เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๗/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้ งที่ ๔๒ (๓/๒๕๕๘) เมื่ อ วั นที่ ๗ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ าง
ประเทศ ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 38: Intangible assets (Bound volume 2015
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 80 และ
เพิ่มย่อหน้ าที่ 130ซ และ 130ฌ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
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สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการได้ มาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่าง
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25
33
35
42
44
45
48
51
54
57
65

การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย

68

ค่าใช้จ่ายในอดีตทีต่ อ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์

71

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

72

วิธีราคาทุน
วิธีการตีราคาใหม่

74
75
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การเปิ ดเผยข้อมูล

111
112
118

การเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไป
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีว่ ดั มูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่
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การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
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การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
การปฏิบตั ิก่อนวันมีผลบังคับใช้
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การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1
ถึง 133 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนด
ของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ี
ไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1 – บทนํา 13 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ไม่ได้ มีการกําหนดไว้ โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้
กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ท่ไี ม่มีตัวตนถ้ าเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ โดยเฉพาะ รวมทั้งกําหนด
วิธีการวัดมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนโดยเฉพาะ

ขอบเขต
2

3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิสําหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ยกเว้น
2.1 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีก่ ําหนดไว้ในขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่น
2.2 สิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามคํ านิ ยามที่ ระบุ ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่ อ ง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
2.3 การรับ รู ้ร ายการและการวัด มู ล ค่ า ของการสํ า รวจและการประเมิ น ค่ า สิ น ทรัพ ย์
(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสํารวจ
และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่) และ
2.4 รายจ่ ายในการพัฒนา และ ขุดแร่ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่สามารถ
สร้างขึ้ นใหม่ได้ ซึ่งคล้ายคลึงกัน
หากมาตรฐานฉบับอื่นได้ กาํ หนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี สําหรับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนประเภทใดไว้
โดยเฉพาะ กิจการต้ องนํามาตรฐานฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่าง
ของรายการที่ไม่ต้องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
3.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กจิ การถือไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง)

4

4

3.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้)
3.3 สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
สัญญาเช่า
3.4 สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.5 สินทรัพย์ทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน การรั บรู้และการวัดมู ลค่ าสินทรั พย์
ทางการเงิน บางรายการที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
3.6 ค่ า ความนิ ย มที่เ กิด จากการรวมธุ ร กิจ (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ)
3.7 ต้ น ทุ น การได้ ม ารอการตั ด บั ญ ชี และสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนซึ่ ง เกิด จากสิท ธิ ต ามสัญ ญา
ประกันภัยของผู้รับประกันภัยภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งมาตรฐานดังกล่ าวกําหนดให้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลโดยเฉพาะสําหรับต้ นทุนการได้ มารอการตัดบัญชี แต่ไม่ได้ กาํ หนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนดังกล่ าว ดังนั้น การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ให้ ถอื ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับนี้
3.8 สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ไ ม่ ห มุ น เวี ย นซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีถือไว้ เ พื่ อ ขาย (หรื อ
รวมอยู่ ในกลุ่มสินทรั พย์ท่ีจําหน่ ายซึ่งจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย) ตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือ
แผ่ น ฟิ ล์ ม ในการระบุ ว่ า สิน ทรั พ ย์ ท่ีมี อ งค์ ป ระกอบทั้ง ที่มี ตั ว ตนและไม่ มี ตั ว ตนจะถือ ว่ า เป็ น
สินทรั พย์ท่ีมีตัวตน ซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ หรือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ กิจ การต้ อ งอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ว่ า องค์ ป ระกอบใดมี นั ย สํา คั ญ มากกว่ า กัน เช่ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถทํางานได้ โดย
ปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ให้ ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งของ
เครื่องมือและถือว่าเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สําหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ ถอื หลัก
ปฏิบัติเช่ นเดียวกันกับข้ างต้ น ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ไี ม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่เี กี่ยวข้ องได้ ต้ องถือว่าเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา การฝึ กอบรม
การเริ่มดําเนินงานใหม่ และการวิจัยและพัฒนา สําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา
ถือเป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้ นการพัฒนาความรู้ ดังนั้น แม้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจทําให้ เกิดสินทรัพย์ท่ี
มี ตั ว ตน เช่ น ต้ น แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แต่ อ งค์ ป ระกอบทางกายภาพของสิน ทรั พ ย์ น้ั น ถือ ว่ า มี
ความสําคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ท่ที าํ ให้ เกิดเป็ นสินทรัพย์ท่มี ีตัวตน
นั้น
ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินอาจเป็ นได้ ท้งั สินทรัพย์ท่มี ีตัวตน
หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ให้ ผ้ ูเช่านํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน สําหรับสิทธิตามข้ อตกลงที่อนุญาตให้ ใช้
รายการต่างๆ เช่น ฟิ ล์มภาพยนตร์ วิดีทศั น์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไม่อยู่
ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า และให้ ถือ
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ขอบเขตของมาตรฐานฉบั บ อื่น อาจไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง กิจ กรรมบางกิจ กรรมหรื อ รายการบั ญ ชี
บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทําให้ เกิดประเด็นทางบัญชีท่ีอาจจําเป็ นต้ องใช้ วิธีการบัญชี ท่ี
แตกต่างไป เช่น รายจ่ายในการสํารวจ พัฒนาและขุดเจาะนํา้ มัน ก๊าซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากร
แร่ในอุตสาหกรรมด้ านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น กิจการจึงไม่ต้องนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดังกล่ าว อย่ างไรก็ตาม
กิจการในอุตสาหกรรมด้ านการขุดเจาะหรือผู้รับประกันภัยต้ องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น (เช่ น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ) และรายจ่ ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
(เช่น ต้ นทุนในการเริ่มดําเนินงานใหม่)

คํานิยาม
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คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การตัดจําหน่าย

หมายถึง

การปั นส่วนจํ านวนเงินที่คิดค่าตัดจํ าหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอย่างเป็ นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์น้นั

สินทรัพย์

หมายถึง

ทรัพยากรทีเ่ ป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
1) อยู ่ใ นความควบคุม ของกิจ การ ซึ ่ ง เป็ นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และ
2) ก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคต
แก่กิจการ
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มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จํ า นวนเงิ น ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ร ับ รู ้ใ นงบแสดงฐานะ
การเงิ น หลัง จากหั ก ค่ า ตั ด จํ าหน่ า ยสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์

ราคาทุน

หมายถึง

จํ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ
จ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น ที่
กิจการมอบให้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ ณ เวลาที่
ได้ม าหรื อ ก่ อ สร้า งสิ น ทรัพ ย์น้ นั หรื อ จํ า นวนเงิ น ที่
กิ จ การรับ รู เ้ ป็ นสิ น ทรัพ ย์ใ นการรับ รู เ้ ริ่ ม แรกตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ น
เกณฑ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)

จํานวนทีค่ ิดค่าตัดจําหน่าย หมายถึง

ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํ านวนเงินอื่นที่ใ ช้แทน
ราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

การพัฒนา

หมายถึง

การนํ า ผลของการวิ จั ย หรื อ ความรู ้อื่ น มาใช้ ใ น
แผนงานหรือการออกแบบเพื่อการผลิตสิ่งใหม่หรือ
สิ่ง ที่ ดี ขึ้ นกว่ า เดิ ม อย่ า งมากก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การผลิ ต
หรือการใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็ นวัตถุดิบ
ชิ้ นส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือ
บริการ

มูลค่าเฉพาะกิจการ

หมายถึง

มู ลค่ าปั จจุ บนั ของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่ าจะ
ได้ร บั จากการใช้สิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งต่ อ เนื่อ ง และจาก
การจํ า หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ ัน เมื่ อ สิ้ นสุ ด อายุ ก ารให้
ประโยชน์หรือกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้ นเมือ่ มีการโอน
เพือ่ ชําระหนี้ สิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จ ะได้ร บั จากการขายสิ น ทรัพ ย์ หรื อ จะจ่ า ย
เพื่ อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้))
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ผลขาดทุ นจากการด้อย หมายถึง
ค่าของสินทรัพย์

จํ านวนของมูลค่าตามบัญชีทีส่ ูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

หมายถึง

สินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุ ได้และไม่มี
ลักษณะทางกายภาพ

สินทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวเงิน

หมายถึง

เงินสดที่ถือครองและสินทรัพย์ที่กิจการจะได้รบั เป็ น
จํ า นวนเงิ น ที่ กํ า หนดไว้แ น่ น อน หรื อ จํ า นวนเงิ น ที่
สามารถทราบได้

การวิจัย

หมายถึง

การสํ า รวจตรวจสอบที่ ว างแผนและริ เ ริ่ ม เพื่ อ ให้
ได้ม าซึ่ ง ความรู ้แ ละความเข้ า ใจใหม่ ท างด้า น
วิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค

มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง

ประมาณการจํ านวนเงินที่กิจการจะได้รบั ในปั จจุ บนั
จากการจํ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักประมาณการ
ต้นทุนจากการจํ าหน่าย หากสินทรัพย์ มีอายุการให้
ประโยชน์และอยู่ในสภาพที่คาดว่าจะเป็ น ณ วันสิ้ น
อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่ กิ จ การคาดว่ า จะมี สิ น ทรัพ ย์ไ ว้ใ ช้
หรือ
2) จํ านวนผลผลิตหรือจํ านวนหน่วยในลักษณะอื่นที่
คล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ ง กิ จ การคาดว่ า จะได้ร ับ จาก
สินทรัพย์

ของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

อายุการให้ประโยชน์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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กิจ การมั ก ใช้ ท รั พ ยากรหรื อ ก่ อ ให้ เ กิด หนี้ สิน เพื่ อ การได้ ม า การพั ฒ นา การรั ก ษาระดั บ หรื อ
ยกระดับทรัพยากรที่ไม่ มีตัวตนต่ างๆ เช่ น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้ านเทคนิค
การออกแบบและการนําระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุ ญาต ทรัพย์สินทางปั ญญา
ความรู้ทางการตลาด และเครื่องหมายการค้ า ซึ่งรวมถึงชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์และชื่อสิ่งพิมพ์
ตัวอย่ างของรายการข้ างต้ น ได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิ ล์มภาพยนตร์
รายชื่ อ ลู ก ค้ า สิท ธิใ นการให้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ เพื่ อ ที่อ ยู่ อ าศั ย ใบอนุ ญ าตทํา การประมง โควต้ า
การนํา เข้ าสิน ค้ า สิทธิท่ีจ ะใช้ ช่ ือและดํา เนิ น ธุ รกิจ ความสัมพั น ธ์กับ ลู กค้ า หรื อกับ ผู้ ขายสิน ค้ า
ความจงรักภักดีต่อสินค้ า ส่วนแบ่งตลาด และสิทธิทางการตลาด
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10 รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้ าที่ 9 อาจไม่เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ทุกรายการ กล่ าวคือ รายการที่จะถือว่ าเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนได้
ต้ อ งสามารถระบุ ไ ด้ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกิจ การ และต้ อ งก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ อง
รั บ รู้รายจ่ ายที่เกิด ขึ้นเพื่ อให้ ไ ด้ มาหรื อก่ อให้ เกิด ซึ่ งรายการนั้ นเป็ นค่ า ใช้ จ่า ยเมื่อเกิดรายการ
ดังกล่ าว อย่างไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่ าวถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ (ดูย่อหน้ าที่ 68)
สามารถระบุได้
11 คํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกําหนดให้ สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนต้ องสามารถระบุได้ เพื่อแยกสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจถือเป็ นสินทรัพย์ท่แี สดง
ถึงประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตที่เกิดขึ้นจากสินทรั พย์อ่ ืนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่ งไม่
สามารถระบุและรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล่าวอาจเกิด
จากการผนวกกันระหว่างสินทรัพย์ท่สี ามารถระบุได้ หลายๆรายการที่ได้ มา หรือเกิดจากสินทรัพย์
เหล่านั้น ซึ่งแต่ละรายการไม่เข้ าเกณฑ์ท่จี ะรับรู้ในงบการเงิน
12 สินทรัพย์สามารถระบุได้ ในกรณีที่
12.1 สินทรัพย์น้ นั สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่ าวคื อสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก
กิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลีย่ นได้ ไม่ว่าจะโดยเอกเทศ
หรือโดยรวมกันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่สามารถระบุ
ได้ โดยไม่คํานึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็ นเอกเทศหรือไม่ หรือ
12.2 สินทรัพย์น้นั เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่คํานึงถึงว่าสิทธิ
เหล่ านั้นจะสามารถโอนหรื อสามารถแยกออกจากกิจการ หรื อจากสิท ธิ และภาระ
ผูกพันอื่น หรือไม่
การควบคุม
13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าอยู่ภายใต้ การควบคุมของกิจการหากกิจการมีอาํ นาจที่จะได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรั พย์น้ั น และสามารถจํากัดไม่ ใ ห้ ผ้ ู อ่ ืนเข้ าถึงประโยชน์
ดังกล่ าว โดยปกติ ความสามารถของกิจการที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของ
สิน ทรั พย์ไ ม่ มีตัว ตนเกิด จากสิทธิต ามกฎหมายที่มีผลบั งคั บ ใช้ กรณีท่ีไ ม่ มีสิทธิท างกฎหมาย
จะเป็ นการยากที่จะแสดงให้ เห็นถึงการควบคุม อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใช้ สทิ ธิ
ทางกฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ท่จี าํ เป็ นเพียงอย่างเดียวสําหรับการควบคุม ทั้งนี้เพราะกิจการอาจสามารถ
ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในลักษณะอื่นได้
14 ความรู้ท างการตลาดและความรู้ทางเทคนิ ค อาจก่ อ ให้ เกิดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคต
กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่ านั้นได้ เช่ น ถ้ าความรู้น้ันได้ รับการคุ้มครอง
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สิทธิทางกฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ข้ อตกลงในการคุ้มครองทางการค้ า (หากกฎหมายอนุญาตให้
ทําได้ ) หรือโดยหน้ าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่ต้องรักษาความรู้น้ันเป็ นความลับ
15 กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีทักษะและกิจการอาจสามารถระบุถึงทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
จากการฝึ กอบรม ซึ่งทําให้ กิจการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่ า
พนักงานเหล่านั้นจะใช้ ทกั ษะเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่กจิ การได้ ต่อไป อย่างไรก็ตาม กิจการมัก
ไม่ มีการควบคุ มที่เพี ยงพอสํา หรั บประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่ค าดว่ าจะเกิดจากกลุ่ ม
พนักงานที่มีทกั ษะหรือจากการฝึ กอบรมพนักงานเหล่านี้ให้ เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ในทํานองเดียวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษด้ านเทคนิค
อาจไม่ เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน เว้ นแต่ กิจการจะได้ รับความคุ้ มครองตาม
กฎหมายที่จะใช้ ประโยชน์และได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดไว้ นอกจากนี้
ความสามารถดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดอื่นของคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16 กิจการอาจมีส่วนแบ่ งตลาดหรือกลุ่มลูกค้ าที่คาดว่ าจะดําเนินการค้ ากับกิจการต่ อไป เนื่องจาก
กิจการได้ สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและความจงรักภักดีของลูกค้ าที่มีต่อสินค้ าหรือบริการ
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุม
อื่นเพื่ อให้ ลูกค้ ามีความสัมพั นธ์หรื อความจงรั กภักดี ต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่ มีการควบคุ ม
ที่เพียงพอสําหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับจากความสัมพันธ์และความจงรักภักดี
ของลูกค้ า เช่น กลุ่มลูกค้ า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้ า) ให้
เป็ นไปตามคํา นิ ย ามของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน อย่ า งไรก็ต าม การไม่ มี สิ ท ธิ ท างกฎหมายใน
การคุ้มครองความสัมพั นธ์กับลูกค้ า แต่ มีรายการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความสัมพั นธ์กับ
ลูกค้ า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้ จะไม่ได้ ทาํ เป็ นสัญญา กรณีน้ ีถือว่ามีหลักฐานว่า กิจการ
สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่ าจะได้ รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้ าได้
และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าดังกล่าวสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์
กับลูกค้ าดังกล่าวถือว่าเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กจิ การจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้ จาก
การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการ ต้ นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อ่นื ที่เกิดขึ้นจากการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปั ญญาที่นาํ มาใช้ กับกระบวนการผลิตอาจ
ลดต้ นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าทําให้ รายได้ ในอนาคตเพิ่มขึ้น

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
18 การรั บ รู้รายการใดรายการหนึ่ งเป็ นสิน ทรั พย์ไ ม่ มีตัว ตน กิจการต้ องสามารถแสดงให้ เห็น ว่ า
รายการนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
18.1 เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17) และ
18.2 เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ (ดูย่อหน้ าที่ 21 ถึง 23)
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ข้ อกําหนดนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับต้ นทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อให้ ได้ มาหรือสร้ างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขึ้ นภายในกิจ การ และต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้ นในภายหลั ง เพื่ อ เพิ่ ม หรื อ เปลี่ ย นแทนบางส่ ว น หรื อ
บํารุงรักษาสินทรัพย์น้ัน
ย่ อหน้ าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรั บรู้สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่ างหาก และย่ อ
หน้ าที่ 33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ย่อหน้ าที่ 44 เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ย่อหน้ าที่ 45 ถึง
47 เกี่ย วกับ การแลกเปลี่ ยนสิน ทรั พย์ไ ม่ มี ตั ว ตน ย่ อหน้ า ที่ 48 ถึง 50 เกี่ย วกับ วิ ธีป ฏิบั ติ กับ
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้รายการและวัดมูลค่า
เริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สร้ างขึ้นภายในกิจการ
ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่อเติมสินทรัพย์น้ัน หรือการเปลี่ยนแทน
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสินทรัพย์น้ัน ดังนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังส่วนใหญ่เป็ นรายจ่ายเพื่อคงไว้
ซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมากกว่าที่จะเป็ นรายจ่ายที่เป็ นไป
ตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน และเกณฑ์การรั บรู้สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ นอกจากนี้ โดยทั่ว ไป จะเป็ นการยากที่จ ะถื อ ว่ า รายจ่ า ยที่เ กิด ขึ้ น
ภายหลังเป็ นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้ โดยตรง แต่จะถือว่าเป็ นรายจ่ายของกิจการ
โดยรวมมากกว่ า ดังนั้น จึงแทบจะไม่ มีการรับรู้รายจ่ ายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้เริ่มแรกของ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มาหรือรายจ่ ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสร้ างสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนขึ้น
ภายในกิจการเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เป็ นมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 63 รายจ่ า ยที่เ กิด ขึ้น ภายหลั ง สํา หรั บ ยี่ ห้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ว หนั ง สือ
ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อลูกค้ า และรายการอื่นที่คล้ ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มา
จากภายนอกกิจการหรือกิจการสร้ างขึ้นเองภายใน) ให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากรายจ่ ายเหล่ านี้ไม่ สามารถแบ่ งแยกได้ อย่ างชั ดเจนจากรายจ่ ายเพื่ อการพั ฒนาธุ รกิจ
โดยรวม
กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ เมือ่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
21.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ
เกิดจากสินทรัพย์น้นั และ
21.2 ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้องประเมินความน่าจะเป็ นที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มีต ัว ตน โดยใช้ข อ้ สมมติ ที่ส มเหตุ ส มผลและมี หลัก ฐานสนับ สนุ น ข้อ สมมติ
ดัง กล่ า วต้อ งแสดงให้เ ห็ น ถึ ง การประมาณที่ ดี ที่ สุ ด ของฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกับ สภาวะทาง
เศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึ้ นตลอดช่วงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กจิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ในช่ วงเวลาที่รับรู้เริ่มแรก โดยให้
ความสําคัญกับหลักฐานจากภายนอกมากกว่า
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุน
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาแยกต่างหาก
25 โดยทั่วไป ราคาที่กจิ การจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แยกต่างหากจะสะท้ อนถึงความ
คาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นที่กจิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์
หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่ง กิจการคาดว่ าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่าจะมีความไม่ แน่ นอน
เกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจํานวนเงินที่จะได้ รับ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่างหาก ย่อมถือ
ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเรื่องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ตามย่อหน้ าที่ 21.1 เสมอ
26 นอกจากนี้ โดยปกติ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่างหาก ย่อมสามารถวัดมูลค่า
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกรณีท่สี ่งิ ตอบแทนในการจ่ายซื้ออยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์
ที่เป็ นตัวเงินอื่น
27 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่างหาก ประกอบด้ วย
27.1 ราคาซื้อรวมภาษีนาํ เข้ าและภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้ วยส่วนลดการค้ าต่ างๆ และ
จํานวนที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย และ
27.2 ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้ พร้ อมที่จะใช้ ประโยชน์ได้ ตาม
ความประสงค์
28 ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรง ประกอบด้ วย
28.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ของพนั ก งาน (ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
และ
28.3 ต้ นทุนการทดสอบสภาพความพร้ อมใช้ งาน
29 ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้ วย
29.1 ต้ นทุนในการแนะนําสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย)
29.2 ต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
29.3 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
30 การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนจะสิ้นสุดเมื่อ
สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ดังนั้น ต้ นทุนที่
เกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ แก่
30.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ ประโยชน์ได้ ตามความ
ประสงค์ของฝ่ ายบริหาร แม้ ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้ นาํ มาใช้ งานก็ตาม และ
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ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความต้ องการ
ผลผลิตจากสินทรัพย์อยู่ในช่วงเริ่มต้ น
31 การดําเนินงานบางอย่างเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ได้
จําเป็ นในการทําให้ สนิ ทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
การดําเนินงานที่ไม่ สาํ คัญเหล่ านี้อาจเกิดขึ้นในช่ วงก่อนหรือในระหว่ างการพัฒนาสินทรัพย์น้ัน
เนื่องจากการดําเนินงานที่ไม่สาํ คัญดังกล่าวไม่ได้ จาํ เป็ นในการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้ อม
ที่จะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร กิจการต้ องรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานที่ไม่สาํ คัญดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ อง
32 หากระยะเวลาการจ่า ยชํา ระค่า สิน ทรัพ ย์ไ ม่มีตัว ตนนานเกิน กว่า ระยะเวลาที่ผู้ ข ายให้ ส ิน เชื่ อ
ตามปกติ กิจ การต้ อ งกํา หนดราคาทุน ของสิน ทรัพย์น้ั น ให้ เ ท่า กับ ราคาที่ซ้ ื อ ด้ ว ยเงิน สด และ
บันทึกผลต่างระหว่างราคาที่ซ้ ือด้ วยเงินสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายชําระ เป็ นดอกเบี้ย
จ่ายตลอดอายุของการได้ รับสินเชื่อ เว้ นแต่กิจการรับรู้ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่า
ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ต ามข้ อกํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 23 (ปรั บปรุง 2558)
เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม
30.2

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ กําหนดว่ากรณี
ที่สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ มาจากการรวมธุรกิจ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือ มูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้ อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ
วันที่ซ้ ือ เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ท่ีกิจการคาดว่ าจะได้ รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่าจะมีความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับช่ วงเวลาหรือจํานวนเงินที่จะได้ รับ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวม
ธุรกิจย่อมถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเรื่องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ตามย่อหน้ าที่
21.1 เสมอ หากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือได้ มาจากสิทธิ
ตามสัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ ามีข้อมู ลเพี ยงพอที่สามารถวัดมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์การวัดมูลค่าในเรื่องการวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ตามย่อหน้ าที่ 21.2 เสมอ
34 เพื่อให้ การปฎิบัติเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหาก
จากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ ือ ไม่ว่าผู้ขายได้ รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ
หรือไม่ หมายความว่ า ผู้ซ้ ือรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่ างดําเนินการของผู้ขายเป็ น
สินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าวเป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนินการของผู้ขายจะเป็ นไปตามคํานิยาม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อดังต่อไปนี้
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34.1
34.2

เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ และ
สามารถระบุไ ด้ กล่า วคือ สามารถแยกเป็ น เอกเทศได้ หรือเกิด จากสิทธิต ามสัญ ญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอื่น

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
35 หากสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ
ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีท่กี จิ การนําประมาณการมาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนโดยกํา หนดเป็ นช่ ว งของผลลั พ ธ์ท่ีเ ป็ นไปได้ ซึ่ ง มี ค วามน่ า จะเป็ นที่
แตกต่างกัน เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวได้ นาํ ไปรวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์แล้ ว
36 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่อรวมกับ
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง สินทรัพย์หรื อหนี้สินที่สามารถระบุได้ เท่านั้น ในกรณีดังกล่ าวผู้ซ้ ือต้ องรับรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้ นาํ มารวมกับรายการที่เกี่ยวข้ อง
37 ผู้ซ้ ืออาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบกันเป็ นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์
แต่ละรายการมีอายุการให้ ประโยชน์ท่ใี กล้ เคียงกัน เช่ น คําว่า “ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ชื่อ
ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์” มักนํามาใช้ แทนเครื่องหมายการค้ าและเครื่องหมายอื่นๆ อย่ างไรก็ตาม
“ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์” ถือเป็ นคําศัพท์ด้านการตลาดโดยทั่วไป ซึ่ง
นํามาใช้ เพื่อหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงประกอบกัน เช่น เครื่องหมายการค้ า (หรือเครื่องหมาย
การค้ าประเภทการบริการ) และชื่อทาง การค้ า สูตร ส่วนผสม และความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้ อง
38 – 41 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
รายจ่ ายทีเ่ กิดขึ้ นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวิจยั และพัฒนาทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการ
42 รายจ่ ายในการวิจยั และพัฒนาซึ่ง
42.1 เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนินการซึ่งได้มาแยกต่างหาก
หรือได้มาจากการรวมธุรกิจและรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ
42.2 เกิดขึ้ นหลังจากการได้มาซึ่งโครงการ
การบันทึกบัญชีของรายการดังกล่าวให้ถอื ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 54-62
43 ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 54-62 กําหนดว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่
อยู่ ระหว่ า งดํา เนินการ ไม่ ว่าจะได้ มาแยกต่ า งหากหรื อได้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งได้ รับ รู้เป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้ วจะต้ อง
43.1 รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีท่เี กิดขึ้น หากเป็ นรายจ่ายในการวิจัย
43.2 รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีท่เี กิดขึ้น หากเป็ นรายจ่ายในการพัฒนาซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
การรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้ าที่ 57 และ
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43.3

บันทึกเพิ่ มในมูลค่ าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพั ฒนาที่อยู่ ระหว่ างดําเนินการที่
ได้ มาหากรายจ่ ายในการพั ฒนานั้ น เป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้รายการสินทรั พย์ ไม่ มี
ตัวตนตามย่อหน้ าที่ 57

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
44 ในบางกรณี กิจการอาจได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่ายสิ่ง
ตอบแทนใดๆ หรือจ่ายสิ่งตอบแทนในจํานวนที่น้อยมาก ในกรณีน้ ีอาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอนหรือ
จัดสรรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ กบั กิจการ เช่น สิทธิในการนําเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยาน สิทธิ
ในการดําเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ใบอนุญาตหรือโควต้ านําเข้ า หรือสิทธิท่จี ะใช้ ทรัพยากร
ที่มี ข้ อ จํา กัด อื่ น ตามข้ อ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ท้งั สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุนเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการเลือกที่จะไม่ รับรู้สินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ ายุติธรรม กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์
ด้ วยมู ลค่ า ที่กาํ หนดไว้ (วิ ธีท่ีส ามารถปฏิบั ติ ไ ด้ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บับ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง
2558) เรื่ อ ง การบั ญ ชี ส ํา หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล) บวกกับรายจ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ พร้ อมที่จะใช้
ประโยชน์ได้ ตามความประสงค์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการแลกเปลีย่ น
45 กิจการอาจได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินรายการอื่น
หรือจากการแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ท่เี ป็ นตัวเงินและไม่ เป็ นตัวเงิน ข้ อพิจารณาที่จะ
กล่าวต่อไปนี้เป็ นข้ อพิจารณาสําหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินกับสินทรัพย์ท่ี
ไม่เป็ นตัวเงินรายการอื่น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถใช้ ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยน
ทุ ก กรณี ต ามที่ ก ล่ า วไว้ ข้ างต้ น กิ จ การต้ องวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ไ ด้ รั บ จาก
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม เว้ นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
45.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
45.2 มูลค่ ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและสินทรัพย์ท่ีนาํ ไปแลกไม่ สามารถวัดมูลค่ าได้
อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้ องวัดมูลค่ ารายการสินทรัพย์ท่ีได้ มาตามวิธีการนี้ แม้ ว่ากิจการจะไม่ สามารถเลิกรั บรู้
รายการสินทรัพย์ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสินทรัพย์ท่ีได้ มาไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรม กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันด้ วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน
46 การกําหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กจิ การพิจารณาจากขอบเขตของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หากเข้ าเงื่อนไขต่อไปนี้
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รูปแบบ (ความเสี่ยง ช่วงเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ท่ไี ด้ รับ
แตกต่างจากรูปแบบของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน หรือ
46.2 รายการแลกเปลี่ ย นทํา ให้ เ กิด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะกิจ การในส่ ว นของ
การดําเนินงานที่ได้ รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
46.3 ความแตกต่างในย่อหน้ าที่ 46.1 หรือ 46.2 ต้ องมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่มี ีการแลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ มูลค่าเฉพาะกิจการใน
ส่วนของการดําเนินงานที่ได้ รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนต้ องสะท้ อนถึงกระแสเงินสดหลังหัก
ภาษีเงินได้ ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ ชัดเจนโดยกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องทําการคํานวณ
อย่างละเอียด
47 ย่อหน้ าที่ 21.2 กําหนดเงื่อนไขสําหรับการรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าราคาทุนของสินทรัพย์ต้อง
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่ าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จะถือว่าสามารถวัด
มูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือหากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
47.1 การเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมที่สมเหตุสมผลไม่ มีนัยสําคัญ
สําหรับสินทรัพย์น้ัน หรือ
47.2 กิจการสามารถประเมินความน่าจะเป็ นของประมาณการต่างๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างสมเหตุสมผลและสามารถนํามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการสามารถวัดมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้ มาหรือสินทรัพย์ท่ีนาํ ไปแลกเปลี่ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่นาํ ไปแลกเปลี่ยน เว้ นแต่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลักฐานสนับสนุ นที่ชัดเจน
มากกว่า
46.1

ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นภายในกิจการ
48 กิจการต้องไม่รบั รูค้ ่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นภายในเป็ นสินทรัพย์
49 ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้ เกิดรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่
รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ กิจการมักชี้แจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนทําให้ เกิดค่าความนิยมขึ้นภายในกิจการ
อย่างไรก็ตาม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการต้ องไม่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ เนื่องจากรายจ่ายที่
เกิดขึ้นไม่ได้ เป็ นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือไม่ได้
เป็ นรายจ่ายที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) ภายใต้ การควบคุมของกิจการ
ซึ่งสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
50 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิท่สี ามารถระบุได้ ณ
เวลาใดเวลาหนึ่งอาจสะท้ อนให้ เห็นถึงปั จจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่ อมูลค่ ายุติธรรมของ
กิจการ อย่างไรก็ตาม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของกิจการ
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายใน
51 ในบางครั้ง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ
หรือไม่น้ันทําได้ ยาก เนื่องจากปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้
51.1 กิจการไม่ สามารถระบุ ได้ ว่ามีสินทรั พย์ท่ีสามารถระบุ ไ ด้ ท่ีจะก่ อให้ เกิดประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ
51.2 การกําหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้ อย่างน่ าเชื่อถือ ในบางกรณี กิจการจะไม่สามารถ
แยกต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อคงไว้ ซ่ึง
ค่ าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในหรือทําให้ ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในนั้นดีข้ ึนกว่ าเดิม
หรือไม่สามารถแยกออกจากต้ นทุนที่เกิดจากการดําเนินงานประจําวันได้
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดให้ กจิ การต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดและแนวปฏิบัติ
ที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 52 ถึง 67 กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในทุกรายการ เพิ่มเติมจาก
ข้ อกําหนดทั่วไปสําหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
52 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่
กิจการต้ องจําแนกขั้นตอนการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ
52.2 ขั้นตอนการพัฒนา
คําว่ า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้ างกว่ าคําว่ า “การวิจัย”
และ “การพัฒนา” ตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
53 หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรับโครงการภายในของ
กิจการที่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็ นรายจ่าย
ที่เกิดในขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น
ขั้นตอนการวิจยั
54 กิจการต้องไม่ รบั รู ร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ
ภายใน) เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แต่ตอ้ งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ รายจ่ ายนั้นเกิดขึ้ น
55 ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่สามารถที่จะแสดงให้ เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
นั้นได้ เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้
รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในทันที
56 ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัย ได้ แก่
56.1 กิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความรู้ใหม่
56.2 การสืบค้ น การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ าย เพื่อนําผลการวิจัยหรือความรู้
อื่นมาใช้
56.3 การค้ นหาทางเลื อกสํา หรั บ วัต ถุ ดิบ เครื่ องมื อ ผลิต ภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรื อ
การบริการ และ
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56.4

การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ ายของทางเลือกที่
เป็ นไปได้ สาํ หรับวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่
หรือที่ได้ ปรับปรุงให้ ดีข้ นึ

ขั้นตอนการพัฒนา
57 กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการพัฒนา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพัฒนาของโครงการ
ภายใน) เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมื่อกิจการสามารถแสดงให้เห็ นว่าเป็ นไปตามข้อกําหนด
ทุกข้อต่อไปนี้
57.1 มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคทีจ่ ะทําให้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเสร็จสมบู รณ์เพือ่ นํามาใช้
งานหรือขาย
57.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะทําให้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเสร็จสมบู รณ์และนํามาใช้งานหรือ
ขาย
57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ ะนําสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้งานหรือขาย
57.4 กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นว่ าสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนหรื อผลผลิ ตจากสิ นทรัพย์ไม่ มีต ัวตนนั้นมี ตลาดรองรับ หรื อหากกิ จการนํา
สินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนไปใช้งานเป็ นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นถึง
ประโยชน์ทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้น
57.5 กิจการมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นอย่างเพียงพอที่จะนํามาใช้
ในการพัฒนาให้เสร็จสิ้ นสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้งานหรือขาย
57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมู ลค่าของรายจ่ ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
58 ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
สามารถแสดงให้ เห็นว่ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีสินทรัพย์น้ันจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็ นขั้นตอนที่ก้าวหน้ ามากกว่า
ขั้นตอนการวิจัย
59 ตัวอย่างของกิจกรรมการพัฒนา ได้ แก่
59.1 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบต้ นแบบและแบบจําลองก่อนการผลิตหรือ
ก่อนการนําไปใช้ งาน
59.2 การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้ าที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่
59.3 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการดําเนินงานของโรงงานนําร่ อง ซึ่งไม่ ใช่ ขนาดที่จะ
สามารถทําการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ
59.4 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบ สําหรับทางเลือกที่ได้ คัดเลือกแล้ ว สําหรับ
วัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ ปรับปรุง
ให้ ดีข้ นึ
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60 กิจ การต้ อ งประเมิ น ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตที่ค าดว่ า จะได้ รั บ จากสิน ทรั พ ย์ โ ดยใช้
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) เพื่ อ แสดงให้ เ ห็น ว่ า สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนจะก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อต้ อง
ใช้ ร่วมกับสินทรัพย์อ่ืน กิจการต้ องนําแนวคิดเกี่ยวกับหน่ วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
61 ตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นว่ากิจการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทําให้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์
หรือทําให้ กจิ การสามารถใช้ หรือได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ แก่ แผนธุรกิจที่แสดง
ถึงทรัพยากรด้ านเทคนิค ด้ านการเงิน และด้ านอื่นที่จาํ เป็ น และกิจการมีความสามารถที่จะจัดหา
ทรัพยากรดังกล่ าวได้ อย่ างแน่ นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนภายนอกด้ วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะให้ เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้ ก้ ู
62 ตามปกติ ระบบต้ นทุนของกิจการจะสามารถวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้น
ภายในได้ อย่ า งน่ าเชื่อถือ เช่ น เงิน เดือนหรื อรายจ่ า ยอื่นที่เกิด ขึ้น เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งลิ ขสิทธิ์หรื อ
ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
63 กิจการต้องไม่รบั รู ร้ ายการที่กิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายใน เช่ น ยีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ
ชือ่ สิง่ พิมพ์ รายชื่อลูกค้า และรายการอื่นทีค่ ล้ายคลึงกันเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
64 รายจ่ า ยสํา หรั บ ยี่ ห้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ว หนั ง สือ ชื่ อ สิ่ง พิ ม พ์ รายชื่ อ ลู ก ค้ า และรายการอื่น ที่
คล้ า ยคลึ งกัน ซึ่ งกิจการก่ อ ให้ เกิด ขึ้นภายในเป็ นรายจ่ า ยที่ไ ม่ สามารถแยกออกจากต้ น ทุ น ใน
การพัฒนาธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายใน
65 ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้ าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวม
ของรายจ่ายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่
กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็ นครั้งแรก ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 71 ไม่อนุญาตให้
กิจการนํารายจ่ายที่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแล้ ว กลับมาบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
66 ราคาทุนของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้ วยรายจ่ ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงทุก
รายการที่จาํ เป็ นในการสร้ าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ตาม
ประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรง ได้ แก่
66.1 ต้ นทุนสําหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ ในการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
66.2 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ที่เกิดจาก
การก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิทางกฎหมาย และ
66.4 ค่าตัดจําหน่ายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่นาํ มาใช้ เพื่อก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม ได้ กาํ หนดเกณฑ์สาํ หรับ
การรับรู้รายการที่สามารถนําดอกเบี้ยมารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
เกิดขึ้นภายใน
67 ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถอื เป็ นส่วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
67.1 รายจ่ า ยในการขาย การบริ ห าร และค่ า ใช้ จ่า ยในการผลิ ต ทั่ว ไปอื่น เว้ น แต่ รายจ่ า ย
ดังกล่าวเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ สามารถนํามาใช้ งานได้
67.2 ความไม่ มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรกที่
เกิดขึ้นก่อนที่สนิ ทรัพย์จะสามารถให้ ประโยชน์ได้ ตามแผนที่กาํ หนดไว้ และ
67.3 รายจ่ายในการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อนําสินทรัพย์มาใช้ ในการดําเนินงาน
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 65
กิจการกําลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000 บาท โดย
รายจ่ายจํานวน 900 บาทเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ายจํานวน 100 บาท
เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5
กิจการสามารถแสดงให้ เห็นว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่ าวเป็ นไป
ตามเกณฑ์การรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของความรู้
และทัก ษะที่ร วมอยู่ ใ นกระบวนการผลิ ต (รวมถึง กระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตเพื่ อ ทํา ให้
กระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะพร้ อมใช้ งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x5 กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ายทีเ่ กิดขึ้นสําหรับกระบวนการผลิตเป็ นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนด้วยราคาทุน 100 บาท (รายจ่ายทีเ่ กิดขึ้นนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์การรับรูร้ ายการ
กล่าวคือ ณ วันที ่ 1ธันวาคม 25x5) รายจ่ายจํานวน 900 บาททีเ่ กิดขึ้นก่อนวันที ่ 1 ธันวาคม
25x5 ต้องรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากรายจ่ายดังกล่าวยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรูร้ ายการ
จนกระทั่ง วัน ที ่ 1 ธัน วาคม 25x5 รายจ่า ยดัง กล่ า วไม่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ ่ง ของราคาทุ น ของ
กระบวนการผลิตทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่ างปี 25x6 มีรายจ่ ายเกิดขึ้น 2,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
คืนจากความรู้และทักษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต
เพื่ อ ทํา ให้ ก ระบวนการผลิ ต เสร็จ สมบู ร ณ์ ก่ อ นที่จ ะพร้ อ มใช้ ง าน) มี มู ล ค่ า โดยประมาณ
1,900 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x6 ราคาทุนของกระบวนการผลิตเท่ากับ 2,100 บาท (ประกอบด้วยรายจ่ายที ่
รับรูเ้ มือ่ สิ้นปี 25x5 จํานวน 100 บาท และรายจ่ายทีร่ บั รูใ้ นปี 25x6 จํานวน 2,000 บาท)
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จาํ นวน 200 บาท เพือ่ ปรับมูลค่าตาม
บัญชีของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์ (2,100 บาท) ให้เป็ น
มูลค่ าทีค่ าดว่าจะได้รบั คื น (1,900 บาท) ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์น้ ีจะกลับ
รายการในงวดถัดไปหากเป็ นไปตามเงือ่ นไขของการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
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ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื ่อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
68 กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ ายสําหรับรายการทีไ่ ม่มีตวั ตนเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ เกิดขึ้ น เว้นแต่จะเป็ นไป
ตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
68.1 รายจ่ ายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์การรับรูร้ ายการ (ดูย่อหน้าที่ 18 ถึง 67) หรือ
68.2 กิจการได้มาซึ่งรายการดังกล่าวจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตน ในกรณีนี้ กิจการรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าความนิยม ณ วันที่
ซื้ อ (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ
69 ในบางกรณี กิจการก่อให้ เกิดรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่ ไม่
สามารถรั บ รู้รายจ่ ายดั งกล่ า วเป็ นสิน ทรั พย์ไ ม่ มีตัวตนหรื อสินทรั พย์อ่ืนได้ ในกรณีของสิน ค้ า
กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อกิจการมีสทิ ธิในการเข้ าถึงสินค้ าเหล่านั้น ในกรณีของ
บริ การ กิจการรั บรู้รายจ่ ายดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่อกิจการได้ รับบริ การนั้น เช่ น รายจ่ ายใน
การวิจัยให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ 54) เว้ นแต่รายจ่ายดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการรวมธุ รกิจ ตัวอย่ างของรายจ่ ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
69.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการดําเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนการดําเนินงาน)
เว้ น แต่ รายจ่ า ยนั้ น ได้ รวมอยู่ ใ นราคาทุ นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ค่ าใช้ จ่ายก่อนการดําเนินงานอาจประกอบด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการจัดตั้งกิจการ
เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมทางกฎหมายและค่ าใช้ จ่า ยด้ านเลขานุ การที่เกิด ขึ้นในการจัด ตั้ ง
กิจการให้ เป็ นนิติบุคคล รายจ่ายในการเปิ ดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่าย
ก่อนเปิ ดดําเนินงาน) หรือ รายจ่ ายสําหรั บเริ่ม การดําเนินงานใหม่ หรือการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนเริ่มดําเนินงาน)
69.2 รายจ่ายในกิจกรรมการฝึ กอบรมต่างๆ
69.3 รายจ่ ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงการสั่งซื้อสินค้ าทาง
ไปรษณีย์)
69.4 รายจ่ ายในการย้ ายสถานที่หรือรายจ่ ายในการจัดโครงสร้ างองค์กรใหม่ ไม่ ว่าจะเป็ น
การย้ ายสถานที่หรือจัดโครงสร้ างองค์กรใหม่ท้งั หมดหรือบางส่วน
69ก กิจการมีสทิ ธิในการเข้ าถึงสินค้ าเมื่อกิจการเป็ นเจ้ าของสินค้ าดังกล่าว ในทํานองเดียวกัน กิจการมี
สิทธิในการเข้ าถึงสินค้ าเมื่อสินค้ าดังกล่ าวได้ ก่อสร้ างขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาจ้ าง และกิจการ
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สามารถได้ รับมอบสินค้ าดังกล่าวเป็ นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน สําหรับการบริการ กิจการได้ รับ
บริการเมื่อมีการให้ บริการดังกล่ าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่ เมื่อกิจการใช้ บริการนั้นเพื่อ
ให้ บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้ แก่ลูกค้ า
70 ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 68 มิได้ ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้ าเป็ นสินทรัพย์เมื่อการจ่ายค่าสินค้ า
ล่วงหน้ านั้นเป็ นการจ่ายเพื่อให้ กิจการได้ รับสิทธิในการเข้ าถึงสินค้ าเหล่ านั้น ในทํานองเดียวกัน
ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 68 มิ ไ ด้ ห้ า มกิจ การรั บ รู้ ก ารจ่ า ยล่ ว งหน้ า เป็ นสิน ทรั พ ย์ เ มื่ อ การจ่ า ย
ค่าบริการล่วงหน้ านั้นเป็ นการจ่ายเพื่อให้ กจิ การได้ รับบริการเหล่านั้น
ค่าใช้จ่ายในอดีตทีต่ อ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์
71 กิจการต้องไม่รบั รู ร้ ายจ่ ายเกี่ยวกับรายการที่ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้รบั รู เ้ มื่อเริ่มแรกเป็ นค่าใช้จ่าย
แล้ว เป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในภายหลัง

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
72 กิจการต้องเลือกใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 74 หรือวิธีการตี ราคาใหม่ ตามย่อหน้าที่ 75
เป็ นนโยบายการบัญชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีการตี ราคาใหม่ สินทรัพย์อื่นทุก
รายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกันเว้นแต่จะไม่มีตลาด
ซื้ อขายคล่องสําหรับสินทรัพย์เหล่านั้น
73 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะและประโยชน์การใช้ งาน
ที่คล้ ายคลึงกันในการดําเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท
เดียวกันต้ องตีราคาใหม่พร้ อมกัน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะสินทรัพย์บาง
รายการและการรายงานจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งเป็ นการผสมผสานกันระหว่ างราคาทุนและ
ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ต่างๆ
วิธีราคาทุน
74 หลังจากการรับรูเ้ ริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจํ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

วิธีการตีราคาใหม่
75 หลังจากการรับรู เ้ ริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่
หมายถึง มู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หกั ค่าตัดจํ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ าสะสม สําหรับวัตถุประสงค์ของการตี ราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้
กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนโดยอ้า งอิ ง กับ ตลาดซื้ อขายคล่ อ ง
22

76

77

78

79

80

นอกจากนี้ การตีราคาใหม่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ
วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงานไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี ส าระสํ า คั ญ จากมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของสินทรัพย์น้นั
วิธกี ารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้ กจิ การ
76.1 นําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ
76.2 รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้ วยจํานวนที่ไม่ใช่ราคาทุน
วิธีการตีราคาใหม่จะนํามาถือปฏิบัติหลังจากที่กจิ การได้ รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้ วย
ราคาทุ น อย่ า งไรก็ต าม หากกิจ การรั บ รู้ร าคาทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนเพี ย งบางส่ ว นเป็ น
สินทรัพย์ เนื่องจากสินทรัพย์น้ันไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ ผ่านไป
ระยะหนึ่ง (ดู ย่อหน้ าที่ 65) วิธีการตีราคาใหม่ อาจนํามาถือปฏิบัติกับสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนทั้ง
รายการ ทั้งนี้ วิธกี ารตีราคาใหม่อาจนํามาถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ รับจากเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและกิจการได้ รับรู้ไว้ ด้วยมูลค่าที่กาํ หนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 44)
โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดซื้อขายคล่ องสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางครั้ง ตลาดซื้อขาย
คล่ องสําหรับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่ น ตลาดซื้อขายคล่ องอาจมีอยู่ใน
บางประเทศสําหรับใบอนุญาตประกอบการรถแท็กซี่ ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควต้ า
การผลิต ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ตลาดซื้อขาย
คล่ องไม่มีสาํ หรับยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิในการเผยแพร่ ดนตรีและภาพยนตร์
สิทธิบัตร หรือเครื่ องหมายการค้ า เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่ าวมีลักษณะเฉพาะตัว แม้ ว่าจะมี
การซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ทาํ ขึ้นเป็ นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซ้ ือ
กับผู้ขายแต่ละราย และการซื้อขายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ด้ วยเหตุผลดังกล่าวราคาที่จ่ายซื้อ
สินทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจถือว่าเป็ นหลักฐานที่เพียงพอสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมให้ กับ
รายการอื่น นอกจากนี้ราคาที่ซ้ ือขายกันมักไม่เป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ ึนอยู่กบั ความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี
การตี ร าคาใหม่ หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ท่ีตี ร าคาใหม่ แ ตกต่ า งจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
อย่างมีสาระสําคัญ กิจการจําเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อกี ครั้งหนึ่ง มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสําคัญจนทําให้ จาํ เป็ นต้ องมี
การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีความผันผวน
อย่างไม่มีนัยสําคัญกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่บ่อยครั้ง
เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวต้ องปรับปรุงให้
เป็ นราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ต้องถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
80.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมในลักษณะที่สอดคล้ องกับการตี
ราคาใหม่ ข องมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ ตั ว อย่ า งเช่ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม อาจปรับปรุงโดยการอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ
ปรับปรุงให้ เป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจําหน่ายสะสม ณ
วันที่ตีราคาใหม่ ต้องปรับปรุงให้ เท่ากับผลต่ างระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีก่อนหักค่ าตัด
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80.2

81

82

83

84
85
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จําหน่ายสะสม กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสม หรือ
นําค่าตัดจําหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมของ
สินทรัพย์

จํานวนเงินที่เป็ นผลจากรายการปรับปรุงค่ าตัดจําหน่ ายสะสมให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชีท่เี พิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 85 และ 86
หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ตีราคาใหม่ เนือ่ งจากสินทรัพย์รายการนั้นไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ กิจการต้อง
แสดงมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจํ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
หากมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวัดมู ลค่าโดยการอ้างอิง
กับตลาดซื้ อขายคล่องได้อีกต่อไป มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องเท่ากับราคาที่
ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ครั้งล่าสุดที่มีการอ้างอิงกับตลาดซื้ อขายคล่องหักค่ าตัดจํ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ข้ อเท็จจริงที่ว่าไม่ มีตลาดซื้อขายคล่ องมารองรับสําหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนใหม่ อีก
ต่ อไป อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนนั้นอาจเกิดการด้ อยค่ าและกิจการจําเป็ นต้ องทํา
การทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้ างอิงกับตลาดซื้อขายคล่อง ณ
วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้ มา กิจการต้ องใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว
หากมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้ นเป็ นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการต้อง
รับรู ม้ ู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เพิ่มขึ้ นดังกล่าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และแสดงจํ านวนที่เพิ่มขึ้ นสะสมในส่วนของเจ้าของภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์น้ นั ได้ตีราคาใหม่และกิจการได้รบั รูม้ ู ลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่เพิม่ จากการตีราคา
ใหม่นี้ต้องรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนเพื่อกลับรายการในจํ านวนที่ไม่เกินมู ลค่ าตามบัญชีของ
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ ล ดลงของสิ น ทรัพ ย์ร ายการเดี ย วกัน ที่ ไ ด้ร ับ รู ใ้ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
ในงวดก่อน
หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลงเป็ นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการต้องรับรู ้
มู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ลดลงดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้องรับรูส้ ่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํ านวนที่ไม่เกิน
ยอดคงเหลื อ ด้า นเครดิ ต ที่ มี อ ยู่ ใ นรายการ “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ราคาสิ นทรัพย์” ของ
สินทรัพย์น้ นั โดยการรับรูส้ ่วนที่ลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีผลทําให้จํานวนที่สะสม
ไว้ในส่วนของเจ้าของภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ลดลง
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87 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ท่รี วมอยู่ในส่วนของเจ้ าของอาจโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
เมื่อส่วนเกินทุนนั้นเป็ นรายการที่เกิดขึ้นจริง โดยส่วนเกินทุนทั้งจํานวนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่อกิจการ
จําหน่ ายหรื อเลิ กใช้ สินทรั พย์ อย่ างไรก็ตามส่วนเกินทุนบางส่ วนอาจเกิดขึ้นจริ งเมื่อกิจการใช้
สินทรัพย์ ในกรณีดังกล่ าวจํานวนของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจริ งจะเท่ากับผลต่ างระหว่ างค่ าตัด
จําหน่ ายที่คาํ นวณจากมูลค่ าตามบัญชีท่ีตีใหม่ กับค่ าตัดจําหน่ ายที่คาํ นวณจากราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกําไรสะสมต้ องไม่โอนผ่านกําไร
หรือขาดทุน

อายุการให้ประโยชน์
88 กิจการต้องประเมินว่าอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทราบได้แน่นอนหรือไม่
และถ้าสามารถทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชน์จะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํ านวนการ
ผลิตหรือหน่วยวัดอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน กิจการต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีอายุการ
ให้ประโยชน์ที่ไม่ ทราบแน่ นอน เมื่อผลจากการวิเคราะห์ปัจ จัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ พบ
ขอบเขตที่สามารถคาดคะเนได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถก่อให้เกิด
กระแสเงินสดสุทธิให้กบั กิจการ
89 การบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะขึ้นอยู่กบั อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องตัด
จําหน่ ายสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ทราบได้ แน่ นอน (ดูย่อหน้ าที่ 97 ถึง 106)
แต่ไม่ ต้องตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้ าที่ 107
ถึง 110)
90 ปัจจัยที่ใช้ พิจารณาในการกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง
90.1 การนําสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์ ตามที่คาดไว้ ซึ่งรวมถึงการพิ จารณาฝ่ าย
บริหารอื่นสามารถบริหารสินทรัพย์น้ันได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้ อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณ
การอายุ การให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีคล้ ายคลึงกันที่นาํ มาใช้ ประโยชน์ในลักษณะ
เดียวกัน
90.3 ความล้ าสมัยด้ านเทคนิค เทคโนโลยี การค้ า หรือด้ านอื่นๆ
90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นาํ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลง
ในความต้ องการของตลาดสําหรับสินค้ าหรือบริการที่เป็ นผลิตผลจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
90.5 การโต้ ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
90.6 ระดับของรายจ่ายในการบํารุงรักษาที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจของ
กิจการที่จะใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว
90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่น
เกี่ยวกับการใช้ สินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน เช่น วันครบกําหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
และ
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อายุ ก ารให้ ประโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนขึ้ นอยู่ กั บ อายุ ก ารให้ ประโยชน์ ข อง
สินทรัพย์อ่นื ของกิจการ หรือไม่
“อายุการให้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่นอน” มิได้ หมายถึงอายุการให้ ประโยชน์ไม่มีท่สี ้ นิ สุด อายุการ
ให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้ อนให้ เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบํารุงรักษาที่
จะเกิด ขึ้ น ในอนาคตที่จํา เป็ นเพื่ อ ให้ สิน ทรั พ ย์ ค งไว้ ซ่ึ ง มาตรฐานของการปฏิบั ติ ง านตามที่ไ ด้
ประเมินไว้ ณ เวลาที่มีประมาณการอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถและ
ความตั้งใจของกิจการที่จะใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่ าว สรุปได้ ว่าอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้ องไม่ข้ ึนกับรายจ่ายในอนาคตที่ได้ วางแผน
ไว้ ท่เี กินกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพื่อดํารงให้ สนิ ทรัพย์มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม
ที่เคยประเมินไว้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่นหลายรายการจึงมีแนวโน้ มที่จะเกิดการล้ าสมัยในด้ านเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะมีอายุการให้ ประโยชน์ท่สี ้นั
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้ กระทั่งไม่สามารถ
ทราบได้ แน่ นอน ความไม่ แน่ นอนเป็ นเหตุให้ กิจการต้ องประมาณการอายุการให้ ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้ หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็ นเหตุผลที่
กิจการจะนํามากล่ าวอ้ างเพื่อกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนให้ ส้ันลงกว่ า
ความเป็ นจริง
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมาย
อื่นต้องไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่ อาจจะสั้นกว่าได้
ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์น้ นั หากสิทธิตามสัญญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นนั้นมีระยะเวลาที่จํากัดแต่สามารถต่ ออายุได้ อายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุ น
ได้ว่ากิจการสามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีตน้ ทุนทีม่ ีนยั สําคัญ สําหรับอายุการให้ประโยชน์ของ
สิทธิทีไ่ ด้กลับมาใหม่ทีร่ บั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสัญญา
ทีเ่ หลืออยู่ของสิทธิทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาและต้องไม่รวมระยะเวลาทีต่ ่ออายุใหม่
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอทิ ธิพลต่ออายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน ปั จจัยทางเศรษฐกิจกําหนดระยะเวลาที่กจิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน ส่วนปั จจัยทางกฎหมายอาจจํากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากสินทรัพย์น้ัน ในการกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ กิจการต้ อง
กําหนดจากระยะเวลาที่กาํ หนดโดยปั จจัยทางเศรษฐกิจหรือปั จจัยทางกฎหมายแล้ วแต่ระยะเวลา
ใดจะสั้นกว่า
ปั จจัยที่บ่งชี้ว่ากิจการจะสามารถต่ ออายุ สิทธิตามสัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่ เกิด
ต้ นทุนที่มีนัยสําคัญ ได้ แก่
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มีหลักฐาน (ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์) ที่แสดงให้ เห็นว่าสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิ
ทางกฎหมายอื่นจะได้ รับการต่ออายุ กรณีท่กี ารต่ออายุน้ันขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของ
บุ ค คลที่ส าม หลั ก ฐานดั ง กล่ า วต้ อ งรวมถึ ง หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า บุ ค คลที่ส ามจะให้
ความเห็นชอบด้ วย
96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่ างๆ ที่จําเป็ นสําหรั บ
การต่ออายุ และ
96.3 ต้ นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากการต่ออายุน้ัน
หากต้ นทุนในการต่ออายุมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่า
กิจการจะได้ รับจากต่ออายุน้ัน ต้ นทุนในการต่ออายุน้ ีถือเป็ นต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ
96.1

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัดจํ าหน่าย
97 กิจการต้องปั นส่วนจํ านวนที่คิดค่าตัดจํ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนอย่างเป็ นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน กิจการ
ต้องเริ่มตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์น้ นั พร้อมที่ให้ประโยชน์ได้ กล่ าวคื อ
เมื่อสินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
กิจการต้องหยุดการตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันใดวันหนึ่งที่เกิดขึ้ นก่อนระหว่าง
วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย(หรือรวมอยู่ในกลุ่ม
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก กับวันที่กิจการเลิกรับรู ส้ ินทรัพย์น้ นั วิธีการตัดจํ าหน่ายที่ใช้ตอ้ งสะท้อนถึงรู ปแบบที่
กิจการคาดว่ าจะได้รบั ประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต หากไม่ สามารถกําหนดรู ปแบบ
ดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจํ าหน่าย ค่าตัดจํ าหน่ายในแต่
ละงวดต้องรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือมาตรฐานฉบับอื่น
จะอนุ ญาตหรือกําหนดให้กิจการนําค่ าตัดจํ าหน่ายดังกล่าวไปรวมเป็ นมู ลค่ าตามบัญชีของ
สินทรัพย์อื่นๆ
98 วิธีการตัดจําหน่ ายที่ใช้ ในการปั นส่วนจํานวนที่คิดค่ าตัดจําหน่ ายของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนตาม
เกณฑ์ท่ีเป็ นระบบตลอดอายุ การให้ ประโยชน์ของสิน ทรั พย์น้ั นมีหลายวิธีการ วิธีการดังกล่ า ว
รวมถึงวิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํ นวนผลผลิต กิจการต้ องเลือกใช้ วิธีการตัด
จําหน่ ายตามรูปแบบที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และต้ อ งใช้ วิ ธีการตั ด จํา หน่ า ยนั้ น อย่ า งสมํ่า เสมอในทุ ก งวด เว้ น แต่ รู ป แบบที่ค าดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงไป

27

99 โดยปกติกจิ การต้ องรับรู้ค่าตัดจําหน่ายในกําไรหรือขาดทุน แต่ในบางครั้งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็ นส่วนหนึ่งในการผลิตสินทรัพย์อ่ นื ในกรณีดังกล่ าว
ค่าตัดจําหน่ ายถือเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์อ่ืน และต้ องนําไปรวมเป็ นมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่ างเช่ น ค่ าตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิตต้ องนําไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ)
มูลค่าคงเหลือ
100 กิจการต้องกําหนดมู ลค่ าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนให้เป็ นศูนย์ เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
100.1 มี ข ้อ ผู ก มัด ว่ า บุ ค คลที่ ส ามจะซื้ อสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนเมื่ อ สิ้ นสุ ด อายุ ก ารให้
ประโยชน์ หรือ
100.2 สินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนนั้นมีตลาดซื้ อขายคล่ องรองรับ (ตามที่นิยามในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(เมือ่ มีการประกาศใช้)) และเป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถกําหนดโดยอ้างอิงกับตลาดซื้ อขายคล่องนั้น และ
100.2.2 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ ต ลาดซื้ อขายคล่ อ งนั้น จะมี อ ยู่ เ มื่อ
สิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
101 จํานวนที่คิดค่ าตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ทราบได้ แน่ นอนต้ อง
กําหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากับศูนย์บ่งชี้ว่ากิจการคาดว่าจะจําหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิ ทรัพย์น้ันจะสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
102 กิจการต้ องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจาก
การจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน โดยใช้ ราคา ณ วันที่ประมาณการ สําหรับการขายสินทรัพย์ท่ี
คล้ ายคลึ ง กั น ซึ่ ง สิ้ นสุ ด อายุ ก ารให้ ประโยชน์ และมี ก ารใช้ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้
สถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกับสถานการณ์ท่กี จิ การคาดว่าจะนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์ใน
อนาคต กิจการต้ องทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้ อยทุกงวดปี บัญชี กิจการ
ต้ องบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง นโยบาย
การบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
103 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่ าวค่ าตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์จนกว่ า
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ในภายหลังลดลงตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
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การทบทวนระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัดจํ าหน่าย
104 กิจการต้องทบทวนระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
อายุก ารให้ป ระโยชน์ท ราบได้แน่ น อนอย่ า งน้อ ยทุ ก งวดปี บัญ ชี กิ จ การต้อ งเปลี่ย นแปลง
ระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่
คาดไว้แตกต่ างจากที่ประมาณการไว้ในอดีต ในทํานองเดียวกัน กิจการต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีการตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่เปลีย่ นไป หากรูปแบบ
ของการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์น้ นั เปลีย่ นแปลงไป กิจการต้องถือ
ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
105 ในระหว่างอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเห็นว่าอายุการให้ ประโยชน์ท่ี
ประมาณการไว้ น้ันไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจบ่งชี้
ว่าระยะเวลาในการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลง
106 เมื่ อ เวลาผ่ า นไป รูป แบบของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตที่กิจ การคาดว่ า จะได้ รั บ จาก
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่ น กิจการอาจเห็นว่าการตัดจําหน่ ายด้ วยวิธี
ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้ นตรง อีกตัวอย่ างหนึ่งคือในกรณีท่กี ารใช้ สิทธิท่ไี ด้ รับจาก
ใบอนุ ญ าตจํา เป็ นต้ อ งเลื่ อ นเวลาออกไปเนื่ อ งจากต้ อ งรอให้ ส่ ว นประกอบอื่น ของแผนธุ ร กิจ
ดําเนินการก่อน ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์จนกว่า
งวดเวลาต่อมา

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
107 กิจการต้องไม่ตดั จํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
108 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์น้ัน
108.1 เป็ นประจําทุกปี และ
108.2 เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดการด้ อยค่า
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การทบทวนการประเมินอายุการให้ประโยชน์
109 ในแต่ ละงวดปี กิ จการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ไม่ ได้มี
การตัด จํ าหน่ าย เพื่อประเมินว่ าเหตุ การณ์หรื อสถานการณ์ต่ า งๆ ยัง คงสนับ สนุ นว่ า อายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ นั ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่างๆ ไม่สนับสนุ นว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้อง
บันทึ กการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แน่ นอน โดยถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
110 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) การที่กิจการประเมินอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนใหม่จาก
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่อายุ การให้ ประโยชน์ไม่ ทราบแน่ นอนเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่อายุ การให้
ประโยชน์ทราบได้ แน่ นอนเป็ นข้ อบ่ งชี้ อย่ างหนึ่งว่ าสินทรั พย์ดั งกล่ าวอาจเกิดการด้ อยค่ า ดังนั้ น
กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ โดยการเปรี ย บเทีย บมู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น
(ที่กาํ หนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ส่วนของมูลค่าตามบัญชีท่สี ูง
กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีทีจ่ ะได้รบั คืน-ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
111 ในการกําหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอธิบายว่ากิจการต้ องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อใด
และอย่างไร วิธีการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่กิจการต้ องรับรู้
หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

การเลิกใช้และการจํ าหน่าย
112 กิจการต้องเลิกรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมือ่
112.1 กิจการจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หรือ
112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพย์น้ นั
มาใช้ประโยชน์หรือจํ าหน่าย
113 กิจการต้องรับรู ผ้ ลต่ างระหว่างจํ านวนเงินสุทธิที่ได้รบั จากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(ถ้ามี) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นเป็ นผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการเลิก
รับ รู ส้ ิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่อ เลิ ก รับ รู ส้ ิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน (เว้น แต่
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่ า กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
สําหรับการขายและเช่ากลับคืน) สําหรับผลกําไรจากการเลิกรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องไม่
จัดประเภทเป็ นรายได้
114 การจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้นได้ ในหลายวิธีการ (เช่ น การขาย การทําสัญญาเช่ า
การเงิน หรือการบริจาค) ในการกําหนดวันที่จาํ หน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการต้ องใช้ เกณฑ์ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ สําหรับการรับรู้รายได้ จากการขาย
สิน ค้ า และใช้ เ กณฑ์ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า
สําหรับการจําหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน
115 เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลั กการรั บรู้ รายการในย่ อหน้ า 21 กิจการต้ องรั บรู้ ต้ นทุ นการเปลี่ ยนแทน
บางส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น และเลิกรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก กรณีท่ไี ม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติในการกําหนด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใช้ ต้นทุนการเปลี่ยนแทนกําหนดเป็ นต้ นทุนของ
ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ วันที่ได้ มาหรือวันที่เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในกิจการ
115ก ในกรณีของการได้ สทิ ธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากสิทธิดังกล่ าวได้ มีการออกใหม่ (ขาย)
ให้ กบั บุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ต้ องนําไปใช้ ในการกําหนดผล
กําไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหม่
116 กิจการต้ องรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่ค้างรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม หากมีการค้ างชําระสิ่งตอบแทนจากการจําหน่ าย กิจการต้ องรับรู้ส่ิงตอบแทนที่ได้ รับ
เริ่มแรกด้ วยมูลค่าที่เทียบเท่าราคาขายเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่กาํ หนดไว้ ของสิ่งตอบแทน
กับราคาขายเงินสดให้ รับรู้เป็ นดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้ จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ
117 กิจการต้ องไม่ หยุ ดการตัดจําหน่ ายสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ทราบได้ แน่ นอน
เมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้ ใช้ อกี ต่อไป เว้ นแต่กรณีท่กี จิ การได้ ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว
เต็มจํานวนแล้ วหรือได้ จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรือสินทรัพย์
ดั งกล่ าวรวมอยู่ ในกลุ่ มสินทรั พย์ ท่ีจําหน่ ายที่จั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถื อไว้ เพื่ อขาย) ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไป
118 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ทุ ก ข้อ ต่ อ ไปนี้ ในงบการเงิ น สํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแต่ ล ะ
ประเภท โดยแบ่งแยกระหว่ างสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายในกับสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตน
ประเภทอื่น
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118.1 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทราบได้แน่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน
หากเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอน ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับอายุการให้ประโยชน์หรืออัตราการตัดจํ าหน่ายทีใ่ ช้
118.2 วิธีการตัดจํ าหน่ายสําหรับสินทรัพย์ไม่ตวั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
118.3 มู ลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจํ าหน่ายสะสม และค่าตัดจํ าหน่ายสะสม (รวมทั้งผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์) ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด
118.4 รายการแต่ ละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่ งได้รวมค่ าตัดจํ าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไว้
118.5 การกระทบยอดระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ณ วัน ต้น งวดกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี
ณ วันสิ้ นงวดทีแ่ สดงถึงรายการต่อไปนี้
118.5.1 จํ านวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เพิม่ ขึ้ น โดยแยกแสดงสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการพัฒนาขึ้ นภายในกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
ได้มาแยกต่างหาก และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
118.5.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือ
รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง
2558) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงาน
ทีย่ กเลิก และการจํ าหน่ายอื่น
118.5.3 จํ านวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เพิม่ ขึ้ นหรือลดลงในระหว่างงวดที่
เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 75 และ
85 ถึง 86 และทีเ่ กิดจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งรับรู ้
หรื อกลับรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ถ้ามี) ตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การด้อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
118.5.4 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รบั รู ใ้ นกําไรหรือ
ขาดทุ น ระหว่ า งงวด (ถ้า มี ) ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เ รื่ อ ง การด้ อ ยค่ าข องสิ นทรั พ ย์ ( เมื่ อ มี
การประกาศใช้)
118.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลับรายการในกําไร
หรื อขาดทุ นระหว่ างงวด (ถ้ามี ) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เ รื่ อ ง ก า ร ด้ อ ย ค่ า ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ( เ มื่ อ มี
การประกาศใช้)
118.5.6 ค่าตัดจํ าหน่ายทีร่ บั รูใ้ นระหว่างงวด
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118.5.7 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้
เป็ นส กุ ล เงิ นที่ ใ ช้ นํ า เสนองบการเงิ น และการแปลงค่ าผล
การดําเนินงานในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินของ
กิจการ และ
118.5.8 การเปลีย่ นแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีในระหว่างงวด
119 ประเภทของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน คือ กลุ่มของสินทรั พย์ไ ม่ มีตั วตนที่มีลักษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่คล้ ายคลึงกันในการดําเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้
ตามตัวอย่างต่อไปนี้
119.1 ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
119.2 หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์
119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
119.4 ใบอนุญาต และสิทธิท่จี ะใช้ ช่ ือและดําเนินธุรกิจ
119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการดําเนินงานและ
การให้ บริการ
119.6 สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจําลอง การออกแบบ และต้ นแบบ และ
119.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้ างต้ นสามารถแยกเป็ นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็ น
ประเภทที่ใหญ่ ข้ ึนได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมนั้นทําให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้น
120 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่
กําหนดให้ เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 118.5.3 ถึง 118.5.5
121 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด กําหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
จํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีมีผลกระทบอย่ างมีสาระสําคัญในงวด
ปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญในงวดต่อไป การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
121.1 การประเมินอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
121.2 วิธกี ารตัดจําหน่าย หรือ
121.3 มูลค่าคงเหลือ
122 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน
122.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนและ
เหตุ ผลสนับสนุ นการประเมินว่ าอายุการให้ประโยชน์ไม่ ทราบแน่นอน ในการให้
เหตุผล กิจการต้องอธิ บายถึงปั จจัยที่มีบทบาทอย่างมีนยั สําคัญในการกําหนดว่ า
สินทรัพย์มีอายุการให้ประโยชน์ทีไ่ ม่ทราบแน่นอน
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122.2 คําอธิบายเกีย่ วกับมูลค่าตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจํ าหน่ายที่เหลืออยู่สําหรับ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละรายการทีม่ ีสาระสําคัญต่องบการเงินของกิจการ
122.3 สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและรับรูเ้ ริ่มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 44)
122.3.1 มูลค่ายุติธรรมทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกของสินทรัพย์เหล่านั้น
122.3.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น และ
122.3.3 สินทรัพย์เหล่ านั้นวัดมู ลค่ าภายหลังการรับรู ร้ ายการด้วยวิ ธี ราคาทุนหรื อ
วิธีการตีราคาใหม่
122.4 การมีอยู่และมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีขอ้ จํ ากัดในเรื่องสิทธิ และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีน่ าํ ไปใช้เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
122.5 จํ านวนเงินทีก่ ิจการมีขอ้ ผูกมัดตามสัญญาสําหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
123 กรณีท่กี ิจการอธิบายถึงปั จจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยสําคัญในการกําหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี
อายุการให้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่นอน กิจการต้ องพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 90
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีว่ ดั มูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่
124 หากกิ จการบันทึ กสิ นทรัพย์ไม่ มีต วั ตนด้วยราคาที่ตี ใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลทุก ข้อ
ต่อไปนี้
124.1 แสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
124.1.1 วันทีต่ ีราคาใหม่
124.1.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีต่ ีราคาใหม่ และ
124.1.3 มู ลค่าตามบัญชีซึ่งมีการรับรู ต้ ามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มี
การตี ราคาใหม่ ซึ่ งมีการวัดมู ลค่ าหลังจากการรับรู ร้ ายการโดยใช้วิธี
ราคาทุนตามย่อหน้าที่ 74 และ
124.2 จํ านวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วัน
ต้นงวดและวันสิ้ นงวดโดยแสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่ างงวด และ
ข้อจํ ากัดในการนําส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปั นให้กบั ผูถ้ อื หุน้
124.3 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
125 ในการเปิ ดเผยข้ อมูล กิจการอาจจําเป็ นต้ องนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็ น
ประเภทที่ใหญ่ข้ นึ อย่างไรก็ตามกิจการต้ องไม่นาํ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็ น
ประเภทเดียวกัน หากการรวมนั้นจะทําให้ สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้ วยจํานวนเงินที่วัดมูลค่าด้ วย
ทั้งวิธรี าคาทุนและวิธกี ารตีราคาใหม่
รายจ่ ายเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา
126 กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนรวมของรายจ่ ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
ในระหว่างงวด
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127 รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้ วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรมการ
วิจัยและพัฒนา (ดูย่อหน้ าที่ 66 ถึง 67 สําหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ ายที่ต้อง
นํามารวมเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 126)
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น
128 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
128.1 คําอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ ตัดจําหน่ ายเต็มจํานวนแล้ ว แต่ กิจการยังใช้
ประโยชน์อยู่ และ
128.2 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยสําคัญภายใต้ การควบคุมของ
กิจการ แต่ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เป็ นไปเกณฑ์
การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือเนื่องจากกิจการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนหรือก่อให้ เกิดสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนขึ้นก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผล
บังคับใช้
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
129 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
130 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
130ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130จ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
130ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ซ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ มีการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 80 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ หากกิจการถือปฏิบัติต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ นี้ ก่ อ นวั น ที่มีผลบั งคับ ใช้ กิจการต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
130ฌ กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามการปรั บปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ สําหรั บการตีราคาใหม่
ทั้งหมดที่มีการรับรู้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ท่ีมีการถือ
ปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็ นครั้งแรก และสําหรับงวดปี ก่อนหน้ างวดที่นาํ มาถือปฏิบัติครั้งแรก
กิจการอาจนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้ ว สําหรับงวดก่อนหน้ าอื่นก็ได้ ทั้งนี้ มิได้
บังคับเป็ นข้ อกําหนด ในกรณีท่กี ิจการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ ได้ ปรับปรุงสําหรับงวด
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ก่อนหน้ าอื่น กิจการต้ องระบุให้ ชัดเจนสําหรับข้ อมูลที่ไม่ ได้ ปรับปรุง และต้ องระบุว่าข้ อมูลที่
ไม่ได้ ปรับปรุงนําเสนอโดยใช้ เกณฑ์ท่แี ตกต่าง และอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์เหล่านั้น
130ญ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ฎ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
131 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปฏิบตั ิก่อนวันทีม่ ีผลบังคับใช้
132 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
133 มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ นี้ ใ ห้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 38 (ฉบั บปรั บปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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