟ้อ เป็นต้น ซ่ึง

ไม่สมัพันธก์บัรูปแบบการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  ยกเว้นบางสถานการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่ารายได้

และรูปแบบการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสมัพันธก์นัอย่างมาก  

 

ตวัอย่างที ่6 

บริษัทได้ประมูลสทิธิ์ในการด าเนินการเหมืองถ่านหิน โดยเง่ือนไขสัมปทานได้ก าหนดให้อายุของสัมปทาน

หมดเมื่อบริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหินด้วยราคาตลาดครบจ านวน 5,000 ล้านบาท ซ่ึงจากประมาณ

การรายได้ของบริษัทคาดว่าจะขุดถ่านหินและมีรายได้ครบจ านวน 5,000 ล้านบาทในอีก 10 ปีข้างหน้า 

บริษัทควรใช้วิธีตัดจ าหน่ายค่าสิทธิ์ในสัญญาสัมปทานด้วยวิธีใดที่เหมาะสมกว่าระหว่าง วิธีจ านวนผลผลิต

หรือวิธรีายได้ 

แนวค าตอบ 

จากกรณีตัวอย่างจะเหน็ได้ว่าการใช้ประโยชน์และการเสื่อมค่าในสัญญาสัมปทานมีความสัมพันธ์กับรายได้

เป็นอย่างมาก บริษัทจึงสามารถใช้วิธีรายได้ในการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้ ซ่ึงมีความ

เหมาะสมกว่าวิธีจ านวนผลผลิต เน่ืองจากการเสื่อมค่าของสัญญาสัมปทานมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับรายได้ซ่ึง

ประกอบด้วยปัจจัยทั้งราคาและปริมาณขายของถ่านหิน แต่ถ้าเป็นวิธีผลผลิตจะอิงกับปัจจัยด้านปริมาณ

การผลิตเพียงอย่างเดียว 
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ค่าตัดจ าหน่ายในแต่ละงวดต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน  เว้นแต่มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีหรือฉบับอื่นจะอนุญาตหรือก าหนดให้กิจการน าค่าตัดจ าหน่ายดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์อื่นๆ ได้ โดยกจิการต้องก าหนดมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์

ทราบได้แน่นอนให้เป็นศูนย์ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อก าหนดข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

 บุคคลที่สามให้สญัญาว่าจะซ้ือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสนิทรัพย์น้ันสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ และมูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดได้โดย

อ้างองิกบัราคาที่ได้จากตลาดซ้ือขายคล่อง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่อง

น้ันจะมีอยู่เมื่ออายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์สิ้นสดุลง 

กจิการต้องทบทวนวิธกีารตัดจ าหน่าย ระยะเวลาการตัดจ าหน่าย และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่

มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนทุกงวดปีบัญชีเป็นอย่างน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยในการพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 การน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการที่ ผู้บริหารคณะอื่นจะ

สามารถบริหารสนิทรัพย์น้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือไม่ 

 วงจรชีวิตของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณอายุการให้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนัที่น ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกนั 

 ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 38   หน้า 12 

 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่น าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลงใน

ความต้องการของตลาดส าหรับสนิค้าหรือบริการที่ได้จากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 การโต้ตอบที่คาดว่าจะเกดิจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคต 

 ระดับของรายจ่ายบ ารุงรักษาที่ต้องมีเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะ

ได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความมุ่งมั่นของกิจการเพ่ือให้บรรลุระดับ

ของรายจ่ายน้ันๆ 

 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และสิทธิทางกฎหมาย หรือข้อจ ากัดที่คล้ายคลึงกัน

ในการใช้สนิทรัพย์ เช่น วันครบก าหนดของสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้อง และ 

 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อื่นๆ

ของกจิการ หรือไม่ 

 

ตวัอย่างที ่7 

บริษัท ก ซ้ือบริษัท ข ซ่ึงด าเนินธุรกจิสถานีโทรทศัน์ บริษัท ข ได้มีการติดต่อทางการค้าและขายเวลาในการ

โฆษณากับบริษัทโฆษณาโดยตรง ซ่ึงสัญญาในการโฆษณาจะท าเป็นรายปี และผู้บริหารพิจารณาว่า

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจน้ีจะมีอย่างต่อเน่ืองและไม่มีระยะเลาจ ากัด ซ่ึงบริษัท ก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ความสมัพันธท์างการค้าที่ได้มาจากการซ้ือบริษัท ข สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากออก

จากค่าความนิยม และจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสดุ  

แนวค าตอบ 

ในการพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าไม่มีที่สิ้ นสุดน้ันต้องแสดงให้เห็นว่า

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นต้องสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างไม่สิ้นสุด ตาม TAS 38 ย่อหน้าที่ 88 ซ่ึงถ้า

พิจารณาแล้วความสมัพันธท์างการค้าน้ีย่อมมีที่สิ้นสุด เน่ืองจาก กลุ่มลูกค้าสามารถเปล่ียนแปลงได้จากกล

ยุทธใ์นการด าเนินงานที่เปล่ียนแปลงไป สภาวการณ์แข่งขันในตลาดอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ อีกทั้งสัญญา

ที่ท  ากับลูกค้ายังเป็นแบบรายปี ดังน้ันผู้บริหารของบริษัท ก ควรพิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของ

ความสัมพันธ์ทางการค้าน้ีใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณา ปัจจัย

แวดล้อมต่างๆ 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภทโดยสรุปดังต่อไปนี้  

 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ทราบได้แน่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน หากเป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ให้เปิดเผยอายุการให้ประโยชน์หรือ

อตัราการตัดจ าหน่าย 

 วิธกีารตัดจ าหน่ายส าหรับสนิทรัพย์ไม่ตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 



 คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562) คู่มืออธบิาย TAS 38   หน้า 13 

 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าตัดจ าหน่ายสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสนิทรัพย์) ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด 

 รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ซ่ึงได้รวมค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่

มีตัวตนไว้ 

 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกบัมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด 

 ประเภทของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและมีประโยชน์ในการ

ด าเนินงานของกจิการที่คล้ายคลึงกนั 

 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 หากกจิการบันทกึสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาที่ตีใหม่ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

o วันที่ตีราคาใหม่ 

o มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ 

o มูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็นของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหากใช้วิธรีาคาทุน 

o จ านวนส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด

และวันสิ้นงวดโดยแสดงให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด และข้อจ ากัดในการน า

ส่วนเกนิทุนนั้นมาแบ่งปันให้กบัผู้ถือหุ้น 

o วิธกีารและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 

********** 


