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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 38: Intangible assets (Bound volume 2016 Consolidated 

without early application))     

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 92 98 และ 

130ญ และเพ่ิมย่อหน้าที่ 98ก ถึง 98ค และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 133 ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึง

ข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้ 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1 – บทนาํ 13 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 
 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้มีการกาํหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว้โดยเฉพาะ 

รวมทั้งกาํหนดวิธกีารวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเฉพาะ 

 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติัสําหรบัการบนัทึกบญัชีเกีย่วกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ยกเวน้ 

2.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีกํ่าหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอื่น  

2.2 สินทรัพย์ทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไว ้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 

(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

2.3 การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าของการสํารวจและการประเมินค่าสินทรพัย ์

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การสาํรวจ 

และการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เมือ่มีการประกาศใช)้) และ 

2.4 รายจ่ายในการพฒันา และ ขุดแร่ นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสรา้งข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั  

3 หากมาตรฐานฉบับอื่นได้กาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใดไว้

โดยเฉพาะ กิจการต้องนํามาตรฐานฉบับน้ันมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

ตัวอย่างของรายการที่ไม่ต้องนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติมีดังต่อไปน้ี 

3.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

3.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

3.3 สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาเชา่ (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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3.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

3.5 สินทรัพย์ทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  107 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

บางรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

3.6 ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

3.7 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกิดจากสิทธิตามสัญญา

ประกันภัยของผู้รับประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าว

กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะสาํหรับต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี 

แต่ไม่ได้กาํหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ดังน้ัน 

การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ี 

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่หมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย  

(หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาํหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) 

ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) 

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือ

แผ่นฟิล์ม ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่มีองค์ประกอบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือว่าเป็น

สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซ่ึงควรปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการอาศัยดุลยพินิจในการประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยสาํคัญ

มากกว่ากนั เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานได้โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ให้ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือและถือว่าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ให้ถือหลักปฏบัิติเช่นเดียวกนักบัข้างต้น ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็น

ส่วนหน่ึงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ถือว่าเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา การฝึกอบรม  

การเร่ิมดาํเนินงานใหม่ และการวิจัยและพัฒนา สาํหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา
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ถือเป็นกจิกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ดังน้ัน แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจทาํให้เกิดสินทรัพย์ที่

มีตัวตน เช่น ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ แต่องค์ประกอบทางกายภาพของสินทรัพย์น้ันถือว่ามี

ความสาํคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ที่ทาํให้เกดิเป็นสนิทรัพย์ที่มีตัวตนน้ัน 

6 ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินอาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน

หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เร่ิมแรก ให้ผู้เช่านาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมา

ถือปฏบัิติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน สาํหรับสิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาต

ให้ใช้รายการต่างๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และ

ลิขสิทธิ์ ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) และให้ถืออยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

7 ขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่นอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี 

บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทาํให้เกิดประเดน็ทางบัญชีที่อาจจําเป็นต้องใช้วิธีการบัญชีที่

แตกต่างไป เช่น รายจ่ายในการสาํรวจ พัฒนาและขุดเจาะนํา้มัน กา๊ซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรแร่

ในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังน้ัน กิจการจึงไม่ต้องนาํ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกบัรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

กิจการในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือผู้รับประกันภัยต้องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

มาถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และรายจ่ายอื่นๆที่เกิดข้ึน 

(เช่น ต้นทุนในการเร่ิมดาํเนินงานใหม่)  

 

คํานยิาม 

8 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

การตัดจาํหน่าย หมายถงึ การปันส่วนจํานวนเงินที่คิดค่าตดัจําหน่ายของสินทรพัย์

ไม่มีตวัตนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชน์

ของสินทรพัยน์ ั้น 

 

สินทรัพย ์ หมายถงึ ทรพัยากรทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) 

  

2)  

 

อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซึ่งเป็นผล

มาจากเหตุการณใ์นอดีต และ   

ก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่

กิจการ    

       

มลูค่าตามบัญช ี หมายถงึ จํานวนเงินของสินทรัพย์ที่ร ับรู ้ในงบแสดงฐานะ

การเงิน หลังจากหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ      

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์
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ราคาทุน หมายถงึ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่

กิจการมอบให ้เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาทีไ่ด ้

สินทรพัยน์ ั้นมาหรือ ณ เวลาที่ก่อสรา้งสินทรพัยน์ ั้น 

หรือในกรณีที่เกี่ยวขอ้งใหร้วมถึงจํานวนที่ถือว่าเป็น

ของสินทรัพย์เ มื่อมีการรับรู ้เ มื่อเริ่มแรกตามที่

กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 

เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 

(ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

(เมือ่มีการประกาศใช)้  

 

จาํนวนทีคิ่ดค่าตัดจาํหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจํานวนเงินอื่นที่ใชแ้ทน

ราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

 

การพฒันา หมายถงึ การนาํผลของการวิจยัหรือความรูอื้่นมาใชใ้นแผนงาน

หรือการออกแบบเพื่อการผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีข้ึน

กว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเริ่มการผลิตหรือการใชใ้น

เชิงพาณิชยไ์ม่ว่าสิง่นั้นจะเป็นวตัถุดิบ ช้ินส่วนอุปกรณ ์

ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

 

มลูค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเนื่อง และจาก 

การจําหน่ายสินทรัพย์น ั้ นเมื่อ ส้ินสุดอายุการใช้

ประโยชนห์รือกิจการคาดว่าจะเกิดข้ึนเมือ่มีการโอน

เพือ่ชําระหนี้ สิน 

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่

โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผูร่้วมตลาด ณ วันที่ว ัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง การวัดมลูค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์

หมายถงึ จํานวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์
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สินทรัพยไ์ม่มตัีวตน หมายถงึ สินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มี

ลกัษณะทางกายภาพ 

 

สินทรัพยท์ีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ เงินสดที่ถือครองและสินทรพัยที์่กิจการจะไดร้บัเป็น

จํานวนเงินที่กําหนดไว้แน่นอน หรือจํานวนเงินที่

สามารถทราบได ้

 

การวิจัย หมายถงึ การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้

ได้มาซ่ึงความรู ้และความเข้าใจใหม่ทางด้าน

วิทยาศาสตรห์รือทางดา้นเทคนคิ 

 

มลูค่าคงเหลอื 

ของสินทรัพยไ์ม่มตัีวตน 

หมายถงึ ประมาณการจํานวนเงินที่กิจการจะไดร้บัในปัจจุบนั

จากการจําหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหกัประมาณการ

ตน้ทุนจากการจําหน่าย หากสินทรพัย ์มีอายุการใช้

ประโยชนแ์ละอยู่ในสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วนัส้ิน

อายุการใชป้ระโยชน ์

 

อายุการใชป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) 

  

2)  

ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพยไ์วใ้ช ้

หรือ 

จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลกัษณะอื่น

ที่คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจาก

สินทรพัย ์

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

9 กิจการมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดหน้ีสินเพ่ือการได้มา การพัฒนา การรักษาระดับหรือ

ยกระดับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค 

การออกแบบและการนาํระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏบัิติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความรู้ทางการตลาด และเคร่ืองหมายการค้า (ซ่ึงรวมถึงช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์และช่ือสิ่งพิมพ์) 

ตัวอย่างของรายการข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ 

รายช่ือลูกค้า สิทธิในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตทาํการประมง โควต้า  

การนําเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ช่ือและดาํเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกับผู้ขายสินค้า 

ความจงรักภักดีต่อสนิค้า ส่วนแบ่งตลาด และสทิธทิางการตลาด 
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10 รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 9 อาจไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ทุกรายการ กล่าวคือ รายการที่จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการ

ต้องรับรู้รายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือก่อให้เกดิซ่ึงรายการน้ันเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ

ดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากรายการน้ันเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 68) 

 

สามารถระบุได ้

11 คํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกาํหนดให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุได้เพ่ือแยก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจถือเป็น

สินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจาก 

การรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตดังกล่าวอาจเกิดจากการผนวกกันระหว่างสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้หลายๆ รายการที่

ได้มาหรือเกดิจากสนิทรัพย์เหล่าน้ัน ซ่ึงแต่ละรายการไม่เข้าเกณฑท์ี่จะรับรู้ในงบการเงิน  

12 สินทรพัยส์ามารถระบุได ้ในกรณีที ่

12.1 สินทรพัยน์ ั้นสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก

กิจการ และสามารถขาย โอน ใหสิ้ทธิ ใหเ้ช่า หรือแลกเปลี่ยนได ้ไม่ว่าจะโดย

เอกเทศ หรือโดยรวมกนัตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ถือว่าเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่

สามารถระบุได ้โดยไม่คํานงึว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

12.2 สินทรพัยน์ ั้นเกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่คํานึงถึงว่า

สิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและ

ภาระผูกพนัอื่น หรือไม่ 

 

การควบคุม 

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการหากกิจการมีอํานาจที่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจํากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง

ประโยชน์ดังกล่าว โดยปกติ ความสามารถของกิจการที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กรณีที่ไม่มีสิทธิทาง

กฎหมายจะเป็นการยากที่จะแสดงให้เห็นถึงการควบคุม อย่างไรก็ตาม ความสามารถ 

ในการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ที่จาํเป็นเพียงอย่างเดียวสาํหรับการควบคุม ทั้งน้ี

เพราะกจิการอาจสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตในลักษณะอื่นได้ 

14 ความรู้ทางการตลาดและความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

กจิการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่าน้ันได้ เช่น ถ้าความรู้น้ันได้รับการคุ้มครอง
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สทิธทิางกฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาต

ให้ทาํได้) หรือโดยหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่ต้องรักษาความรู้น้ันเป็นความลับ 

15 กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีทกัษะและกิจการอาจสามารถระบุถึงทักษะของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน

จากการฝึกอบรม ซ่ึงทาํให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่า

พนักงานเหล่าน้ันจะใช้ทกัษะเพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์แก่กจิการได้ต่อไป อย่างไรกต็าม กิจการมัก

ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอสาํหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากกลุ่ม

พนักงานที่มีทักษะหรือจากการฝึกอบรมพนักงานเหล่าน้ีให้เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน ในทาํนองเดียวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษด้าน

เทคนิคอาจไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้นแต่กิจการจะได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตตามที่คาดไว้ นอกจากน้ี 

ความสามารถดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดอื่นของคาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

16 กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะดาํเนินการค้ากับกิจการต่อไป เน่ืองจาก

กจิการได้สร้างความสมัพันธอ์นัดีกบัลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ

ของกิจการ อย่างไรกต็าม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุมอื่น

เพ่ือให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่มีการควบคุมที่

เพียงพอสาํหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความจงรักภักดี

ของลูกค้า (เช่น กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้า)  

ให้เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม การไม่มีสิทธิทางกฎหมาย 

ในการคุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่มีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้จะไม่ได้ทาํเป็นสัญญา กรณีน้ีถือว่ามีหลักฐานว่า 

กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าได้ และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าวสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ ดังน้ัน 

ความสมัพันธก์บัลูกค้าดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้

จากการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกิดข้ึนจาก

การใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่นาํมาใช้กับกระบวนการ

ผลิตอาจลดต้นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าทาํให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

18 การรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า

รายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

18.1 เป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 8 ถึง 17) และ  
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18.2 เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 21 ถึง 23) 

ข้อกาํหนดน้ี ให้ถือปฏบัิติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ข้ึนภายในกิจการ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือ

บาํรุงรักษาสนิทรัพย์น้ัน 

19 ย่อหน้าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และ 

ย่อหน้าที่ 33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ย่อหน้าที่ 44 

เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

ย่อหน้าที่ 45 ถึง 47 เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 50 

เกี่ยวกบัวิธปีฏบัิติกบัค่าความนิยมที่เกดิข้ึนภายในกจิการ ย่อหน้าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้

รายการและวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สร้างข้ึนภายในกจิการ 

20 ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่อเติมสินทรัพย์น้ัน หรือการเปล่ียนแทน

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสินทรัพย์น้ัน ดังน้ัน รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือคงไว้

ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมากกว่าที่จะเป็นรายจ่าย 

ที่เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่

กาํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี โดยทั่วไป จะเป็นการยากที่จะถือว่ารายจ่ายที่

เกิดข้ึนภายหลังเป็นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แต่จะถือว่าเป็นรายจ่ายของ

กิจการโดยรวมมากกว่า ดังน้ัน จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้เร่ิมแรก

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาหรือรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึน

ภายในกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 63 รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังสําหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ  

ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

จากภายนอกกิจการหรือกิจการสร้างข้ึนเองภายใน) ให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน ทั้งน้ี

เน่ืองจากรายจ่ายเหล่าน้ีไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนจากรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาธุรกจิโดยรวม 

21 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนได ้ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเกณฑทุ์กขอ้ต่อไปนี้  

21.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

จะเกิดจากสินทรพัยน์ ั้น และ 

21.2 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

22 กิจการตอ้งประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยใชข้อ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐานสนบัสนุน ขอ้สมมติ

ดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ

ทีจ่ะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

23 กิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่รับรู้เร่ิมแรก โดยให้

ความสาํคัญกบัหลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

24 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก 
 

25 โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แยกต่างหากจะสะท้อนถึง  

ความคาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ 

ในสินทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมี

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจาํนวนเงินที่จะได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

แยกต่างหาก ย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ 

26 นอกจากน้ี โดยปกติ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกรณีที่สิ่งตอบแทนในการจ่ายซ้ืออยู่ในรูปของเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอื่น 

27 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

27.1 ราคาซ้ือรวมภาษีนาํเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และ

จาํนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย และ 

27.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์ 

28 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

28.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ที่เกิดข้ึน

โดยตรงจากการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการทาํให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน และ 

28.3 ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

29 ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

29.1 ต้นทุนในการแนะนาํสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย) 

29.2 ต้นทุนในการดาํเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน 

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

29.3 ต้นทุนในการบริหารและต้นทุนในการผลิตทั่วไปอื่น 

30 การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้นสุดเม่ือ

สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน ต้นทุนที่

เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี

ของรายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 
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30.1 ต้นทุนที่ เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตาม 

ความประสงค์ของฝ่ายบริหาร แม้ว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้นาํมาใช้งานกต็าม และ 

30.2 ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกดิข้ึนในขณะที่ความต้องการ

ผลผลิตจากสนิทรัพย์อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

31  การดาํเนินงานบางอย่างเกิดข้ึนโดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ได้

จาํเป็นในการทาํให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

การดาํเนินงานที่ไม่สาํคัญเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนาสินทรัพย์น้ัน 

เน่ืองจากการดาํเนินงานที่ไม่สาํคัญดังกล่าวไม่ได้จาํเป็นในการทาํให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อม

ที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก

การดาํเนินงานที่ไม่สาํคัญดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้อง 

32 หากมีการขยายกาํหนดการชาํระเงินค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือ

ตามปกติ กิจการต้องกาํหนดราคาทุนของสินทรัพย์น้ันให้เท่ากับราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด  

และบันทึกผลต่างระหว่างจํานวนเงินน้ีกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายชําระ เป็นดอกเบ้ียจ่าย

ตลอดอายุของการได้รับสนิเช่ือ เว้นแต่กจิการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุน

การกูยื้ม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมี 

การประกาศใช้) กําหนดว่ากรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้มาจากการรวมธุรกิจ ราคาทุนของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะ

สะท้อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ซ้ือ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงกิจการคาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัช่วงเวลาหรือจาํนวนเงินที่จะได้รับ 

ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

ในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ หากสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามี

ข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การวัดมูลค่าในเร่ือง 

การวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือตามย่อหน้าที่ 21.2 เสมอ 

34 เพ่ือให้การปฎิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ไม่ว่าผู้ขายได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนน้ันก่อนที่จะมีการรวมธุรกจิหรือไม่ หมายความว่า ผู้ซ้ือรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่
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ระหว่างดาํเนินการของผู้ขายเป็นสนิทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าว

เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งน้ี โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการของผู้ขายจะเป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนด

ทุกข้อดังต่อไปน้ี 

34.1 เป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ และ 

34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็นเอกเทศได้หรือเกิดจากสิทธิตามสัญญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

35  หากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กิจการนําประมาณการมาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยกาํหนดเป็นช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ซ่ึงมีความน่าจะเป็น

ที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวได้นําไปรวมในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์แล้ว  

36  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิอาจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เฉพาะเม่ือรวมกับ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่สามารถระบุได้เท่าน้ัน ในกรณีดังกล่าวผู้ซ้ือต้องรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้นาํมารวมกบัรายการที่เกี่ยวข้อง 

37  ผู้ซ้ืออาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์ 

แต่ละรายการมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น คําว่า “ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ  

“ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” มักนาํมาใช้แทนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม 

“ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” ถือเป็นคาํศัพท์ด้านการตลาดโดยทั่วไป  

ซ่ึงนํามาใช้เพ่ือหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงประกอบกัน เช่น เคร่ืองหมายการค้า (หรือ

เคร่ืองหมายการค้าประเภทการบริการ) และช่ือทางการค้า สูตร ส่วนผสม และความเช่ียวชาญ 

ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  

38 – 41 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 
 

รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการไดม้าซ่ึงโครงการวิจยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างดําเนนิการ 

42 รายจ่ายในการวิจยัและพฒันาซ่ึง 

42.1 เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหรือพฒันาที่อยู่ระหว่างดําเนินการซ่ึงไดม้าแยก

ต่างหากหรือไดม้าจากการรวมธุรกิจและรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ 

42.2 เกิดข้ึนหลงัจากการไดม้าซ่ึงโครงการ  

การบนัทึกบญัชีของรายการดงักล่าวตอ้งใหถ้อืปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54 ถงึ 62 
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43 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 54 ถึง 62 กาํหนดว่ารายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังของโครงการวิจัยหรือ

พัฒนาที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ ไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหากหรือได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงได้รับรู้

เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง  

43.1 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิข้ึน หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย  

43.2 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิข้ึน หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การรับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 และ 

43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาํเนินการที่

ได้มาหากรายจ่ายในการพัฒนาน้ันเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

44 ในบางกรณี กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่าย

สิ่งตอบแทนใดๆ หรือจ่ายสิ่งตอบแทนในจาํนวนที่น้อยมาก  ในกรณีน้ีอาจเกิดข้ึนเม่ือรัฐบาลโอน

หรือจัดสรรสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้กบักจิการ เช่น สทิธใินการนาํเคร่ืองบินลงจอดที่ท่าอากาศยาน 

สิทธิในการดาํเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ใบอนุญาตหรือโควต้านําเข้า หรือสิทธิที่จะใช้

ทรัพยากรที่มีข้อจาํกัดอื่น ตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบญัชีสาํหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจาก

รฐับาล (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุน

เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หากกิจการเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่กาํหนดไว้ (วิธีที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เม่ือมีการประกาศใช้)) บวกกับรายจ่าย

โดยตรงที่เกดิข้ึนในการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการแลกเปลีย่น 

45 กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงรายการจากการแลกเปล่ียนกับ

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น หรือจากการแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาสาํหรับกรณีการแลกเปล่ียน

สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกบัสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรกต็าม กจิการสามารถใช้ข้อพิจารณา

ดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณีตามที่กล่าวไว้ได้ กิจการวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

45.2  มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่นาํไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือ  
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กจิการวัดมูลค่ารายการสนิทรัพย์ที่ได้มาตามวิธกีารน้ี แม้ว่ากจิการจะไม่สามารถเลิกรับรู้รายการ

สินทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียนได้ในทนัท ีหากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน 

46 ในการกาํหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากจาํนวน

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หากเข้าเง่ือนไขต่อไปน้ี 

46.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจาํนวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่

ได้รับแตกต่างจากรูปแบบของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน หรือ 

46.2 รายการแลกเปล่ียนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ 

การดาํเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

46.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 46.1 หรือ 46.2 มีนัยสาํคัญเม่ือเทียบกับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่มีการแลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนใดเป็นการแลกเปล่ียนที่มีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ 

กจิการต้องพิจารณามูลค่าเฉพาะกจิการในส่วนของการดาํเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการ 

ไม่จาํเป็นต้องคาํนวณอย่างละเอยีด 

47 ย่อหน้าที่ 21.2 กาํหนดเง่ือนไขสาํหรับการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าราคาทุนของสินทรัพย์

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จะถือว่าสามารถ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือหากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

47.1  การเปล่ียนแปลงในขอบเขตของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลไม่มีนัยสาํคัญ

สาํหรับสนิทรัพย์น้ัน หรือ 

47.2  กิจการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการต่างๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต

ของการวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถนาํมาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม 

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่นําไปแลกเปล่ียนได้

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่

ชัดเจนมากกว่า  

 

ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายใน 

48 กิจการตอ้งไม่รบัรูค่้าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในเป็นสินทรพัย ์

49 ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

แต่รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการมักช้ีแจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนทาํให้เกิดค่าความนิยมข้ึน

ภายในกิจการ อย่างไรกต็าม ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการต้องไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ 
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เน่ืองจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็น

เอกเทศได้ หรือไม่ได้เป็นรายจ่ายที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) ภายใต้

การควบคุมของกจิการซ่ึงสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

50 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึงอาจสะท้อนให้เหน็ถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม

ของกจิการ อย่างไรกต็าม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการ  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

51 ในบางคร้ัง การประเมินว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ

หรือไม่น้ันทาํได้ยาก เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตหรือไม่และเม่ือใด และ  

51.2 การกาํหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณี กิจการไม่สามารถ

แยกต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในออกจากต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือคงไว้

ซ่ึงค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนภายในหรือทําให้ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในน้ันดีข้ึน

กว่าเดิม หรือไม่สามารถแยกออกจากต้นทุนที่เกิดจากการดาํเนินงานประจาํวันได้  

ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงกาํหนดให้กิจการต้องถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดและแนวปฏบัิติ

ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 52 ถึง 67 กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในทุกรายการ เพ่ิมเติม

จากข้อกาํหนดทั่วไปสาํหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

52 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ 

กจิการจาํแนกข้ันตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

52.1 ข้ันตอนการวิจัย และ 

52.2 ข้ันตอนการพัฒนา 

คาํว่า “ข้ันตอนการวิจัย” และ “ข้ันตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าคาํว่า “การวิจัย” 

และ “การพัฒนา” ตามคาํนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

53  หากกิจการไม่สามารถแยกข้ันตอนการวิจัยออกจากข้ันตอนการพัฒนาสาํหรับโครงการภายใน

ของกิจการที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็น

รายจ่ายที่เกดิในข้ันตอนการวิจัยเทา่น้ัน 

 

ขั้นตอนการวิจยั 

54 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่รายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 
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55 ในข้ันตอนการวิจัยของโครงการภายใน กจิการไม่สามารถที่จะแสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน

ได้เกิดข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังน้ัน กิจการรับรู้

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทนัท ี

56 ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัย ได้แก่ 

56.1  กจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

56.2  การสืบค้น การประเมินผล และการคัดเลือกข้ันสุดท้าย เพ่ือนําผลการวิจัยหรือ 

ความรู้อื่นมาใช้ 

56.3  การค้นหาทางเลือกสาํหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือ 

การบริการ และ 

56.4  การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกข้ันสุดท้ายของทางเลือก

ที่เป็นไปได้สาํหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่ 

หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

 

ขั้นตอนการพฒันา 

57 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายทีเ่กิดจากการพฒันา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพฒันาของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ก็ต่อเมื่อกิจการสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

57.1 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที่จะทําให้สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณเ์พื่อ

นาํมาใชง้านหรือขาย 

57.2 กิจการมีความตั้ งใจที่จะทําใหสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณแ์ละนํามาใชง้าน

หรือขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ะนาํสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชง้านหรือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการที่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้  กิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าสินทรพัย ์

ไม่มีตวัตนหรือผลผลิตจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดรองรบั หรือหากกิจการ

นาํสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไปใชง้านเป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง

ประโยชนที์จ่ะไดร้บัจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้น 

57.5 กิจการมีทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื่นอย่างเพียงพอที่จะ

นํามาใชใ้นการพฒันาใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ ์และนําสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้าน

หรือขาย 

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนทีเ่กิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

58 ในข้ันตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

และสามารถแสดงให้เหน็ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ี เน่ืองจากข้ันตอนการพัฒนาของโครงการเป็นข้ันตอนที่ก้าวหน้า

มากกว่าข้ันตอนการวิจัย 

59 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

59.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบต้นแบบและแบบจาํลองก่อนการผลิตหรือ

ก่อนการนาํไปใช้งาน 

59.2 การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

59.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการดาํเนินงานของโรงงานนาํร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะ

สามารถทาํการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ 

59.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ สาํหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว สาํหรับ

วัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้

ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

60 กิจการประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

(เม่ือมีการประกาศใช้) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเม่ือ

ต้องใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น กิจการต้องนาํแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

61 ตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่ากิจการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทาํให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสรจ็สมบูรณ์ 

หรือทาํให้กิจการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ แผนธุรกิจ 

ที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จาํเป็น และกิจการมีความสามารถที่จะ

จัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา

แหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจาํนงที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้กู้ 

62 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการสามารถวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึน

ภายในได้อย่างน่าเช่ือถือ เช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์หรือ

ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

63 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายการที่กิจการก่อใหเ้กิดข้ึนภายใน เช่น ยีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์หวัหนงัสือ 

ชื่อสิง่พมิพ ์รายชื่อลูกคา้ และรายการอื่นทีค่ลา้ยคลึงกนัเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

64 รายจ่ายสําหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดข้ึนภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกออกจากต้นทุน 

ในการพัฒนาธุรกจิโดยรวม ดังน้ัน กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

65 ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน คือ 

ผลรวมของรายจ่ายที่เกดิข้ึนนับตั้งแต่วันที่สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ
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ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็นคร้ังแรก ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 71  

ไม่อนุญาตให้กจิการนาํรายจ่ายที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว กลับมาบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ทุกรายการที่จาํเป็นในการสร้าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถนาํมาใช้ประโยชน์

ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่  

66.1 ต้นทุนสาํหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ที่เกิด

จากการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธิทางกฎหมาย และ 

66.4 ค่าตัดจาํหน่ายของสิทธบัิตรและใบอนุญาตที่นาํมาใช้เพ่ือก่อให้เกิดสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ได้กาํหนดเกณฑ์สาํหรับการรับรู้รายการที่สามารถนาํดอกเบ้ียมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67 ตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67.1 รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่าย

ดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้สามารถนาํมาใช้งานได้ 

67.2 ความไม่มีประสทิธภิาพที่สามารถระบุได้ และผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเร่ิมแรกที่

เกดิข้ึนก่อนที่สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่กาํหนดไว้ และ 

67.3 รายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือนาํสนิทรัพย์มาใช้ในการดาํเนินงาน 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่65  

กิจการกาํลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่  ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดข้ึน 1,000 บาท โดย

รายจ่ายจํานวน 900 บาทเกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ายจํานวน 100 บาท 

เกดิข้ึนในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 กิจการสามารถแสดงให้

เหน็ว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของความรู้และทักษะที่รวมอยู่ใน

กระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือทาํให้กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์

ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x5 กิจการรับรูร้ายจ่ายทีเ่กิดข้ึนสําหรับกระบวนการผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดว้ยราคาทุน 100 บาท (รายจ่ายที่เกิดข้ึนนับตั้งแต่วันที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู ้รายการ 

กล่าวคือ ณ วนัที ่1 ธันวาคม 25x5) รายจ่ายจาํนวน 900 บาททีเ่กิดข้ึนก่อนวนัที ่1 ธันวาคม 

25x5 รับรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรูร้ายการ

จนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

กระบวนการผลิตทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่65  

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

จากความรู้และทกัษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือทาํ

ให้กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 1,900 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x6 ราคาทุนของกระบวนการผลิตเท่ากบั 2,100 บาท (ประกอบดว้ยรายจ่ายที่

รับรูเ้มื่อส้ินปี 25x5 จํานวน 100 บาท และรายจ่ายที่รับรูใ้นปี 25x6 จํานวน 2,000 บาท) 

กิจการรับรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์าํนวน 200 บาท เพื่อปรบัมูลค่าตามบัญชี

ของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (2,100 บาท) ใหเ้ป็น

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน (1,900 บาท) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ีจะ 

กลบัรายการในงวดถดัไปหากเป็นไปตามเงือ่นไขของการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
 

 

การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 
 

68 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายสําหรบัรายการที่ไม่มีตวัตนเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดข้ึน เวน้แต่จะ

เป็นไปตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

68.1 รายจ่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 67) หรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

68.2 กิจการไดม้าซ่ึงรายการดงักล่าวจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์

ไม่มีตวัตน ในกรณีนี้  กิจการรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม  

ณ วนัที่ซ้ือ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง 

การรวมธุรกิจ (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

69 ในบางกรณี กิจการก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

แต่ไม่สามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้ ในกรณีของ

สินค้า กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกิจการมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน  

ในกรณีของบริการ กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกิจการได้รับบริการน้ัน เช่น 

รายจ่ายในการวิจัยให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน (ดูย่อหน้าที่ 54) เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าว

เป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

เกดิข้ึนรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 

69.1 รายจ่ายเกี่ยวกบักจิกรรมก่อนการดาํเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนการดาํเนินงาน) 

เว้นแต่รายจ่ายน้ันได้รวมอยู่ในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) ค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงานอาจ

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกิจการ เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและ
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ค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการที่เกิดข้ึนในการจัดตั้งกิจการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายใน 

การเปิดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดําเนินงาน) หรือ 

รายจ่ายสําหรับเ ร่ิม การดําเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

กระบวนการใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมดาํเนินงาน)  

69.2 รายจ่ายในกจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ 

69.3 รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงการสั่งซ้ือสินค้า 

ทางไปรษณีย์) 

69.4 รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็น

การย้ายสถานที่หรือจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 69ก กจิการมีสทิธใินการเข้าถึงสนิค้าเม่ือกจิการเป็นเจ้าของสนิค้าดังกล่าว ในทาํนองเดียวกัน กิจการ

มีสทิธใินการเข้าถึงสนิค้าเม่ือสนิค้าดังกล่าวได้ก่อสร้างข้ึนตามเง่ือนไขของสญัญาจ้าง และกิจการ

สามารถได้รับมอบสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน สาํหรับการบริการ กิจการ

ได้รับบริการเม่ือมีการให้บริการดังกล่าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่เม่ือกิจการใช้บริการน้ัน

เพ่ือให้บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้แกลู่กค้า 

70 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เม่ือการจ่าย 

ค่าสินค้าล่วงหน้าน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กิจการได้รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน  

ในทาํนองเดียวกัน ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็น

สนิทรัพย์เม่ือการจ่ายค่าบริการล่วงหน้าน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับบริการเหล่าน้ัน 
 

ค่าใชจ่้ายในอดีตทีต่อ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

71 กิจการต้องไม่รับรู ้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการที่ไม่มีตัวตนซ่ึงได้รับรู ้เมื่อเริ่มแรกเป็น 

ค่าใชจ่้ายแลว้ เป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในภายหลงั 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

72 กิจการตอ้งเลือกใชวิ้ธีราคาทุนตามย่อหนา้ที ่74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที่ 75 

เป็นนโยบายการบญัชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ สินทรพัยอื์่น 

ทุกรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนัตอ้งใชวิ้ธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกนั เวน้แต่จะไม่มี

ตลาดทีมี่สภาพคล่องสําหรบัสินทรพัยเ์หล่านั้น 

73 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้

งานที่คล้ายคลึงกันในการดาํเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ใน

ประเภทเดียวกันมีการตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะ

สนิทรัพย์บางรายการและการรายงานจาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง

ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ต่างๆ  
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 วิธีราคาทุน 
 

74 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจําหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

วิธีการตีราคาใหม่ 

75 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่ 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม สําหรบัวตัถุประสงคข์องการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยอา้งอิงกบัตลาดที่มีสภาพคล่อง 

นอกจากนี้  การตีราคาใหม่ตอ้งปฏิบติัอย่างสมํา่เสมอเพือ่ใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัจากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยน์ ั้น  

76 วิธกีารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้กจิการ 

76.1 นาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็นสนิทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ 

76.2 รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

77 วิธีการตีราคาใหม่จะนาํมาถือปฏิบัติหลังจากที่กิจการได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรก

ด้วยราคาทุน อย่างไรกต็าม หากกิจการรับรู้ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงบางส่วนเป็น

สินทรัพย์ เน่ืองจากสินทรัพย์น้ันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไป

ระยะหน่ึง (ดูย่อหน้าที่ 65) วิธีการตีราคาใหม่อาจนํามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ทั้งรายการ ทั้งน้ี วิธีการตีราคาใหม่อาจนํามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจาก 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกจิการได้รับรู้ไว้ด้วยมูลค่าที่กาํหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 44) 

78 โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางคร้ัง ตลาดที่มี

สภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดข้ึนได้ เช่น ตลาดที่มีสภาพคล่อง

อาจมีอยู่ในบางประเทศสาํหรับใบอนุญาตประกอบการรถแทก็ซ่ี ใบอนุญาตประกอบการประมง 

หรือโควต้าการผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอิสระ อย่างไรกต็าม 

ตลาดที่มีสภาพคล่องไม่มีสาํหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ ์หัวหนังสอืพิมพ์ สทิธใินการเผยแพร่ดนตรี

และภาพยนตร์ สิทธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะ

เฉพาะตัว แม้ว่าจะมีการซ้ือขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ทาํข้ึนเป็น 

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายแต่ละราย และการซ้ือขายดังกล่าวเกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ัง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวราคาที่จ่ายซ้ือสินทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่

เพียงพอสาํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมให้กับรายการอื่น นอกจากน้ีราคาที่ซ้ือขายกันมักไม่เป็นที่

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

79 ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กบัความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี 
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อย่างมีสาระสาํคัญ กจิการจาํเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อกีคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสาํคัญจนทาํให้จาํเป็นต้องมี

การตีราคาสนิทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีความผันผวน

อย่างไม่มีนัยสาํคัญกจิการไม่จาํเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ใหม่บ่อยคร้ัง 

80 เม่ือมีการตีราคาสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวให้ปรับปรุงเป็น

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

80.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมในลักษณะที่สอดคล้องกับ 

การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อน

หักค่าตัดจาํหน่ายสะสม อาจปรับปรุงโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ 

หรือ ปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจาํหน่าย

สะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่ต้องปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อน

หักค่าตัดจาํหน่ายสะสม กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสม หรือ 

80.2 นาํค่าตัดจาํหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จาํนวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าตัดจาํหน่ายสะสมให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม

บัญชีที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงซ่ึงให้ถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 85 และ 86 

81 หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกบัสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่ตีราคาใหม่ เนือ่งจากสินทรพัยร์ายการนั้นไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรบั กิจการ

ตอ้งแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ ั้นดว้ยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

82 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีตี่ราคาใหม่ไม่สามารถวดัมูลค่าโดยการอา้งอิง

กบัตลาดที่มีสภาพคล่องไดอี้กต่อไป มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งเท่ากบั

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ครั้ งล่าสุดที่มีการอ้างอิงกบัตลาดที่มีสภาพคล่องหัก 

ค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

83 ข้อเทจ็จริงที่ว่าไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องมารองรับสาํหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ 

อกีต่อไป อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันอาจเกดิการด้อยค่าและกจิการจาํเป็นต้องทาํ  

การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

84 หากกจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างองิกบัตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา กจิการต้องใช้วิธกีารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว 

85 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิม่ข้ึนเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึนดงักล่าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

และแสดงจํานวนทีเ่พิม่ข้ึนสะสมในส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ ั้นไดตี้ราคาใหม่และกิจการไดร้บัรูมู้ลค่าตามบญัชี
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ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีล่ดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนแลว้ ส่วนที่เพิม่จากการตีราคาใหม่นี้

ตอ้งรับรูใ้นกําไรหรือขาดทุนเพื่อกลบัรายการในจํานวนที่ไม่เกินมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงของสินทรพัยร์ายการเดียวกนัที่ไดร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน 

ในงวดก่อน 

86 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงดงักล่าวในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไม่

เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ของ

สินทรพัยน์ ั้น โดยการรบัรูส่้วนทีล่ดลงในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะมีผลทําใหจํ้านวนที่สะสม

ไวใ้นส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ลดลง  

87 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของอาจโอนไปยังกาํไรสะสม

โดยตรงเม่ือส่วนเกินทุนน้ันเป็นรายการที่เกิดข้ึนจริง โดยส่วนเกินทุนทั้งจาํนวนอาจเกิดข้ึนจริง

เม่ือกจิการจาํหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจเกิดข้ึนจริงเม่ือ

กจิการใช้สนิทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวจาํนวนของส่วนเกนิทุนที่เกดิข้ึนจริงจะเทา่กบัผลต่างระหว่าง

ค่าตัดจาํหน่ายที่คาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กบัค่าตัดจาํหน่ายที่คาํนวณจากราคาทุนเดิม

ของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาํไรสะสมต้องไม่โอนผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

อายุการใชป้ระโยชน ์

88 กิจการตอ้งประเมินว่าอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ 

และถา้สามารถทราบไดแ้น่นอน อายุการใชป้ระโยชนจ์ะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวน

การผลิตหรือหน่วยวดัอื่นๆ ที่คลา้ยคลึงกนั กิจการตอ้งพิจารณาว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมี

อายุการใชป้ระโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอน เมื่อผลจากการวิเคราะหปั์จจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 

ไม่พบขอบเขตที่สามารถคาดคะเนไดเ้กี่ยวกบัระยะเวลาที่สินทรพัยด์งักล่าวจะสามารถ

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิใหก้บักิจการ 

89 การบัญชีสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนอยู่กบัอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการตัดจาํหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 97 ถึง 106) แต่ไม่ตัด

จาํหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 107 ถึง 110)  

90 หลายปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการกาํหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง 

90.1 การนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา 

ฝ่ายบริหารอื่นสามารถบริหารสนิทรัพย์น้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือไม่ 

90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑข์องสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณการ

อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่นํามาใช้ประโยชน์ในลักษณะ

เดียวกนั 
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90.3 ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 

90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลง

ในความต้องการของตลาดสาํหรับสนิค้าหรือบริการที่เป็นผลิตผลจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

90.5 การโต้ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน 

90.6 ระดับของรายจ่ายในการบาํรุงรักษาที่จําเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจ

ของกจิการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว 

90.7 ระยะเวลาที่กจิการสามารถควบคุมสนิทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่น

เกี่ยวกบัการใช้สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนั เช่น วันครบกาํหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

และ 

90.8 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนอยู่กับอายุการใช้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์อื่นของกจิการ หรือไม่ 

91 “อายุการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน” มิได้หมายถึงอายุการใช้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด อายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เหน็เพียงระดับของรายจ่ายในการบาํรุงรักษา 

ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตที่จําเป็นเพ่ือให้สินทรัพย์คงไว้ซ่ึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้

ประเมินไว้ ณ เวลาที่มีประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ รวมถึงความสามารถและ

ความตั้งใจของกิจการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ว่าอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้องไม่ข้ึนกับรายจ่ายในอนาคตที่ได้

วางแผนไว้ที่เกินกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพ่ือดาํรงให้สินทรัพย์มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

มาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว้ 

92 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนอื่นหลายรายการจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเร็วข้ึน ดังน้ัน 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีอายุการใช้ประโยชน์ที่สั้น การคาดการณ์ในการลดลง

ของราคาขายของสินค้าที่ผลิตได้โดยใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สามารถเป็นข้อบ่งช้ีในเร่ือง 

การคาดการณ์ของความล้าสมัยของเทคโนโลยีและความล้าสมัยเชิงพาณิชย์ ซ่ึงสะท้อนการลดลง

ของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่ฝังอยู่ในสนิทรัพย์ดังกล่าว 

93 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ

ทราบได้แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้กิจการต้องประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่

กิจการจะนาํมากล่าวอ้างเพ่ือกาํหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นลงกว่า

ความเป็นจริง 

94 อายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอืน่

ตอ้งไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได ้ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนใ์นสินทรพัยน์ ั้น หากสิทธิตามสญัญาหรือ

สิทธิทางกฎหมายอื่นนั้นมีระยะเวลาที่จํากดัแต่สามารถต่ออายุได ้อายุการใชป้ระโยชนข์อง
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนุนได้

ว่ากิจการสามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีตน้ทุนที่มีนยัสําคญั สําหรบัอายุการใชป้ระโยชนข์อง

สิทธิทีไ่ดก้ลบัมาใหม่ทีร่บัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสญัญา

ทีเ่หลืออยู่ของสิทธิทีไ่ดร้บัตามสญัญาและตอ้งไม่รวมระยะเวลาทีต่่ออายุใหม่ 

95 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจกาํหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมายอาจจํากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถ

ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน ในการกาํหนดอายุการใช้ประโยชน์ 

กิจการกาํหนดจากระยะเวลาที่กาํหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่

ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

96 ปัจจัยที่บ่งช้ีว่ากิจการจะสามารถต่ออายุสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิด

ต้นทุนที่มีนัยสาํคัญ ได้แก่ 

96.1 มีหลักฐาน ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ์ ที่แสดงให้เหน็ว่าสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิ

ทางกฎหมายอื่นจะได้รับการต่ออายุ กรณีที่การต่ออายุน้ันข้ึนอยู่กับความเห็นชอบ

ของบุคคลที่สาม หลักฐานดังกล่าวต้องรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามจะให้

ความเหน็ชอบด้วย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่จําเป็น

สาํหรับการต่ออายุ และ 

96.3 ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยสาํคัญเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากการต่ออายุน้ัน 

หากต้นทุนในการต่ออายุมีนัยสาํคัญเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ 

คาดว่ากิจการจะได้รับจากต่ออายุน้ัน ต้นทุนในการต่ออายุน้ีถือเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

ระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่าย 

97 กิจการตอ้งปันส่วนจํานวนทีคิ่ดค่าตดัจําหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน กิจการ

ตอ้งเริ่มตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นพรอ้มที่ใหป้ระโยชนไ์ด ้กล่าวคือ 

เมือ่สินทรพัยอ์ยู่ในสถานทีแ่ละสภาพทีส่ามารถใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 

กิจการตอ้งหยุดการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัใดวนัหนึง่ที่เกิดข้ึนก่อนระหว่าง

วนัทีกิ่จการจัดประเภทสินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจําหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว ้เพื่อขาย) ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว ้
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เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) กบัวันที่กิจการเลิกรับรู ้

สินทรัพย์น ั้น วิธีการตัดจําหน่ายที่ใช้ต้องสะท้อนถึงรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะไดร้ับ

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถกําหนดรูปแบบดังกล่าวไดอ้ย่าง

น่าเชื่อถอื กิจการตอ้งใชวิ้ธีเสน้ตรงในการตดัจําหน่าย ค่าตดัจําหน่ายในแต่ละงวดตอ้งรบัรู ้

ในกําไรหรือขาดทุน เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ หรือมาตรฐานฉบบัอื่นจะอนุญาตหรือ

กําหนดใหกิ้จการนาํค่าตดัจําหน่ายดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ 

98 วิธีการตัดจาํหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจํานวนที่คิดค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม

เกณฑ์ที่เป็นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธีการ วิธีการดังกล่าว

รวมถึงวิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํนวนผลผลิต กิจการเลือกใช้วิธีการตัดจาํหน่าย

ตามรูปแบบที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

ใช้วิธีการตัดจําหน่ายน้ันอย่างสมํ่าเสมอในทุกงวด เว้นแต่รูปแบบที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไป 

98ก มีข้อสนันิษฐานว่าวิธกีารตัดจาํหน่ายที่อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมซ่ึงรวมการใช้สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่รวมการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักจะ

สะท้อนปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เช่ือมโยงโดยตรงกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนน้ัน ตัวอย่างเช่น รายได้ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยนําเข้าอื่นและกระบวนการอื่น 

กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการขาย การเปล่ียนแปลงในปริมาณขายและราคา ราคาซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบของรายได้อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวิธีที่กิจการ

ใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์น้ัน ข้อสนันิษฐานน้ีไม่สามารถนาํมาใช้ได้ในบางสถานการณ์ที่จาํกดั 

98ก.1 ในกรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงถึงการวัดมูลค่าของรายได้ ตามที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 98ค หรือ 

98ก.2 เม่ือพิสูจน์ได้ว่ารายได้และการได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

ความสมัพันธก์นัอย่างมาก 

98ข  ในการเลือกวิธีการตัดจาํหน่ายให้เหมาะสมตามที่กล่าวในย่อหน้า 98 กิจการสามารถกาํหนด

ปัจจัยที่เป็นข้อจาํกัดที่ต้องพิจารณาเป็นลาํดับแรกซ่ึงมีอยู่เป็นปกติในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน 

ตัวอย่างเช่น สญัญาซ่ึงกาํหนดให้สทิธกิจิการในการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อาจมีการกาํหนดไว้

ล่วงหน้าของจาํนวนปี (ระยะเวลา) จาํนวนหน่วยการผลิต หรือจาํนวนคงที่ของยอดรายได้ที่จะ

เกดิข้ึน การระบุปัจจัยที่เป็นข้อจาํกดัที่ต้องพิจารณาเป็นลาํดับแรกจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการระบุ

เกณฑ์ของการตัดจําหน่ายที่เหมาะสม แต่เกณฑ์อื่นอาจนํามาปฏิบัติใช้ได้หากเกณฑ์ดังกล่าว

สะท้อนรูปแบบของการได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิได้ใกล้เคียงกว่า 

98ค ในสถานการณ์ที่ปัจจัยที่เป็นข้อจาํกัดที่ต้องพิจารณาเป็นลาํดับแรกที่มีอาํนาจเหนือกว่า ซ่ึงมีอยู่

เป็นปกติวิสัยในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเร่ืองของการบรรลุผลสาํเร็จในรายได้ รายได้ที่เกิดข้ึน

สามารถนาํมาเป็นเกณฑ์ในการตัดจาํหน่าย ตัวอย่างเช่น กิจการได้มาซ่ึงสัมปทานการสาํรวจและ

สกดัแร่ทองคาํจากเหมืองทองคาํ การหมดอายุของสัญญาอาจข้ึนอยู่กับจาํนวนคงที่ของรายได้รวม

ที่เกดิจากการสกดัแร่ (เช่น สญัญาอาจอนุญาตให้สกดัแร่ทองคาํจากเหมืองแร่จนกระทั่งยอดรวม
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ของรายได้จากการขายทองคาํครบ 2 พันล้านบาท) และไม่ได้ข้ึนกับระยะเวลาหรือปริมาณทองที่

ขุดได้ ตัวอย่างอื่น เช่น สิทธิในการดาํเนินงานทางด่วนสามารถข้ึนอยู่กับจาํนวนรายได้คงที่ที่เกิด

จากการเกบ็ค่าทางด่วน (ตัวอย่างเช่น สัญญาอนุญาตให้การดาํเนินงานทางด่วนได้จนกระทั่ง

ยอดเงินที่ได้จากการเกบ็ค่าทางด่วนมียอดครบ 100 ล้านบาท) ในกรณีการก่อให้เกิดข้ึนของ

รายได้ถือเป็นปัจจัยที่จํากัดที่มีอาํนาจเหนือกว่าในสัญญาสาํหรับการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การก่อให้เกดิข้ึนของรายได้ดังกล่าวอาจเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะมาใช้ตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เน่ืองจากสัญญามีการระบุจาํนวนคงที่ของยอดรายได้ที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะนาํมาใช้ในการพิจารณา

การตัดจาํหน่าย 

99 โดยปกติกิจการรับรู้ค่าตัดจําหน่ายในกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม ในบางคร้ังประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตสินทรัพย์อื่น  

ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจําหน่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์อื่น และนาํไปรวม

เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้

ในกระบวนการผลิตต้องนําไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

 

มูลค่าคงเหลือ 

100 กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอนใหเ้ป็นศูนย ์เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้กําหนดขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

100.1 มีข้อผูกมัดว่าบุคคลที่สามจะซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อส้ินสุดอายุการใช้

ประโยชน ์หรือ 

100.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั (ตามที่นิยามในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) และเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถกําหนดโดยอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่องนั้น และ 

100.2.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องนั้นจะมีอยู่เมื่อ

ส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

101 จาํนวนที่คิดค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้อง

กาํหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากับศูนย์บ่งช้ีว่ากิจการคาดว่าจะ

จาํหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะสิ้นสดุอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

102 กิจการต้องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

การจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคา ณ วันที่ประมาณการ สาํหรับการขายสินทรัพย์ 

ที่คล้ายคลึงกันซ่ึงสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์ และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่กิจการคาดว่าจะนาํสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ใน

อนาคต กจิการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกงวดปีบัญชี กิจการ
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ต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็นการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบาย 

การบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

103 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์จนกว่า

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ในภายหลังลดลงตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี  

 

การทบทวนระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่าย 

104 กิจการตอ้งทบทวนระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอนอย่างนอ้ยทุกงวดปีบญัชี กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หากอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยที์่

คาดไวแ้ตกต่างจากที่ประมาณการไวใ้นอดีต ในทํานองเดียวกนั กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

วิธีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อสะท้อนให้เ ห็นถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไป  

หากรูปแบบของการใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไป 

กิจการตอ้งถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้  

105 ในระหว่างอายุของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการอาจเหน็ว่าอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้น้ัน

ไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจบ่งช้ีว่าระยะเวลาใน

การตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลง 

106 เม่ือเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเหน็ว่าการตัดจาํหน่ายด้วยวิธียอดคงเหลือ

ลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหน่ึงคือในกรณีที่การใช้สิทธิที่ได้รับจากใบอนุญาต

จําเป็นต้องเล่ือนเวลาออกไปเน่ืองจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของแผนธุรกิจดาํเนินการก่อน  

ในกรณีดังกล่าว กจิการอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์จนกว่างวดเวลาต่อมา 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

107 กิจการตอ้งไม่ตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

108 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

กาํหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอนโดยการเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

108.1 เป็นประจาํทุกปี และ 

108.2 เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกดิการด้อยค่า 
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การทบทวนการประเมินอายุการใชป้ระโยชน ์

109 ในแต่ละงวดปี กิจการตอ้งทบทวนอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่ไดมี้  

การตดัจําหน่าย เพื่อพิจารณาว่าเหตุการณห์รือสถานการณต่์างๆ ยงัคงสนบัสนุนว่าอายุ   

การใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้นไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณห์รือสถานการณต่์างๆ 

ไม่สนบัสนุนว่าสินทรพัยด์งักล่าวมีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กิจการตอ้งบนัทึก

การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ทีอ่ายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชนท์ราบ

ไดแ้น่นอน โดยถอืเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้  

110 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) การที่กิจการประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ 

จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุ 

การใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนเป็นข้อบ่งช้ีอย่างหน่ึงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า 

ดังน้ัน กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยการเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

(ที่กาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ส่วนของมูลค่าตามบัญชี 

ที่สงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

มูลค่าตามบญัชีทีจ่ะไดร้บัคืน - ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

111 ในการกาํหนดว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอธิบายว่ากิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

เม่ือใด และอย่างไร วิธีการกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเม่ือใดที่กิจการ

ต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

การเลิกใชแ้ละการจําหน่าย  

112 กิจการตอ้งเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมือ่ 

112.1 กิจการจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หรือ  

112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรพัยน์ ั้น

มาใชป้ระโยชนห์รือจําหน่าย 

113 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ถา้มี) 

กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นเป็นผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการเลิกรับรู ้
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในกําไรหรือขาดทุน เมื่อเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เวน้แต่มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สญัญาเช่า (เมือ่มีการประกาศใช)้ กําหนดไว้

เป็นอย่างอื่นสําหรบัการขายและเช่ากลบัคืน) สําหรบัผลกําไรจากการเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนตอ้งไม่จดัประเภทเป็นรายได ้

114 การจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดข้ึนได้ในหลายวิธีการ (เช่น การขาย การทาํสัญญาเช่าการเงิน  

หรือการบริจาค) ในการกําหนดวันที่จําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการต้องใช้เกณฑ์ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับ

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับการจาํหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและ

เช่ากลับคืน 

115 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้า 21 กิจการรับรู้ต้นทุนการเปล่ียนแทนบางส่วน

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน และเลิกรับรู้ 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก กรณีที่ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติในการกาํหนด 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน กิจการอาจใช้ต้นทุนการเปล่ียนแทนกาํหนดเป็นต้นทุน

ของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนภายในกจิการ 

115ก ในกรณีของการได้สทิธกิลับมาใหม่จากการรวมธุรกจิ หากสทิธดิังกล่าวได้มีการออกใหม่ (ขาย) 

ให้กับบุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต้องนาํไปใช้ในการกาํหนด 

ผลกาํไรหรือผลขาดทุนจากการออกสทิธใิหม่ 

116 กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ค้างรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม หากมีการค้างชาํระสิ่งตอบแทนจากการจาํหน่าย กจิการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเร่ิมแรก

ด้วยราคาที่เทยีบเทา่ราคาเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่กาํหนดไว้ของสิ่งตอบแทนกบัราคาที่เทยีบเท่า

ราคาเงินสด ให้รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ 

117 กิจการต้องไม่หยุดการตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

เม่ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันไม่ได้ใช้อีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กิจการได้ตัดจําหน่ายสินทรัพย์

ดังกล่าวเตม็จาํนวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือ

สินทรัพย์ดังกล่าวรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่ายที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ 

เพ่ือขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้)  

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

118 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงินสําหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท 

โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายในกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนประเภทอื่น 
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118.1 อายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบ

แน่นอนหากเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน  

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัอายุการใชป้ระโยชนห์รืออตัราการตดัจําหน่ายทีใ่ช ้

118.2 วิธีการตดัจําหน่ายสําหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอน 

118.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม และค่าตดัจําหน่ายสะสม (รวมทั้ง

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย)์ ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

118.4 รายการแต่ละบรรทดัทีแ่สดงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จซ่ึงไดร้วมค่าตดัจําหน่าย

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไว ้

118.5 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วันตน้งวดกบัมูลค่าตามบญัชี  

ณ วนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึรายการต่อไปนี้  

118.5.1 จํานวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มข้ึน โดยแยกแสดง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เ กิดจากการพัฒนาข้ึนภายในกิจการ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

118.5.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขาย

หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยที์่จะจําหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัย์

ที่ถือไวเ้พื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 

(ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พือ่ขายและ

การดําเนนิงานทีย่กเลิก (เมือ่มีการประกาศใช)้ และการจําหน่ายอื่น  

118.5.3 จํานวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหว่าง

งวดที่ เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ตามที่ กําหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่  75 และ 85 ถึง 86 และที่ เกิดจากผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยซ่ึ์งรบัรูห้รือกลบัรายการในกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รบัรูใ้นกําไร

หรือขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 

(ปรับปรุง 2559) เ รื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่กลบัรายการ

ในกําไรหรือขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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118.5.6 ค่าตดัจําหน่ายทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด 

118.5.7 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน

ใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงิน และการแปลงค่าผลการ

ดําเนินงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงิน

ของกิจการ และ 

118.5.8 การเปลีย่นแปลงอื่นของมูลค่าตามบญัชีในระหว่างงวด 

119 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและประโยชน์ 

การใช้งานที่คล้ายคลึงกันในการดาํเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้

ตามตัวอย่างต่อไปน้ี  

119.1 ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ ์

119.2 หัวหนังสอืและช่ือสิ่งพิมพ์ 

119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

119.4 ใบอนุญาต และสทิธทิี่จะใช้ช่ือและดาํเนินธุรกจิ 

119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการดาํเนินงานและ  

การให้บริการ 

119.6 สตูรอาหาร สตูรอื่น แบบจาํลอง การออกแบบ และต้นแบบ และ 

119.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในข้ันตอนการพัฒนา 

ประเภทของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึนได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมน้ันทาํให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงินมากข้ึน 

120 กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่

กาํหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118.5.3 ถึง 118.5.5 

121 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะและจาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ

อย่างมีสาระสาํคัญในงวดปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญในงวดต่อไป  

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเกดิจากการเปล่ียนแปลงของรายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

121.1 การประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

121.2 วิธกีารตัดจาํหน่าย หรือ  

121.3 มูลค่าคงเหลือ 

122 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

122.1 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน

และเหตุผลสนบัสนุนการประเมินว่าอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  
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ในการให้เหตุผล กิจการต้องอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยสําคัญ 

ในการกําหนดว่าสินทรพัยมี์อายุการใชป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอน 

122.2 คําอธิบายเกี่ยวกบัมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตดัจําหน่ายที่เหลืออยู่

สําหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการที่มีสาระสําคญัต่องบการเงินของกิจการ 

122.3  สําหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาลและรบัรูเ้ริ่มแรก

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหนา้ที ่44) 

122.3.1 มูลค่ายุติธรรมทีร่บัรูเ้ริม่แรกของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

122.3.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น และ 

122.3.3 สินทรพัยเ์หล่านั้นวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีราคาทุนหรือ

วิธีการตีราคาใหม่ 

122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีขอ้จํากดัในเรื่องสิทธิ 

และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่นาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

122.5 จํานวนเงินทีกิ่จการมีขอ้ผูกมดัตามสญัญาสําหรบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

123 กรณีที่กจิการอธบิายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยสาํคัญในการกาํหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

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 จํานวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยที์่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวดโดยแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด 

และขอ้จํากดัในการนาํส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปันใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

124.3 (ย่อหนา้นี้ ไม่ใช)้ 

125 ในการเปิดเผยข้อมูล กจิการอาจจาํเป็นต้องนาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึน อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่นาํสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกัน

เป็นประเภทเดียวกัน หากการรวมน้ันจะทาํให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจํานวนเงินที่ 

วัดมูลค่าด้วยทั้งวิธรีาคาทุนและวิธกีารตีราคาใหม่ 
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รายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนรวมของรายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันาซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในระหว่างงวด 

127  รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรม

การวิจัยและพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 67 สาํหรับแนวปฏบัิติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ายที่

ต้องนาํมารวมเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลตามที่ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 126) 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น 

128 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

128.1 คาํอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ตัดจาํหน่ายเตม็จาํนวนแล้ว แต่กิจการยัง

ใช้ประโยชน์อยู่ และ 

128.2 คาํอธบิายโดยสงัเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยสาํคัญภายใต้การควบคุมของ 

กจิการ แต่ไม่ได้รับรู้เป็นสนิทรัพย์เน่ืองจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรือเน่ืองจากกิจการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนก่อนที่มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

129 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

130 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

130ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

130ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130จ  (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

130ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ฌ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ญ คําอธิบายเพื่อความชดัเจนเกี่ยวกับวิธีการคิดค่าเสือ่มราคาและการตัดจําหน่ายทีย่อมรับได ้ 

(ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์



   38 
 

ไม่มีตัวตน) ทาํให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 92 98 และเพ่ิมย่อหน้า 98ก ถึง 98ค กิจการต้อง

ถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธีเปล่ียนทนัทสีาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

130ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การแลกเปลีย่นสินทรพัยที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

131  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปฏิบติัก่อนวนัทีมี่ผลบงัคบัใช ้

132 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

133 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
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