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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 38: Intangible assets (Bound volume 2015 

Consolidated without early application))     

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 80 และ

เพ่ิมย่อหน้าที่ 130ซ และ 130ฌ และปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1

ถึง 133 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนัและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนด

ของกรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด  

บทนาํ 

บทนาํ 1 – บทนาํ 13 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สนิทรัพยไ์ม่มตัีวตน 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏบิัติทางการบัญชีสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่ไม่ได้มีการกาํหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้

กจิการต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว้โดยเฉพาะ รวมทั้งกาํหนด

วิธีการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนโดยเฉพาะ 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติัสําหรบัการบนัทึกบญัชีเกี่ยวกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ยกเวน้ 

2.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีก่ําหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอ่ืน  

2.2 สินทรัพย์ทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 107 เรื่อง  

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมอืทางการเงิน  

2.3 การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าของการสํารวจและการประเมินค่าสินทรัพย ์

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การสาํรวจ 

และการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่) และ 

2.4 รายจ่ายในการพฒันา และ ขุดแร่ นํ้ ามนั กา๊ซธรรมชาติ และทรพัยากรที่ไม่สามารถ

สรา้งข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั  

3 หากมาตรฐานฉบับอื่นได้กาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี สาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใดไว้

โดยเฉพาะ กจิการต้องนาํมาตรฐานฉบับน้ันมาถือปฏบิัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่าง

ของรายการที่ไม่ต้องนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติมีดังต่อไปน้ี 

3.1 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กจิการถอืไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง) 
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3.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได)้ 

3.3 สญัญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  

สญัญาเชา่ 

3.4 สนิทรัพย์ที่เกดิจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

3.5 สนิทรัพย์ทางการเงินตามคาํนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน การรับรู้ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์     

ทางการเงิน บางรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

3.6 ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ) 

3.7 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกิดจากสิทธิตามสัญญา

ประกนัภัยของผู้รับประกนัภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภัย ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวกาํหนดให้กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะสาํหรับต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี แต่ไม่ได้กาํหนดเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ให้ถอืปฏบิัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับน้ี 

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่หมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัย์

ไม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก  

4 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสทิธิบัตร) หรือ

แผ่นฟิล์ม ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่มีองค์ประกอบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือว่าเป็น

สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์หรือเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ี กิจการต้องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยสาํคัญมากกว่ากัน เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานได้โดย

ปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ให้ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

เคร่ืองมือและถอืว่าเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์สาํหรับระบบปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ให้ถอืหลัก

ปฏบิัติเช่นเดียวกันกับข้างต้น ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ ต้องถอืว่าเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกับรายจ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา การฝึกอบรม 

การเร่ิมดาํเนินงานใหม่ และการวิจัยและพัฒนา สาํหรับกิจกรรมเกี่ยวกบัการวิจัยและการพัฒนา

ถอืเป็นกจิกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ดังน้ัน แม้ว่ากจิกรรมดังกล่าวอาจทาํให้เกดิสนิทรัพย์ที่

มีตัวตน เช่น ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ แต่องค์ประกอบทางกายภาพของสินทรัพย์น้ันถือว่ามี

ความสาํคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ที่ทาํให้เกิดเป็นสนิทรัพย์ที่มีตัวตน

น้ัน 

6 ในกรณขีองสญัญาเช่าการเงิน สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงินอาจเป็นได้ทั้งสนิทรัพย์ที่มีตัวตน

หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้ เร่ิมแรก ให้ผู้เช่านาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือ

ปฏบิัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน สาํหรับสิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาตให้ใช้

รายการต่างๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทศัน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สทิธบิัตร และลิขสทิธิ์ ไม่อยู่

ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า และให้ถือ

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

7 ขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่นอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี        

บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทาํให้เกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจําเป็นต้องใช้วิธีการบัญชีที่

แตกต่างไป เช่น รายจ่ายในการสาํรวจ พัฒนาและขุดเจาะนํา้มัน กา๊ซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากร

แร่ในอตุสาหกรรมด้านการขดุเจาะ และกรณีของสญัญาการประกนัภัย ดังน้ัน กจิการจึงไม่ต้องนาํ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

กจิการในอตุสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือผู้รับประกนัภัยต้องนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้ น 

(เช่น ต้นทุนในการเร่ิมดาํเนินงานใหม่)  

คํานยิาม 

8 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

การตัดจาํหน่าย หมายถงึ การปันส่วนจํานวนเงินที่คิดค่าตดัจําหน่ายของสินทรพัย์

ไม่มีตวัตนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์

ของสินทรพัยน์ ั้น 

 

สินทรัพย ์ หมายถงึ ทรพัยากรทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) อยู่ในความควบคุมของกิจการ  ซึ่ง เ ป็นผล

มาจากเหตุการณใ์นอดีต และ              

2) ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

แก่กิจการ 
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มลูค่าตามบัญช ี หมายถงึ จํานวนเงินของสินทรัพย์ที่ร ับรู ้ในงบแสดงฐานะ

การเงิน หลังจากหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์

 

ราคาทุน หมายถงึ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนที่

กิจการมอบให ้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่

ไดม้าหรือก่อสรา้งสินทรัพยน์ ั้น หรือจํานวนเงินที่

กิจการรับรูเ้ป็นสินทรัพยใ์นการรับรูเ้ริ่มแรกตาม

ขอ้กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

อ่ืน เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 

(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้  

จาํนวนทีค่ิดค่าตัดจาํหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจํานวนเงินอ่ืนที่ใชแ้ทน

ราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

การพฒันา หมายถงึ การนําผลของการวิจัยหรือความรู้อ่ืนมาใช้ใน

แผนงานหรือการออกแบบเพื่อการผลิตสิ่งใหม่หรือ

สิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเริ่มการผลิต

หรือการใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวตัถุดิบ

ช้ินส่วนอุปกรณ ์ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือ

บริการ 

มลูค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ        มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง และจาก

การจําหน่ายสินทรัพย์นั้ นเมื่อส้ินสุดอายุการให้

ประโยชนห์รือกิจการคาดว่าจะเกิดข้ึนเมือ่มีการโอน

เพือ่ชําระหนี้ สิน 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 

2558) เ รื่ อ ง  การวัดมูล ค่ า ยุติ ธรรม  ( เ มื่ อ มี

การประกาศใช)้)  
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ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรัพย ์

หมายถงึ จํานวนของมูลค่าตามบญัชีทีสู่งกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

สินทรัพยไ์ม่มตัีวตน หมายถงึ สินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มี

ลกัษณะทางกายภาพ 

สินทรัพยท์ีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ เงินสดที่ถือครองและสินทรพัยที์่กิจการจะไดร้บัเป็น

จํานวนเงินที่กําหนดไวแ้น่นอน หรือจํานวนเงินที่

สามารถทราบได ้

การวจิัย หมายถงึ การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้

ได้มา ซ่ึงความรู้และความเข้าใจใหม่ทางด้าน

วิทยาศาสตรห์รือทางดา้นเทคนคิ 

มลูค่าคงเหลอื 

ของสินทรัพยไ์ม่มตัีวตน 

หมายถงึ ประมาณการจํานวนเงินที่กิจการจะไดร้บัในปัจจุบนั

จากการจําหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหกัประมาณการ

ตน้ทุนจากการจําหน่าย หากสินทรพัย ์มีอายุการให้

ประโยชนแ์ละอยู่ในสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วนัส้ิน

อายกุารใหป้ระโยชน ์

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพยไ์วใ้ช้

หรือ 

2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลกัษณะอ่ืนที่

คลา้ยคลึงกัน ซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรพัย ์

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

9 กิจการมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดหน้ีสินเพ่ือการได้มา การพัฒนา การรักษาระดับหรือ

ยกระดับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค 

การออกแบบและการนาํระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏบิัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความรู้ทางการตลาด และเคร่ืองหมายการค้า ซ่ึงรวมถึงช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์และช่ือสิ่งพิมพ์ 

ตัวอย่างของรายการข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ 

รายช่ือลูกค้า สิทธิในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตทาํการประมง โควต้า       

การนําเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ช่ือและดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกับผู้ขายสินค้า   

ความจงรักภักดีต่อสนิค้า ส่วนแบ่งตลาด และสทิธทิางการตลาด 
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10 รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 9 อาจไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ทุกรายการ กล่าวคือ รายการที่จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้อง

รับรู้ รายจ่ายที่เกิดขึ้ นเพ่ือให้ได้มาหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการน้ันเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ

ดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากรายการน้ันเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 68) 

สามารถระบุได ้

11 คาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนกาํหนดให้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุได้เพ่ือแยกสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกจิถือเป็นสนิทรัพย์ที่แสดง

ถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดขึ้ นจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่

สามารถระบุและรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตดังกล่าวอาจเกดิ

จากการผนวกกนัระหว่างสนิทรัพย์ที่สามารถระบุได้หลายๆรายการที่ได้มา หรือเกดิจากสนิทรัพย์

เหล่าน้ัน ซ่ึงแต่ละรายการไม่เข้าเกณฑท์ี่จะรับรู้ ในงบการเงิน  

12 สินทรพัยส์ามารถระบุได ้ในกรณีที ่

12.1 สินทรพัยน์ ั้นสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก

กิจการ และสามารถขาย โอน ใหสิ้ทธิ ใหเ้ช่า หรือแลกเปลีย่นได ้ไม่ว่าจะโดยเอกเทศ 

หรือโดยรวมกนัตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ถือว่าเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่สามารถระบุ

ได ้โดยไม่คํานงึว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

12.2 สินทรพัยน์ ั้นเกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน โดยไม่คํานึงถึงว่าสิทธิ

เหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระ

ผูกพนัอ่ืน หรือไม่ 

การควบคุม 

13 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนถอืว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการหากกจิการมีอาํนาจที่จะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจํากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงประโยชน์

ดังกล่าว โดยปกติ ความสามารถของกิจการที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กรณีที่ไม่มีสิทธิทางกฎหมาย      

จะเป็นการยากที่จะแสดงให้เหน็ถึงการควบคุม อย่างไรกต็าม ความสามารถในการบังคับใช้สทิธิ

ทางกฎหมายไม่ใช่เกณฑท์ี่จาํเป็นเพียงอย่างเดียวสาํหรับการควบคุม ทั้งน้ีเพราะกจิการอาจสามารถ

ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตในลักษณะอื่นได้ 

14 ความรู้ ทางการตลาดและความรู้ ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่าน้ันได้ เช่น ถ้าความรู้ น้ันได้รับการคุ้มครอง
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สทิธทิางกฎหมายในรปูของลิขสทิธิ์ ข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาตให้

ทาํได้) หรือโดยหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่ต้องรักษาความรู้ น้ันเป็นความลับ 

15 กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีทักษะและกิจการอาจสามารถระบุถึงทักษะของพนักงานที่เพ่ิมขึ้น

จากการฝึกอบรม ซ่ึงทาํให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่า

พนักงานเหล่าน้ันจะใช้ทกัษะเพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์แก่กจิการได้ต่อไป อย่างไรกต็าม กจิการมัก

ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอสาํหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากกลุ่ม

พนักงานที่มีทกัษะหรือจากการฝึกอบรมพนักงานเหล่าน้ีให้เป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตน ในทาํนองเดียวกนั ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษด้านเทคนิค

อาจไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้นแต่กิจการจะได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดไว้ นอกจากน้ี 

ความสามารถดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดอื่นของคาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

16 กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะดาํเนินการค้ากับกิจการต่อไป เน่ืองจาก

กจิการได้สร้างความสมัพันธ์อนัดีกบัลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสนิค้าหรือบริการ

ของกิจการ อย่างไรกต็าม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุม

อื่นเพ่ือให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่มีการควบคุม 

ที่เพียงพอสาํหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รับจากความสมัพันธ์และความจงรักภักดี

ของลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้า) ให้

เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม การไม่มีสิทธิทางกฎหมายใน        

การคุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่มีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้จะไม่ได้ทาํเป็นสัญญา กรณีน้ีถือว่ามีหลักฐานว่า กิจการ

สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 

และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กบัลูกค้าดังกล่าวสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ ดังน้ัน ความสัมพันธ์

กบัลูกค้าดังกล่าวถอืว่าเป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่กจิการจะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้จาก

การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้ นจากการใช้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่นาํมาใช้กับกระบวนการผลิตอาจ 

ลดต้นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าทาํให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมขึ้น 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

18 การรับรู้ รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า

รายการน้ันเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปน้ี 

18.1 เป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 8 ถงึ 17) และ  

18.2 เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 21 ถงึ 23) 
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ข้อกาํหนดน้ี ให้ถือปฏบิัติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดขึ้ นเพ่ือให้ได้มาหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ขึ้ นภายในกิจการ และต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือ

บาํรงุรักษาสนิทรัพย์น้ัน 

19 ย่อหน้าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และย่อ

หน้าที่  33 ถึง 43 เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ ย่อหน้าที่ 44 เกี่ยวกบั

การวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ย่อหน้าที่ 45 ถึง 

47 เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกับ      

ค่าความนิยมที่เกดิขึ้นภายในกจิการ ย่อหน้าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้ รายการและวัดมูลค่า

เร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สร้างขึ้นภายในกจิการ 

20 ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่อเติมสินทรัพย์น้ัน หรือการเปล่ียนแทน

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสนิทรัพย์น้ัน  ดังน้ัน รายจ่ายที่เกดิขึ้นภายหลังส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือคงไว้

ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมากกว่าที่จะเป็นรายจ่ายที่เป็นไป

ตามคาํนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเกณฑ์การรับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี โดยทั่วไป จะเป็นการยากที่จะถือว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้ น

ภายหลังเป็นของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แต่จะถือว่าเป็นรายจ่ายของกจิการ

โดยรวมมากกว่า ดังน้ัน จึงแทบจะไม่มีการรับรู้ รายจ่ายที่เกิดขึ้ นภายหลังการรับรู้ เร่ิมแรกของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้ นภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ น

ภายในกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 63 รายจ่ายที่เกิดขึ้ นภายหลังสาํหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ       

ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่คล้ายคลึงกนั (ไม่ว่าจะเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

จากภายนอกกิจการหรือกจิการสร้างขึ้นเองภายใน) ให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น ทั้งน้ี

เน่ืองจากรายจ่ายเหล่าน้ีไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนจากรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ

โดยรวม 

21 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนได ้เมือ่เป็นไปตามเกณฑทุ์กขอ้ต่อไปนี้  

21.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ

เกิดจากสินทรพัยน์ ั้น และ 

21.2 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

22 กิจการตอ้งประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน โดยใชข้อ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐานสนบัสนุน ขอ้สมมติ

ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสภาวะทาง

เศรษฐกิจทีจ่ะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

23 กจิการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่รับรู้ เร่ิมแรก โดยให้

ความสาํคัญกบัหลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

24 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก 

25 โดยทั่วไป ราคาที่กจิการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แยกต่างหากจะสะท้อนถึงความ

คาดหวังเกี่ยวกบัความน่าจะเป็นที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์ 

หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอน

เกี่ยวกบัช่วงเวลาหรือจาํนวนเงินที่จะได้รับ ดังน้ัน สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมถือ

ว่าเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ 

26 นอกจากน้ี โดยปกติ ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมสามารถวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกรณีที่สิ่งตอบแทนในการจ่ายซ้ืออยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ที่เป็นตัวเงินอื่น 

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 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ที่เกิดขึ้น

โดยตรงจากการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกดิขึ้นโดยตรงจากการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

และ 

28.3 ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

29 ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

29.1 ต้นทุนในการแนะนาํสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม

การขาย) 

29.2 ต้นทุนในการดาํเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

29.3 ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

30 การรับรู้ ต้นทุนที่เกิดขึ้ นเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้นสุดเม่ือ

สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน ต้นทุนที่

เกิดขึ้ นจากการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 

30.1 ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตามความ

ประสงค์ของฝ่ายบริหาร แม้ว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้นาํมาใช้งานกต็าม และ 
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30.2 ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกดิขึ้นในขณะที่ความต้องการ

ผลผลิตจากสนิทรัพย์อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

31  การดาํเนินงานบางอย่างเกดิขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ได้

จาํเป็นในการทาํให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

การดาํเนินงานที่ไม่สาํคัญเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนาสินทรัพย์น้ัน 

เน่ืองจากการดาํเนินงานที่ไม่สาํคัญดังกล่าวไม่ได้จาํเป็นในการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อม

ที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร กจิการต้องรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจาก

การดาํเนินงานที่ไม่สาํคัญดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้อง 

32 หากระยะเวลาการจ่ายชําระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้สินเช่ือ

ตามปกติ กิจการต้องกาํหนดราคาทุนของสินทรัพย์น้ันให้เท่ากับราคาที่ซ้ือด้วยเงินสด และ

บันทกึผลต่างระหว่างราคาที่ซ้ือด้วยเงินสดกับจาํนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายชาํระ เป็นดอกเบี้ ย

จ่ายตลอดอายุของการได้รับสินเช่ือ เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบี้ ยดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ กาํหนดว่ากรณี

ที่สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้มาจากการรวมธุรกจิ  ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ 

วันที่ ซ้ือ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สนิทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอกีนัยหน่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ แม้ว่าจะมีความไม่

แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจาํนวนเงินที่จะได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวม

ธุรกจิย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 

21.1 เสมอ หากสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกจิสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากสทิธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิย่อมถือว่า

เป็นไปตามเกณฑก์ารวัดมูลค่าในเร่ืองการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอื ตามย่อหน้าที่ 21.2 เสมอ 

34 เพ่ือให้การปฎบิัติเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหาก

จากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ไม่ว่าผู้ขายได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ

หรือไม่ หมายความว่า ผู้ซ้ือรับรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาํเนินการของผู้ขายเป็น

สนิทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตน ทั้งน้ี โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาํเนินการของผู้ขายจะเป็นไปตามคาํนิยาม

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดทุกข้อดังต่อไปน้ี 
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34.1 เป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์ และ 

34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็นเอกเทศได้หรือเกิดจากสิทธิตามสัญญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

35  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถอื ในกรณทีี่กจิการนาํประมาณการมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยกําหนดเป็นช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ ซ่ึงมีความน่าจะเป็นที่

แตกต่างกนั เป็นการแสดงให้เหน็ว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวได้นาํไปรวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์แล้ว  

36  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิอาจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เฉพาะเม่ือรวมกับ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่สามารถระบุได้เท่าน้ัน ในกรณีดังกล่าวผู้ซ้ือต้องรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้นาํมารวมกบัรายการที่เกี่ยวข้อง 

37  ผู้ซ้ืออาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์ 

แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น คาํว่า “ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือ

ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” มักนาํมาใช้แทนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม 

“ย่ีห้อของผลิตภัณฑ”์ และ “ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ”์ ถือเป็นคาํศัพทด้์านการตลาดโดยทั่วไป ซ่ึง

นาํมาใช้เพ่ือหมายถงึกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงประกอบกนั เช่น เคร่ืองหมายการค้า (หรือเคร่ืองหมาย

การค้าประเภทการบริการ) และช่ือทาง การค้า สตูร ส่วนผสม และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้อง  

38 – 41  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการไดม้าซ่ึงโครงการวิจยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างดําเนนิการ 

42 รายจ่ายในการวิจยัและพฒันาซ่ึง 

42.1 เกี่ยวขอ้งกบัโครงการวิจัยหรือพฒันาที่อยู่ระหว่างดําเนินการซ่ึงไดม้าแยกต่างหาก

หรือไดม้าจากการรวมธุรกิจและรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ 

42.2 เกิดข้ึนหลงัจากการไดม้าซ่ึงโครงการ  

การบนัทึกบญัชีของรายการดงักล่าวใหถ้อืปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54-62 

43 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 54-62 กาํหนดว่ารายจ่ายที่เกดิขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่

อยู่ระหว่างดําเนินการ ไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหากหรือได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงได้รับรู้ เป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง  

43.1 รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย  

43.2 รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกิดขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การรับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 และ 
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43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนินการที่

ได้มาหากรายจ่ายในการพัฒนาน้ันเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

44 ในบางกรณี กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่ายสิ่ง

ตอบแทนใดๆ หรือจ่ายสิ่งตอบแทนในจาํนวนที่น้อยมาก  ในกรณีน้ีอาจเกดิขึ้นเม่ือรัฐบาลโอนหรือ

จัดสรรสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้กบักจิการ เช่น สทิธใินการนาํเคร่ืองบินลงจอดที่ท่าอากาศยาน สทิธิ

ในการดาํเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทศัน์ ใบอนุญาตหรือโควต้านาํเข้า หรือสทิธทิี่จะใช้ทรัพยากร

ที่ มีข้อจํากัดอื่น ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง       

การบญัชีสาํหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล 

กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

หากกิจการเลือกที่จะไม่รับรู้ สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรู้ สินทรัพย์

ด้วยมูลค่าที่กาํหนดไว้ (วิธีที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล) บวกกบัรายจ่ายโดยตรงที่เกดิขึ้นในการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้

ประโยชน์ได้ตามความประสงค์  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการแลกเปลีย่น 

45 กจิการอาจได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกบัสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น 

หรือจากการแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะ

กล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาสาํหรับกรณีการแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกบัสินทรัพย์ที่

ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น อย่างไรกต็าม กจิการสามารถใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกบัการแลกเปล่ียน

ทุกกรณีตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ รับจาก           

การแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่กรณใีดกรณหีน่ึงดังต่อไปน้ี 

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณชิย์ หรือ 

45.2  มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่นาํไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถอื  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามวิธีการน้ี แม้ว่ากิจการจะไม่สามารถเลิกรับรู้

รายการสินทรัพย์ที่นําไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน 

46 การกาํหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กจิการพิจารณาจากขอบเขตของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ

แลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณชิย์ หากเข้าเง่ือนไขต่อไปน้ี 



 
 

16 
 

46.1 รูปแบบ (ความเสี่ยง ช่วงเวลา และจาํนวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่ได้รับ

แตกต่างจากรปูแบบของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน หรือ 

46.2 รายการแลกเปล่ียนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ      

การดาํเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

46.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 46.1 หรือ 46.2 ต้องมีนัยสาํคัญเม่ือเทยีบกบัมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่มีการแลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกาํหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ มูลค่าเฉพาะกจิการใน

ส่วนของการดาํเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแลกเปล่ียนต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดหลังหัก

ภาษีเงินได้ ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเหน็ได้ชัดเจนโดยกจิการไม่จาํเป็นต้องทาํการคาํนวณ

อย่างละเอยีด 

47 ย่อหน้าที่ 21.2 กาํหนดเงื่อนไขสาํหรับการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าราคาทุนของสนิทรัพย์ต้อง

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จะถือว่าสามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอืหากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

47.1  การเปล่ียนแปลงในขอบเขตของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลไม่มีนัยสาํคัญ

สาํหรับสนิทรัพย์น้ัน หรือ 

47.2  กจิการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการต่างๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตของ

การวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถนาํมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียนได้

อย่างน่าเช่ือถอื กจิการต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสนิทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

ที่นาํไปแลกเปล่ียน เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน

มากกว่า  

ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในกิจการ 

48 กิจการตอ้งไม่รบัรูค่้าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในเป็นสินทรพัย ์

49 ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่

รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้ รายการตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี กจิการมักช้ีแจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนทาํให้เกดิค่าความนิยมขึ้นภายในกจิการ 

อย่างไรกต็าม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการต้องไม่รับรู้ เป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากรายจ่ายที่

เกดิขึ้นไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือไม่ได้

เป็นรายจ่ายที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) ภายใต้การควบคุมของกิจการ  

ซ่ึงสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถอื 

50 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกจิการกบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทุธทิี่สามารถระบุได้ ณ 

เวลาใดเวลาหน่ึงอาจสะท้อนให้เหน็ถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ

กจิการ อย่างไรกต็าม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่

ภายใต้การควบคุมของกจิการ  
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

51 ในบางคร้ัง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิขึ้นภายในเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้ รายการ

หรือไม่น้ันทาํได้ยาก เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตหรือไม่และเม่ือใด และ  

51.2 การกาํหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณี กิจการจะไม่สามารถ

แยกต้นทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิขึ้นภายในออกจากต้นทุนที่เกดิขึ้นเพ่ือคงไว้ซ่ึง

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายในหรือทาํให้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายในน้ันดีขึ้ นกว่าเดิม 

หรือไม่สามารถแยกออกจากต้นทุนที่เกดิจากการดาํเนินงานประจาํวันได้  

ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงกาํหนดให้กจิการต้องถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดและแนวปฏบิัติ

ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 52 ถงึ 67 กบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิขึ้นภายในทุกรายการ เพ่ิมเติมจาก

ข้อกาํหนดทั่วไปสาํหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

52 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้ นภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการหรือไม่ 

กจิการต้องจาํแนกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 

52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

คาํว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าคาํว่า “การวิจัย” 

และ “การพัฒนา” ตามคาํนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

53  หากกจิการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสาํหรับโครงการภายในของ 

กจิการที่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่าย

ที่เกดิในขั้นตอนการวิจัยเท่าน้ัน 

ขั้นตอนการวิจยั 

54 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่รายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 

55 ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กจิการไม่สามารถที่จะแสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

น้ันได้เกิดขึ้น ซ่ึงจะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทนัท ี

56 ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัย ได้แก่ 

56.1  กจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

56.2  การสืบค้น การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพ่ือนาํผลการวิจัยหรือความรู้

อื่นมาใช้ 

56.3  การค้นหาทางเลือกสาํหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือ      

การบริการ และ 
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56.4  การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสดุท้ายของทางเลือกที่

เป็นไปได้สาํหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่ 

หรือที่ได้ปรับปรงุให้ดีขึ้น 

ขั้นตอนการพฒันา 

57 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการพฒันา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพฒันาของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมื่อกิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นไปตามขอ้กําหนด

ทุกขอ้ต่อไปนี้  

57.1 มีความเป็นไปไดท้างเทคนคิทีจ่ะทําใหสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณเ์พือ่นาํมาใช้

งานหรือขาย 

57.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะทําใหสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณแ์ละนํามาใชง้านหรือ

ขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ะนาํสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชง้านหรือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการที่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้  กิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนหรือผลผลิตจากสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนนั้นมีตลาดรองรบั หรือหากกิจการนํา

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไปใชง้านเป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง

ประโยชนที์จ่ะไดร้บัจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้น 

57.5 กิจการมีทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนอย่างเพียงพอที่จะนาํมาใช้

ในการพฒันาใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ ์และนาํสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้านหรือขาย 

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

58 ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กจิการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคต ทั้งน้ี เน่ืองจากขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้ามากกว่า

ขั้นตอนการวิจัย 

59 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

59.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบต้นแบบและแบบจาํลองก่อนการผลิตหรือ

ก่อนการนาํไปใช้งาน 

59.2  การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

59.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการดาํเนินงานของโรงงานนาํร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะ

สามารถทาํการผลิตในเชิงพาณชิย์ได้ และ 

59.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ สาํหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว สาํหรับ

วัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรุง

ให้ดีขึ้น 
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60 กิจการต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

(เม่ือมีการประกาศใช้) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเฉพาะเม่ือต้อง

ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น กิจการต้องนาํแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) มาถอืปฏบิัติ 

61 ตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทาํให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสรจ็สมบูรณ ์

หรือทาํให้กจิการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ แผนธุรกจิที่แสดง

ถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จาํเป็น และกจิการมีความสามารถที่จะจัดหา

ทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา

แหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถงึเจตจาํนงที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้กู้ 

62 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการจะสามารถวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้ น

ภายในได้อย่างน่าเช่ือถือ เช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดขึ้ นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์หรือ

ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกดิขึ้นเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

63 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายการที่กิจการก่อใหเ้กิดข้ึนภายใน เช่น ยีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์หวัหนงัสือ 

ช่ือสิง่พมิพ ์รายช่ือลูกคา้ และรายการอ่ืนทีค่ลา้ยคลึงกนัเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

64 รายจ่ายสําหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกออกจากต้นทุนใน     

การพัฒนาธุรกจิโดยรวม ดังน้ัน กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

65 ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 24 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวม

ของรายจ่ายที่เกิดขึ้ นนับตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21 ถงึ 22 และ 57 เป็นคร้ังแรก ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 71 ไม่อนุญาตให้

กจิการนาํรายจ่ายที่ได้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว กลับมาบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้ นภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุก

รายการที่จาํเป็นในการสร้าง ผลิต และจัดเตรียมสนิทรัพย์เพ่ือให้สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ตาม

ประสงค์ของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่  

66.1 ต้นทุนสาํหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ที่เกดิจาก

การก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธทิางกฎหมาย และ 

66.4 ค่าตัดจาํหน่ายของสทิธบิัตรและใบอนุญาตที่นาํมาใช้เพ่ือก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ได้กาํหนดเกณฑส์าํหรับ

การรับรู้ รายการที่สามารถนาํดอกเบี้ ยมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

เกดิขึ้นภายใน 

67 ตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ถอืเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิขึ้นภายใน 

67.1  รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่าย

ดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้สามารถนาํมาใช้งานได้ 

67.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเร่ิมแรกที่

เกดิขึ้นก่อนที่สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่กาํหนดไว้ และ 

67.3 รายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือนาํสนิทรัพย์มาใช้ในการดาํเนินงาน 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที่ 65  

กจิการกาํลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่  ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกดิขึ้น 1,000 บาท โดย

รายจ่ายจาํนวน 900 บาทเกดิขึ้นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ายจาํนวน 100 บาท 

เกดิขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธนัวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธนัวาคม 25x5  

กิจการสามารถแสดงให้เหน็ว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็นไป

ตามเกณฑก์ารรับรู้ รายการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของความรู้

และทักษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือทาํให้

กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณก่์อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x5 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายทีเ่กิดข้ึนสําหรับกระบวนการผลิตเป็นสินทรพัย์ไม่มี

ตวัตนดว้ยราคาทนุ 100 บาท (รายจา่ยทีเ่กิดข้ึนนบัตัง้แต่วนัทีเ่ป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรูร้ายการ 

กล่าวคือ ณ วนัที ่1ธนัวาคม 25x5) รายจา่ยจาํนวน 900 บาททีเ่กิดข้ึนก่อนวนัที ่1 ธนัวาคม 

25x5 ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ย เนือ่งจากรายจา่ยดงักล่าวยงัไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรูร้ายการ

จนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

กระบวนการผลิตทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกิดขึ้ น 2,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนจากความรู้และทักษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต

เพ่ือทําให้กระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ  

1,900 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x6 ราคาทุนของกระบวนการผลิตเท่ากบั 2,100 บาท (ประกอบดว้ยรายจา่ยที่

รบัรูเ้มือ่ส้ินปี 25x5 จาํนวน 100 บาท และรายจ่ายทีร่บัรูใ้นปี 25x6 จาํนวน 2,000 บาท) 

กิจการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์าํนวน 200 บาท เพือ่ปรบัมูลค่าตาม

บญัชีของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ (2,100 บาท) ใหเ้ป็น

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน (1,900 บาท) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์น้ีจะกลบั

รายการในงวดถดัไปหากเป็นไปตามเงือ่นไขของการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
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ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

68 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายสําหรบัรายการทีไ่ม่มีตวัตนเป็นค่าใชจ่้ายเมือ่เกิดข้ึน เวน้แต่จะเป็นไป

ตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

68.1 รายจ่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 67) หรือ                                                           

68.2 กิจการไดม้าซ่ึงรายการดงักล่าวจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่

มีตวัตน ในกรณีนี้  กิจการรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของค่าความนิยม ณ วนัที่

ซ้ือ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ  

69 ในบางกรณี กิจการก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่ไม่

สามารถรับรู้ รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้ ในกรณีของสินค้า 

กจิการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกจิการมีสทิธใินการเข้าถึงสนิค้าเหล่าน้ัน ในกรณีของ

บริการ กิจการรับรู้ รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกิจการได้รับบริการนั้น เช่น รายจ่ายใน     

การวิจัยให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ น (ดูย่อหน้าที่ 54) เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของการรวมธุรกิจ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้ นรวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปน้ี 

69.1 รายจ่ายเกี่ยวกบักจิกรรมก่อนการดาํเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนการดาํเนินงาน) 

เว้นแต่รายจ่ายน้ันได้รวมอยู่ในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายก่อนการดาํเนินงานอาจประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ 

เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการที่เกิดขึ้ นในการจัดตั้ง

กจิการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายในการเปิดโรงงานหรือธุรกจิใหม่  (กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย

ก่อนเปิดดาํเนินงาน) หรือ รายจ่ายสาํหรับเร่ิม การดาํเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัว

ผลิตภัณฑใ์หม่หรือกระบวนการใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมดาํเนินงาน)   

69.2 รายจ่ายในกจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ 

69.3  รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงการสั่งซ้ือสินค้าทาง

ไปรษณย์ี) 

69.4  รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็น   

การย้ายสถานที่หรือจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

69ก กจิการมีสทิธใินการเข้าถึงสนิค้าเม่ือกจิการเป็นเจ้าของสนิค้าดังกล่าว ในทาํนองเดียวกนั กจิการมี

สิทธิในการเข้าถึงสินค้าเม่ือสินค้าดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และกิจการ
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สามารถได้รับมอบสนิค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน สาํหรับการบริการ กจิการได้รับ

บริการเม่ือมีการให้บริการดังกล่าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่เม่ือกิจการใช้บริการน้ันเพ่ือ

ให้บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้แก่ลูกค้า 

70 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกจิการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสนิทรัพย์เม่ือการจ่ายค่าสนิค้า

ล่วงหน้าน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กิจการได้รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน ในทาํนองเดียวกัน 

ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกิจการรับรู้ การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เม่ือการจ่าย

ค่าบริการล่วงหน้าน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับบริการเหล่าน้ัน 

ค่าใชจ่้ายในอดีตทีต่อ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

71 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายเกี่ยวกบัรายการที่ไม่มีตวัตนซ่ึงไดร้บัรูเ้มื่อเริ่มแรกเป็นค่าใชจ่้าย

แลว้ เป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในภายหลงั 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

72 กิจการตอ้งเลือกใชวิ้ธีราคาทุนตามย่อหนา้ที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที่ 75 

เป็นนโยบายการบญัชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ สินทรพัยอ่ื์นทุก

รายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนัตอ้งใชวิ้ธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกนัเวน้แต่จะไม่มีตลาด

ซ้ือขายคล่องสําหรบัสินทรพัยเ์หล่านั้น 

73 ประเภทของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสนิทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน 

ที่คล้ายคลึงกันในการดาํเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท

เดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะสินทรัพย์บาง

รายการและการรายงานจาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างราคาทุนและ

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ต่างๆ  

 วิธีราคาทุน 

74 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

 

วิธีการตีราคาใหม่ 

75 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่ 

หมายถงึ มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม สําหรบัวตัถุประสงคข์องการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนโดยอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่อง 
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นอกจากนี้  การตีราคาใหม่ตอ้งปฏิบติัอย่างสมํา่เสมอเพือ่ใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ณ 

วัน ส้ินรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากมูลค่ายุ ติธรรม              

ของสินทรพัยน์ ั้น  

76 วิธกีารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้กจิการ 

76.1 นาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้ เป็นสนิทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ 

76.2 รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

77 วิธีการตีราคาใหม่จะนาํมาถือปฏบิัติหลังจากที่กจิการได้รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วย

ราคาทุน อย่างไรกต็าม หากกิจการรับรู้ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงบางส่วนเป็น

สินทรัพย์ เน่ืองจากสินทรัพย์น้ันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไป

ระยะหน่ึง (ดูย่อหน้าที่ 65) วิธีการตีราคาใหม่อาจนํามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้ง

รายการ ทั้งน้ี วิธกีารตีราคาใหม่อาจนาํมาถอืปฏบิัติกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากเงินอดุหนุน

จากรัฐบาลและกจิการได้รับรู้ ไว้ด้วยมูลค่าที่กาํหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 44) 

78 โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางคร้ัง ตลาดซ้ือขาย

คล่องสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ตลาดซ้ือขายคล่องอาจมีอยู่ใน

บางประเทศสาํหรับใบอนุญาตประกอบการรถแทก็ซ่ี ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควต้า

การผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอสิระ อย่างไรกต็าม ตลาดซ้ือขาย

คล่องไม่มีสาํหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิในการเผยแพร่ดนตรีและภาพยนตร์ 

สิทธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัว  แม้ว่าจะมี    

การซ้ือขายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ทาํขึ้นเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซ้ือ

กบัผู้ขายแต่ละราย และการซ้ือขายดังกล่าวเกดิขึ้นไม่บ่อยคร้ัง ด้วยเหตุผลดังกล่าวราคาที่จ่ายซ้ือ

สนิทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจถือว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอสาํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมให้กับ

รายการอื่น นอกจากน้ีราคาที่ซ้ือขายกนัมักไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

79 ความถี่ของการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กบัความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี 

อย่างมีสาระสาํคัญ กจิการจาํเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อกีคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสาํคัญจนทาํให้จาํเป็นต้องมี

การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีความผันผวน

อย่างไม่มีนัยสาํคัญกจิการไม่จาํเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ใหม่บ่อยคร้ัง 

80 เม่ือมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวต้องปรับปรุงให้

เป็นราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ต้องถอืปฏบิัติกบัสนิทรัพย์ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

80.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมในลักษณะที่สอดคล้องกับการตี

ราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก       

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม อาจปรับปรุงโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ 

ปรับปรุงให้เป็นสดัส่วนกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจาํหน่ายสะสม ณ 

วันที่ตีราคาใหม่ต้องปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัด
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จาํหน่ายสะสม กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม หรือ 

80.2 นาํค่าตัดจาํหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จาํนวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าตัดจาํหน่ายสะสมให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม

บัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงซ่ึงต้องถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 85 และ 86 

81 หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกบัสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่ตีราคาใหม่ เนือ่งจากสินทรพัยร์ายการนั้นไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั กิจการตอ้ง

แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม 

82 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวดัมูลค่าโดยการอา้งอิง

กบัตลาดซ้ือขายคล่องไดอี้กต่อไป มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งเท่ากบัราคาที่

ตีใหม่ ณ วนัที่ตีราคาใหม่ครั้งล่าสุดที่มีการอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่องหกัค่าตดัจําหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

83 ข้อเทจ็จริงที่ว่าไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องมารองรับสาํหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีก

ต่อไป อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันอาจเกิดการด้อยค่าและกิจการจาํเป็นต้องทาํ    

การทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

84 หากกจิการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างองิกบัตลาดซ้ือขายคล่อง ณ 

วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา กจิการต้องใช้วิธกีารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว 

85 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิม่ข้ึนเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิ่มข้ึนดงักล่าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

และแสดงจํานวนที่เพิ่มข้ึนสะสมในส่วนของเจ้าของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ ั้นไดตี้ราคาใหม่และกิจการไดร้บัรูมู้ลค่าตาม

บญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนแลว้ ส่วนที่เพิม่จากการตีราคา

ใหม่นี้ ตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนเพื่อกลบัรายการในจํานวนที่ไม่เกินมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ลดลงของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัที่ไดร้ับรูใ้นกําไรหรือขาดทุน        

ในงวดก่อน 

86 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงดงักล่าวในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนที่ไม่เกิน

ยอดคงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ของ

สินทรพัยน์ ั้น โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะมีผลทําใหจํ้านวนที่สะสม

ไวใ้นส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ลดลง  
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87 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของอาจโอนไปยังกาํไรสะสมโดยตรง

เม่ือส่วนเกนิทุนน้ันเป็นรายการที่เกดิขึ้นจริง โดยส่วนเกนิทุนทั้งจาํนวนอาจเกดิขึ้นจริงเม่ือกจิการ

จาํหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็ามส่วนเกินทุนบางส่วนอาจเกิดขึ้ นจริงเม่ือกิจการใช้

สินทรัพย์  ในกรณีดังกล่าวจาํนวนของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้ นจริงจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าตัด

จาํหน่ายที่คาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กับค่าตัดจาํหน่ายที่คาํนวณจากราคาทุนเดิมของ

สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาํไรสะสมต้องไม่โอนผ่านกาํไร

หรือขาดทุน 

อายกุารใหป้ระโยชน ์

88 กิจการตอ้งประเมินว่าอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ 

และถา้สามารถทราบไดแ้น่นอน อายกุารใหป้ระโยชนจ์ะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวนการ

ผลิตหรือหน่วยวดัอ่ืนๆที่คลา้ยคลึงกนั กิจการตอ้งพิจารณาว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีอายุการ

ใหป้ระโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอน เมื่อผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด ไม่พบ

ขอบเขตที่สามารถคาดคะเนไดเ้กี่ยวกบัระยะเวลาที่สินทรพัยด์งักล่าวจะสามารถก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดสุทธิใหก้บักิจการ 

89 การบัญชีสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะขึ้นอยู่กบัอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กจิการต้องตัด

จาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 97 ถึง 106) 

แต่ไม่ต้องตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 107 

ถงึ 110)  

90 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถงึ 

90.1 การนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาฝ่าย

บริหารอื่นสามารถบริหารสนิทรัพย์น้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือไม่ 

90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณ

การอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่นาํมาใช้ประโยชน์ในลักษณะ

เดียวกนั 

90.3 ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 

90.4 เสถยีรภาพของอตุสาหกรรมที่นาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลง

ในความต้องการของตลาดสาํหรับสนิค้าหรือบริการที่เป็นผลิตผลจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

90.5 การโต้ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

90.6 ระดับของรายจ่ายในการบาํรุงรักษาที่จาํเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจของ

กจิการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว 

90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่น

เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น วันครบกาํหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

และ 
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90.8 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์อื่นของกจิการ หรือไม่ 

91 “อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน” มิได้หมายถึงอายุการให้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสดุ อายุการ

ให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เหน็เพียงระดับของรายจ่ายในการบาํรุงรักษาที่

จะเกิดขึ้ นในอนาคตที่จําเป็นเพ่ือให้สินทรัพย์คงไว้ซ่ึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้

ประเมินไว้ ณ เวลาที่มีประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์  รวมถึงความสามารถและ

ความตั้งใจของกิจการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ว่าอายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้องไม่ขึ้นกบัรายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผน

ไว้ที่เกนิกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพ่ือดาํรงให้สนิทรัพย์มีผลการปฏบิัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม                  

ที่เคยประเมินไว้ 

92 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอื่นหลายรายการจึงมีแนวโน้มที่จะเกดิการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเรว็ขึ้น ดังน้ัน สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีอายุการให้ประโยชน์ที่สั้น 

93 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ

ทราบได้แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้กิจการต้องประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่

กิจการจะนาํมากล่าวอ้างเพ่ือกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นลงกว่า

ความเป็นจริง 

94 อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมาย

อ่ืนตอ้งไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน แต่อาจจะสั้นกว่าได ้

ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนใ์นสินทรพัยน์ ั้น หากสิทธิตามสญัญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืนนั้นมีระยะเวลาที่จํากดัแต่สามารถต่ออายุได ้อายุการใหป้ระโยชน์

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนุน

ไดว่้ากิจการสามารถต่ออายใุหม่โดยไม่มีตน้ทุนทีมี่นยัสําคญั สําหรบัอายุการใหป้ระโยชนข์อง

สิทธิทีไ่ดก้ลบัมาใหม่ทีร่บัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสญัญา

ทีเ่หลืออยู่ของสิทธิทีไ่ดร้บัตามสญัญาและตอ้งไม่รวมระยะเวลาทีต่่ออายใุหม่ 

95 ปัจจัยทางเศรษฐกจิและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอทิธพิลต่ออายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกจิกาํหนดระยะเวลาที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต

จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมายอาจจาํกัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจากสนิทรัพย์น้ัน ในการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ กจิการต้อง

กาํหนดจากระยะเวลาที่กาํหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกจิหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลา

ใดจะสั้นกว่า 

96 ปัจจัยที่บ่งช้ีว่ากิจการจะสามารถต่ออายุสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิด

ต้นทุนที่มีนัยสาํคัญ ได้แก่ 
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96.1 มีหลักฐาน (ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ์) ที่แสดงให้เหน็ว่าสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิ

ทางกฎหมายอื่นจะได้รับการต่ออายุ กรณีที่การต่ออายุน้ันขึ้นอยู่กับความเหน็ชอบของ

บุคคลที่สาม หลักฐานดังกล่าวต้องรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามจะให้      

ความเหน็ชอบด้วย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่จําเป็นสาํหรับ   

การต่ออายุ และ 

96.3 ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยสาํคัญเม่ือเปรียบเทยีบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต 

ที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากการต่ออายุน้ัน 

หากต้นทุนในการต่ออายุมีนัยสาํคัญเม่ือเปรียบเทยีบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่คาดว่า

กจิการจะได้รับจากต่ออายุน้ัน ต้นทุนในการต่ออายุน้ีถือเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

ระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่าย  

97 กิจการตอ้งปันส่วนจํานวนที่คิดค่าตดัจําหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน กิจการ

ตอ้งเริ่มตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นพรอ้มที่ใหป้ระโยชนไ์ด ้กล่าวคือ 

เมื่อสินทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 

กิจการตอ้งหยุดการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัใดวนัหนึ่งที่เกิดข้ึนก่อนระหว่าง

วนัที่กิจการจัดประเภทสินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขาย(หรือรวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก กบัวนัที่กิจการเลิกรบัรูสิ้นทรพัยน์ ั้น วิธีการตดัจําหน่ายที่ใชต้อ้งสะทอ้นถึงรูปแบบที่

กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถกําหนดรูปแบบ

ดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งใชวิ้ธีเสน้ตรงในการตดัจําหน่าย ค่าตดัจําหน่ายในแต่

ละงวดตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ หรือมาตรฐานฉบบัอ่ืน

จะอนุญาตหรือกําหนดใหกิ้จการนําค่าตดัจําหน่ายดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยอ่ื์นๆ 

98 วิธีการตัดจาํหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจาํนวนที่คิดค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม

เกณฑ์ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธีการ วิธีการดังกล่าว

รวมถึงวิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจาํนวนผลผลิต กิจการต้องเลือกใช้วิธีการตัด

จาํหน่ายตามรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และต้องใช้วิธีการตัดจําหน่ายน้ันอย่างสมํ่าเสมอในทุกงวด เว้นแต่รูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไป 
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99 โดยปกติกจิการต้องรับรู้ ค่าตัดจาํหน่ายในกาํไรหรือขาดทุน แต่ในบางคร้ังประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

ในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตสินทรัพย์อื่น ในกรณีดังกล่าว 

ค่าตัดจาํหน่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์อื่น และต้องนาํไปรวมเป็นมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกระบวนการ

ผลิตต้องนาํไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ) 

มูลค่าคงเหลือ 

100 กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอนใหเ้ป็นศูนย ์เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้กําหนดขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

100.1 มีข้อผูกมัดว่าบุคคลที่สามจะซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อส้ินสุดอายุการให้

ประโยชน ์หรือ 

100.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั (ตามที่นิยามในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) และเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถกําหนดโดยอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่องนั้น และ 

100.2.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องนั้นจะมีอยู่เมื่อ

ส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

101 จาํนวนที่คิดค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้อง

กาํหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากบัศูนย์บ่งช้ีว่ากจิการคาดว่าจะจาํหน่าย

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

102 กจิการต้องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคา ณ วันที่ประมาณการ สาํหรับการขายสินทรัพย์ที่

คล้ายคลึงกันซ่ึงสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้

สถานการณท์ี่คล้ายคลึงกบัสถานการณ์ที่กจิการคาดว่าจะนาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ใน

อนาคต กจิการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกงวดปีบัญชี กจิการ

ต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็นการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบาย       

การบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและขอ้ผิดพลาด  

103 มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจนเท่ากบัหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์จนกว่า

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ในภายหลังลดลงตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี  
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การทบทวนระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่าย 

104 กิจการตอ้งทบทวนระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

อายุการให้ประโยชนท์ราบไดแ้น่นอนอย่างนอ้ยทุกงวดปีบญัชี กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หากอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยที์่

คาดไวแ้ตกต่างจากที่ประมาณการไวใ้นอดีต ในทํานองเดียวกนั กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

วิธีการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบที่เปลีย่นไป หากรูปแบบ

ของการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไป กิจการตอ้งถือ

ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

105 ในระหว่างอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการอาจเหน็ว่าอายุการให้ประโยชน์ที่

ประมาณการไว้น้ันไม่เหมาะสมอกีต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจบ่งช้ี

ว่าระยะเวลาในการตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลง 

106 เม่ือเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเห็นว่าการตัดจาํหน่ายด้วยวิธี

ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหน่ึงคือในกรณีที่การใช้สิทธิที่ได้รับจาก

ใบอนุญาตจําเป็นต้องเล่ือนเวลาออกไปเน่ืองจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของแผนธุรกิจ

ดาํเนินการก่อน ในกรณีดังกล่าว กจิการอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์จนกว่า

งวดเวลาต่อมา 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

107 กิจการตอ้งไม่ตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

108 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมี       

การประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยการเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์น้ัน 

108.1  เป็นประจาํทุกปี และ 

108.2  เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกดิการด้อยค่า 
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การทบทวนการประเมินอายกุารใหป้ระโยชน ์

109 ในแต่ละงวดปี กิจการตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่ไดมี้    

การตดัจําหน่าย เพื่อประเมินว่าเหตุการณห์รือสถานการณต่์างๆ ยงัคงสนบัสนุนว่าอาย ุ    

การใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้นไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณห์รือสถานการณ์

ต่างๆ ไม่สนบัสนุนว่าสินทรพัยด์งักล่าวมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กิจการตอ้ง

บนัทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอน โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบญัชี ตามมาตรฐาน   

การบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558)เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

110 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) การที่กิจการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้

ประโยชน์ทราบได้แน่นอนเป็นข้อบ่งช้ีอย่างหน่ึงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า  ดังน้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน          

(ที่กาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ ส่วนของมูลค่าตามบัญชีที่สูง

กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

มูลค่าตามบญัชีทีจ่ะไดร้บัคืน-ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

111 ในการกาํหนดว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอธบิายว่ากจิการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เม่ือใด 

และอย่างไร วิธีการกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ และเม่ือใดที่กิจการต้องรับรู้

หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

การเลิกใชแ้ละการจําหน่าย  

112 กิจการตอ้งเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมือ่ 

112.1 กิจการจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หรือ  

112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรพัยน์ ั้น

มาใชป้ระโยชนห์รือจําหน่าย 

113 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที่ไดร้บัจากการจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

(ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นเป็นผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการเลิก

รับรูสิ้นทรัพยไ์ม่มีตัวตนในกําไรหรือขาดทุน เมื่อเลิกรับรูสิ้นทรัพยไ์ม่มีตัวตน (เวน้แต่
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สญัญาเช่า กําหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน

สําหรบัการขายและเช่ากลบัคืน) สําหรบัผลกําไรจากการเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งไม่

จดัประเภทเป็นรายได ้

114 การจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้นได้ในหลายวิธีการ (เช่น การขาย การทาํสัญญาเช่า

การเงิน หรือการบริจาค) ในการกาํหนดวันที่จาํหน่ายสนิทรัพย์ดังกล่าว กจิการต้องใช้เกณฑต์าม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง รายได ้สาํหรับการรับรู้รายได้จากการขาย

สินค้า และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า  

สาํหรับการจาํหน่ายสนิทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน 

115 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการรับรู้ รายการในย่อหน้า 21 กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนการเปล่ียนแทน

บางส่วนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน และเลิกรับรู้

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก กรณีที่ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติในการกาํหนด

มูลค่าตามบญัชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน กจิการอาจใช้ต้นทุนการเปล่ียนแทนกาํหนดเป็นต้นทุนของ

ส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในกจิการ 

115ก ในกรณีของการได้สทิธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกจิ หากสิทธิดังกล่าวได้มีการออกใหม่ (ขาย) 

ให้กบับุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต้องนาํไปใช้ในการกาํหนดผล

กาํไรหรือผลขาดทุนจากการออกสทิธใิหม่ 

116 กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ค้างรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม หากมีการค้างชาํระสิ่งตอบแทนจากการจาํหน่าย กิจการต้องรับรู้ สิ่งตอบแทนที่ได้รับ

เร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่เทยีบเท่าราคาขายเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่กาํหนดไว้ของสิ่งตอบแทน

กับราคาขายเงินสดให้รับรู้ เป็นดอกเบี้ ยรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได้ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ 

117 กิจการต้องไม่หยุดการตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

เม่ือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันไม่ได้ใช้อกีต่อไป เว้นแต่กรณีที่กจิการได้ตัดจาํหน่ายสนิทรัพย์ดังกล่าว 

เตม็จาํนวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์

ดังกล่าวรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก   

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

118 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงินสําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแต่ละ

ประเภท โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดข้ึนภายในกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ประเภทอ่ืน 
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118.1 อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน 

หากเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน ใหเ้ปิดเผย

ขอ้มูลเกีย่วกบัอายกุารใหป้ระโยชนห์รืออตัราการตดัจําหน่ายทีใ่ช ้

118.2 วิธีการตดัจําหน่ายสําหรบัสินทรพัยไ์ม่ตวัตนทีอ่ายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

118.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม และค่าตดัจําหน่ายสะสม (รวมทั้งผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย)์ ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

118.4 รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงไดร้วมค่าตดัจําหน่าย

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไว ้

118.5 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี            

ณ วนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึรายการต่อไปนี้  

118.5.1 จํานวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึน โดยแยกแสดงสินทรพัย์

ไม่มีตวัตนที่เกิดจากการพฒันาข้ึนภายในกิจการ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

ไดม้าแยกต่างหาก และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

118.5.2  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขายหรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไว้

เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 

2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดําเนนิงาน

ทีย่กเลิก และการจําหน่ายอ่ืน 

118.5.3 จํานวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึนหรือลดลงในระหว่างงวดที่

เกิดจากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ ตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 75 และ 

85 ถงึ 86 และทีเ่กิดจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยซ่ึ์งรบัรู ้

หรือกลบัรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ถา้มี) ตามมาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เ รื่อง การด้อยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รบัรูใ้นกําไรหรือ

ขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับป รุ ง  2558)  เ รื่ อ ง  การด้อย ค่ าของ สินทรัพย์ ( เ มื่ อ มี            

การประกาศใช)้ 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่กลบัรายการในกําไร

หรือขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุ ง  2558) เ รื่ อ ง  การด้อย ค่ าของ สินทรัพย์ ( เ มื่ อ มี             

การประกาศใช)้ 

118.5.6 ค่าตดัจําหน่ายทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด 
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118.5.7 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้

เ ป็นสกุ ล เ งิน ที่ ใ ช้นํ า เ สนองบการ เ งิน  และการแปลง ค่ าผล              

การดําเนินงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใชน้ําเสนองบการเงินของ

กิจการ และ 

118.5.8 การเปลีย่นแปลงอ่ืนของมูลค่าตามบญัชีในระหว่างงวด 

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 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 

ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ขึ้นได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมน้ันทาํให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น 

120 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่

กาํหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118.5.3 ถงึ 118.5.5 

121 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กาํหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะและ

จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญในงวด

ปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญในงวดต่อไป การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจ

เกดิจากการเปล่ียนแปลงของรายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

121.1 การประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

121.2 วิธกีารตัดจาํหน่าย หรือ  

121.3 มูลค่าคงเหลือ 

122 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

122.1 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนและ

เหตุผลสนบัสนุนการประเมินว่าอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ในการให้

เหตุผล กิจการตอ้งอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนยัสําคญัในการกําหนดว่า

สินทรพัยมี์อายกุารใหป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอน 
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122.2 คําอธิบายเกีย่วกบัมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตดัจําหน่ายที่เหลืออยู่สําหรบั 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการทีมี่สาระสําคญัต่องบการเงินของกิจการ 

122.3 สําหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาลและรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ย

มูลค่ายติุธรรม (ดูย่อหนา้ที ่44) 

122.3.1 มูลค่ายติุธรรมทีร่บัรูเ้ริม่แรกของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

122.3.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น และ 

122.3.3 สินทรพัยเ์หล่านั้นวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีราคาทุนหรือ

วิธีการตีราคาใหม่ 

122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีขอ้จํากดัในเรื่องสิทธิ และ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีน่าํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

122.5 จํานวนเงินทีกิ่จการมีขอ้ผูกมดัตามสญัญาสําหรบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

123 กรณีที่กิจการอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยสาํคัญในการกาํหนดว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน กจิการต้องพิจารณาถงึปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 90 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีว่ดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ 

124 หากกิจการบนัทึกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้

ต่อไปนี้  

  124.1 แสดงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

124.1.1 วนัทีตี่ราคาใหม่ 

124.1.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีตี่ราคาใหม่ และ  

124.1.3 มูลค่าตามบญัชีซ่ึงมีการรบัรูต้ามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มี

การตีราคาใหม่ ซ่ึงมีการวดัมูลค่าหลงัจากการรบัรูร้ายการโดยใชวิ้ธี

ราคาทุนตามย่อหนา้ที ่74 และ 

124.2 จํานวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยที์เ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนั

ตน้งวดและวนัส้ินงวดโดยแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด และ

ขอ้จํากดัในการนาํส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปันใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

124.3 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

125 ในการเปิดเผยข้อมูล กิจการอาจจาํเป็นต้องนาํสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ขึ้น อย่างไรกต็ามกจิการต้องไม่นาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกนัเป็น

ประเภทเดียวกนั หากการรวมน้ันจะทาํให้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจาํนวนเงินที่วัดมูลค่าด้วย

ทั้งวิธรีาคาทุนและวิธกีารตีราคาใหม่ 

รายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนรวมของรายจ่ายเกี่ยวกบัการวิจัยและพฒันาซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในระหว่างงวด 
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127  รายจ่ายเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักจิกรรมการ

วิจัยและพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 67 สาํหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ายที่ต้อง

นาํมารวมเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลตามที่ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 126) 

การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน 

128 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

128.1 คาํอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ตัดจาํหน่ายเตม็จาํนวนแล้ว แต่กิจการยังใช้

ประโยชน์อยู่ และ 

128.2 คาํอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยสาํคัญภายใต้การควบคุมของ 

กจิการ แต่ไม่ได้รับรู้ เป็นสนิทรัพย์เน่ืองจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เป็นไปเกณฑ์

การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรือเน่ืองจากกจิการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนหรือก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะมีผล

บังคับใช้ 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

129 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

130 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

130ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

130ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130จ  (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

130ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ซ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้มีการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 80 กจิการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

130ฌ กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สาํหรับการตีราคาใหม่

ทั้งหมดที่มีการรับรู้ ในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ที่มีการถือ

ปฏบิัติตามการปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก และสาํหรับงวดปีก่อนหน้างวดที่นาํมาถือปฏบิัติคร้ังแรก 

กิจการอาจนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้ว สาํหรับงวดก่อนหน้าอื่นกไ็ด้ ทั้งน้ี มิได้

บังคับเป็นข้อกาํหนด ในกรณีที่กิจการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้ปรับปรุงสาํหรับงวด
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ก่อนหน้าอื่น กิจการต้องระบุให้ชัดเจนสาํหรับข้อมูลที่ไม่ได้ปรับปรุง และต้องระบุว่าข้อมูลที่

ไม่ได้ปรับปรงุนาํเสนอโดยใช้เกณฑท์ี่แตกต่าง และอธบิายเกี่ยวกบัเกณฑเ์หล่าน้ัน 

130ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การแลกเปลีย่นสินทรพัยที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

131  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การปฏิบติัก่อนวนัทีมี่ผลบงัคบัใช ้

 132 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

133 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ฉบับปรับปรุง 2557)      

เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 


