เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๕ (๗/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลําดับที่ ๒.๑๙ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คําแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 38: Intangible assets Bound volume 2012 Consolidated without
early application)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ปรับปรุง 2555) มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 ดังนี้ ย่อหน้ า 36 37
40 41 130ค และเพิ่มย่อหน้ า 130จ
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สารบัญ
ย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม

1
2-7
8-17

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สามารถระบุได้
การควบคุม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

9-17
11-12
13-16
17

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

18–67

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหาก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการได้ มาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการอุดหนุ นของรัฐบาล
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการแลกเปลีย่ น
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายใน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายใน
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการพัฒนา
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนที่เกิดขึ้นภายใน

25–32
33–43
35-41
42-43
44
45-47
48–50
51–67
54-56
57–64
65–67

การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย

68–71

ค่าใช้จ่ายในอดีตที่ตอ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์

71

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

72-87

วิธีราคาทุน
วิธีการตีราคาใหม่

74
75-87

อายุการให้ประโยชน์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัดจํ าหน่าย

88-96
97-106
97-99
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มูลค่าคงเหลือ
การทบทวนระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัดจํ าหน่าย

100-103
104-106

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

107-110

การทบทวนการประเมินอายุการให้ประโยชน์

109-110

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน – ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
การเลิกใช้และการจํ าหน่าย
การเปิ ดเผยข้อมูล

111
112-117
118-128

การเปิ ดเผยข้อมู ลทัว่ ไป
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาที่ตีใหม่
รายจ่ ายในการวิจยั และพัฒนา
การเปิ ดเผยข้อมู ลอื่น

118-123
124-125
126-127
128

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันที่มีผลบังคับใช้

130-132

การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน
การปฏิบตั ิก่อนวันมีผลบังคับใช้

131
132

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

133
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1ถึ ง 133 ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่ า กั น และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่ บทการบัญชี ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนว
ปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มวี ัตถุประสงค์ท่จี ะกําหนดวิธปี ฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ไม่ได้ มีการกําหนดไว้ โดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้
กิจการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่ไี ม่มีตัวตนถ้ าเข้ าเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ โดยเฉพาะเท่านั้น นอกจากนี้ ยังกําหนด
วิธกี ารวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิสําหรับการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกเว้น
2.1 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีก่ าํ หนดไว้ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
2.2 สินทรัพย์ทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
2.3 การรับ รู ้ร ายการและการวั ด มู ล ค่ า ของการสํ า รวจและการประเมิ น ค่ า สิ น ทรั พ ย์
(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจ และการประเมินค่ า
แหล่งทรัพยากรแร่)
2.4 รายจ่ ายในการพัฒนา และ ขุ ด แร่ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ อื่น
ที่คล้ายกันซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้ นใหม่ได้

3.

หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นได้ กาํ หนดวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทใดไว้
โดยเฉพาะแล้ วกิจการต้ องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัวอย่างของรายการที่ไม่ต้องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัตมิ ดี งั ต่อไปนี้
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3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

4.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการถือไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง)
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุง 2555)
เรื่อง ภาษีเงินได้ )
สัญญาเช่ าที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรั บปรุง 2555) เรื่อง
สัญญาเช่า
สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)
สินทรัพย์ทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดง
รายการสําหรั บเครื่ องมือทางการเงิน การรั บรู้และการวั ดมู ลค่ าสินทรั พย์ทางการเงิน บาง
รายการที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท
ร่วม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ)
ต้ นทุนการได้ มารอตัดจําหน่าย และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรม์
ประกันภัยของผู้ให้ ประกันภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญา
ประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวกําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยเฉพาะสําหรับต้ นทุ นการได้ มารอตัดจําหน่ าย แต่ ไม่ ได้ ระบุการเปิ ดเผยข้ อ มู ลสําหรั บ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ าว ดังนั้น การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ าว
จึงให้ ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีฉบับนี้ด้วย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่หมุนเวียนซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรือรวมอยู่
ในกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีย กเลิ ก ซึ่ ง จัด ประเภทไว้ เ ป็ นถือ ไว้ เ พื่ อ ขาย) ตามนิ ย ามที่ก ํา หนดไว้ ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถอื ไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เช่ น คอมแพคดิสก์ (ในกรณีของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือแผ่นฟิ ล์ม
ในการกําหนดว่าสินทรัพย์ท่มี ีองค์ประกอบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือเป็ นสินทรัพย์มีตัวตน ซึ่ง
ต้ อ งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 16 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องอาศัยดุลยพินิจ
ในการพิ จ ารณาและประเมิ น ว่ า องค์ ป ระกอบใดมี นั ย สํา คั ญ มากกว่ า กั น ตั ว อย่ า งเช่ น โปรแกรม
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คอมพิ ว เตอร์ ส าํ หรั บ เครื่ อ งมือ ที่ค วบคุ ม โดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ซ่ึ ง ไม่ ส ามารถทํา งานได้ โ ดย
ปราศจากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ น้ั น ให้ ถือ ว่ า โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ดั ง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
เครื่องมือและถือเป็ นที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สําหรับระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ให้ ถอื หลักปฏิบตั ิ
เดียวกันกับข้ างต้ น เมื่อโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เป็ นส่ วนประกอบที่สามารถแยกออกจากอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้นั ต้ องถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
5.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายจ่ ายในกิจกรรมด้ านการโฆษณา การอบรม การเริ่ ม
ดําเนินงานใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและการพัฒนาถือเป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้ ดังนั้น
ถึ ง แม้ ว่ า กิ จ กรรมดั ง กล่ า วอาจก่ อ ให้ เกิ ด สิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี ตั ว ตน เช่ น แม่ แ บบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แต่
องค์ประกอบที่มตี วั ตนของสินทรัพย์น้นั ถือว่ามีความสําคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มตี ัวตน อันได้ แก่
องค์ความรู้ท่อี ยู่ในสินทรัพย์มตี วั ตนนั้น

6.

ในกรณีของสัญญาเช่ าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ าดังกล่ าวอาจเป็ นได้ ท้ังสินทรัพย์ท่มี ีตัวตน
หรือสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก ให้ ผ้ ูเช่านํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกับสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนภายใต้ สัญญาเช่ าการเงินดังกล่ าว สิทธิตามข้ อตกลงที่อนุ ญาตให้ ใช้
รายการต่าง ๆ เช่ น ฟิ ล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไม่อยู่
ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่ า และให้ ถืออยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

7.

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี
บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทําให้ เกิดประเด็นทางบัญชีท่อี าจจําเป็ นต้ องใช้ วิธีการบัญชีท่แี ตกต่าง
ไป ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการสํารวจ พัฒนาและขุดเจาะนํา้ มัน ก๊าซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรแร่
ในอุต สาหกรรมด้ านการขุด เจาะ และกรณีข องสัญ ญาการประกันภั ย ดัง นั้ น กิจ การจึ ง ไม่ ต้ อ งนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั กิ บั รายจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กิจการใน
อุตสาหกรรมด้ านการขุดเจาะหรือกิจการผู้รับประกันภัยต้ องนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัตกิ บั
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น (เช่ น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์) และรายจ่ ายอื่นๆ (เช่ น ต้ นทุนในการเริ่ ม
ดําเนินงานใหม่)
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คํานิยาม
8.

คําศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ตลาดซื้ อขายคล่อง

หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อดังต่อไปนี้
1) รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลกั ษณะเหมือนกัน
2) ต้องมีผูเ้ ต็มใจซื้ อและขายตลอดเวลาทําการ
3) ต้องเปิ ดเผยราคาต่อสาธารณชน

การตัดจําหน่าย

หมายถึง การปั นส่วนจํ านวนที่คิดค่าตัดจํ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั

สินทรัพย์

หมายถึง ทรัพยากรที่เป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
1) อยู่ ในความควบคุมของกิ จการ ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณในอดีต
2) ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ

มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง จํ านวนที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินหลังจาก
หัก ค่ า ตัด จํ า หน่ า ยสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า
สะสมของสินทรัพย์

ราคาทุน

หมายถึง จํ านวนเงินสดหรื อรายการเที ยบเท่ าเงินสดที่กิจการจ่ ายไป
หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น ที่ กิ จ การมอบให้
เพือ่ ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ซื้อหรือสร้างสินทรัพย์น้นั
หรื อ จํ า นวนที่ กิ จ การรับ รู ้เ ป็ นสิ น ทรัพ ย์ต ามข้อ กํ า หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น เช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

จํานวนทีค่ ิดค่าตัด
จําหน่าย

หมายถึง ราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ห รื อ จํ า นวนอื่ น ที่ ใ ช้แ ทนราคาทุ น
หักด้วยมูลค่าคงเหลือ
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การพัฒนา

หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรื อความรู อ้ ื่นมาใช้ในแผนงานหรื อ
การออกแบบเพื่อผลิ ตสิ่งใหม่ หรื อสิ่งที่ดีขึ้ นกว่ าเดิ มอย่า ง
เป็ นสําคัญก่ อนที่จะเริ่มผลิตหรื อใช้ในเชิ งพาณิชย์ไม่ว่าสิ่ง
นั้นจะเป็ นวัตถุดิบชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ระบบ หรือบริการ

มูลค่าเฉพาะกิจการ

หมายถึง มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะได้รบั จาก
การใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง และจากการขายสินทรัพย์น้นั
เมือ่ สิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์หรือที่คาดว่าจะเกิดเมือ่ มีการ
โอนเพือ่ ชําระหนี้ สิน

มูลค่ายุตธิ รรม

หมายถึง จํ านวนเงิ นที่ผูซ้ ื้ อและผู ข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู แ้ ละเต็ มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่ อรองราคากันได้อย่ างเป็ นอิ สระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกีย่ วข้องกัน

ผลขาดทุนจากการด้อย หมายถึง จํ านวนของมู ลค่าตามบัญชี ที่สูงกว่ ามู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั
ค่าของสินทรัพย์
คืนของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิ นที่สามารถระบุ ได้และไม่มีลกั ษณะ
ทางกายภาพ

สินทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวเงิน

หมายถึง เงินสดที่ถือครองหรือสินทรัพย์ที่กิจการจะได้รบั เป็ นจํ านวน
เงินที่แน่นอน หรือที่สามารถระบุได้

การวิจยั

หมายถึง การสํ า รวจตรวจสอบที่ ว างแผนและริ เริ่ ม เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง
ความรู ้ค วามเข้า ใจใหม่ ๆ ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ห รื อ
ทางด้านเทคนิค

มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง จํ านวนเงิ นโดยประมาณที่กิจการจะได้รบั ณ เวลาปั จจุ บนั
จากการจํ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนโดยประมาณที่
ของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการจํ าหน่าย หากสินทรัพย์ มีอายุและ
สภาพทีค่ าดว่าจะเป็ น ณ วันสิ้ นอายุการให้ประโยชน์
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อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้
2) จํ านวนผลผลิ ต หรื อ จํ านวนหน่ ว ยในลั ก ษณะอื่ น ที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
9.

กิจการมักใช้ ทรัพยากรหรือก่อให้ เกิดหนี้สนิ เพื่อซื้อ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดับทรัพยากรที่ไม่มี
ตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้ านเทคนิค การออกแบบ การนําระบบหรือ
กระบวนการใหม่ ม าปฏิบัติ สิท ธิตามใบอนุ ญ าต สินทรั พ ย์ท างปั ญ ญา ความรู้ทางการตลาด และ
เครื่องหมายการค้ า ซึ่งรวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างของรายการที่เกิดจากทรัพยากร
ข้ างต้ น ได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิ ล์มภาพยนตร์ รายชื่อลูกค้ า สิทธิในการ
ให้ บริ การสินเชื่ อเพื่ อที่อยู่ อ าศัย ใบอนุ ญาตทําการประมง โควต้ านําเข้ าสินค้ า สิทธิท่ีจะใช้ ช่ือและ
ดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าหรือกับผู้ขายสินค้ า ความจงรักภักดีต่อสินค้ า ส่วนแบ่งตลาด และ
สิทธิทางการตลาด

10.

รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้ าที่ 9 อาจไม่เข้ าเงื่อนไขการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคํานิยามที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ทุกรายการ รายการที่จะถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ ต้องสามารถระบุได้
ต้ อ งอยู่ ภายใต้ การควบคุ มของกิจการ และต้ อ งก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจในอนาคต หาก
รายการใดไม่ เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน กิจการต้ องรับรู้รายจ่ ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ได้ มาหรือก่อให้ เกิดซึ่งรายการนั้นเป็ นค่ าใช้ จ่ายทันที อย่างไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวม
ธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ (ดูย่อหน้ าที่ 68)

สามารถระบุได้
11.

คํานิยามของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนกําหนดให้ สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนต้ องสามารถระบุแยกจากค่าความนิยมได้
ค่ าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจถือเป็ นสินทรั พย์ท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์อ่นื ที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุและรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากได้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการผนวกระหว่างสินทรัพย์ท่สี ามารถระบุได้
หลายๆรายการที่ได้ มารวมกัน หรือเกิดจากสินทรัพย์เหล่านั้น ซึ่งแต่ละรายการไม่เข้ าเกณฑ์ท่จี ะรับรู้ใน
งบการเงิน
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12.

สินทรัพย์สามารถระบุได้ก็ต่อเมือ่
12.1 สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย
โอน ให้สิ ท ธิ ให้เ ช่ า หรื อ แลกเปลี่ ย นได้อ ย่ า งเอกเทศ หรื อ โดยรวมกับ สัญ ญา เป็ น
สินทรัพย์หรื อหนี้ สิ นที่สามารถระบุ ได้ โดยไม่คํานึงว่ ากิจการตั้งใจจะแยกเป็ นเอกเทศ
หรือไม่ หรือ
12.2 ได้มาจากการทํ าสัญ ญาหรื อสิ ท ธิ ทางกฎหมายอื่ นๆ โดยไม่ คํา นึ ง ถึง ว่ า สิ ทธิ เ หล่ านั้น
จะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

การควบคุม
13.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือว่าอยู่ภายใต้ การควบคุมของกิจการหากกิจการมีอาํ นาจที่จะได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจํากัดไม่ให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าถึงประโยชน์ดังกล่าว
ตามปกติ ความสามารถที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักเกิด
จากสิทธิตามกฎหมายที่มผี ลบังคับใช้ ดังนั้น การไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมาย เป็ นการยากที่จะแสดงให้ เห็น
ถึงการควบคุม อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใช้ สทิ ธิตามกฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ท่จี าํ เป็ นเพียง
อย่างเดียวสําหรับการควบคุม ทั้งนี้เพราะกิจการอาจสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน
ลักษณะอื่นได้

14.

ความรู้ทางการตลาดและความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการ
สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ าความรู้น้ันได้ รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ข้ อตกลงในการคุ้มครองทางการค้ า (หากกฎหมายอนุญาตให้ ทาํ ได้ ) หรือ
โดยหน้ าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับความรู้น้นั

15.

กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและกิจการอาจสามารถระบุได้ ว่าความเชี่ยวชาญของ
พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการอบรม จะทําให้ กิจการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและยังอาจ
คาดได้ ว่ า พนั ก งานเหล่ า นั้ น จะใช้ ความเชี่ ย วชาญเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ กิ จ การได้ ต่ อ ไป
อย่างไรก็ตาม กิจการโดยปกติมักไม่มีการควบคุมที่เพี ยงพอกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่
คาดว่าจะเกิดจากกลุ่มพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือจากการอบรมพนักงานเหล่านี้จนเกิดสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนตามคํานิยามดังกล่ าว ในทํานองเดียวกัน ความสามารถในการบริหารหรือความสามารถ
พิเศษด้ านเทคนิคไม่อาจเข้ าเกณฑ์เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคํานิยาม เว้ นแต่กจิ การจะได้ รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายที่จะใช้ ประโยชน์และได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดหวัง
นอกจากนี้ความสามารถนี้ยงั ต้ องเข้ าเกณฑ์อ่นื ของคํานิยามการเป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
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16.

กิจการอาจมีส่วนแบ่ งตลาดหรื อกลุ่มลู กค้ าที่คาดว่ าจะดําเนินการค้ ากับกิจการต่ อไปได้ เนื่องจาก
กิจการพยายามสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและความจงรักภักดีของลูกค้ าที่มีต่อสินค้ าหรือบริการ
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม กิจการไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุมอื่น
เพื่ อให้ ลูกค้ ามีความสัมพั นธ์หรือความจงรั กภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่ มีอาํ นาจเพี ยงพอที่จะ
ควบคุ มประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่ าจะได้ รับจากความสัมพั นธ์และความจงรั กภัก ดีข องลู ก ค้ า
ดังนั้น รายการข้ างต้ น (กลุ่มลูกค้ า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้ า)
จึงไม่ เข้ าเกณฑ์เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคํานิยาม อย่ างไรก็ดี การไม่ มีสิทธิตามกฎหมายในการ
คุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้ า แต่หากมีรายการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้ า
(ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้ จะไม่ได้ ทาํ เป็ นสัญญา กรณีน้ มี ีหลักฐานว่า กิจการสามารถควบคุม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้ าได้ และมีหลักฐานว่ า
ความสัมพันธ์กับลูกค้ าดังกล่าวสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าดังกล่าวจะ
เข้ าเกณฑ์เป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามคํานิยาม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
17.

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กจิ การจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้ จากการ
ขายผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการ ต้ นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อ่นื ที่เกิดขึ้นจากการใช้ สนิ ทรัพย์
ไม่มีตัวตนนั้นโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปั ญญาที่นาํ มาใช้ กับกระบวนการผลิตอาจช่ วยลดต้ นทุน
การผลิตในอนาคตแทนที่จะทําให้ รายได้ ในอนาคตเพิ่มขึ้น

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
18.

ในการรับรู้รายการใดรายการหนึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ องสามารถแสดงให้ เห็นว่ารายการ
นั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
18.1 เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (ดูย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17)
18.2 เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ (ดูย่อหน้ าที่ 21 ถึง 23)
ข้ อกําหนดนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับต้ นทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อหรือสร้ างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายใน
กิจ การเอง และต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้ น ในภายหลั ง เพื่ อ เพิ่ ม หรื อ เปลี่ ย นแทนบางส่ ว น หรื อ บํารุง รั ก ษา
สินทรัพย์น้นั

19.

ย่อหน้ าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่างหาก และย่อหน้ าที่
33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ย่อหน้ าที่ 44 เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
เริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้ มาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ย่อหน้ าที่ 45 ถึง 47 เกี่ยวกับการ
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แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้ าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกับค่าความนิยมที่เกิดขึ้น
ภายในกิจการ ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่กจิ การสร้ างขึ้นภายในกิจการเอง
20.

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนโดยทั่วไปแล้ วจะไม่มกี ารเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์น้ัน หรือเปลี่ยนแทนส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสินทรัพย์ ดังนั้นรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังส่วนใหญ่ จึงเป็ นการจ่ายเพื่อคงรักษาไว้ ในประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนนั้นมากกว่ าที่จะเป็ นรายจ่ ายเพื่ อให้ เข้ าเกณฑ์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคํานิยาม และเกณฑ์การรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้แล้ วมักเป็ นการยากที่จะกระจายรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังไปยังสินทรัพย์ไม่
มี ตั ว ตนใดโดยเฉพาะได้ โดยตรง แต่ จ ะถื อ เป็ นรายจ่ า ยของกิ จ การโดยรวมมากกว่ า ดั ง นั้ น
จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาในครั้งแรกหรือ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสร้ างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในกิจการเสร็จเรียบร้ อยแล้ วเป็ น
มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 63 รายจ่ายที่เกิดขึ้น
ภายหลังสําหรั บตราสินค้ า หั วหนั งสือ ชื่ อสิ่งพิ มพ์ รายชื่ อลูกค้ า และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแล้ ว
คล้ ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากภายนอกกิจการหรือที่กจิ การสร้ างขึ้นเอง)
ให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรายจ่ายเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้ อย่างชัดเจน
จากรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการพัฒนาธุรกิจโดยรวม

21.

กิจการรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ก็ต่อเมือ่ เข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
21.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิด
จากสินทรัพย์น้นั
21.2 ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

22.

กิ จ การต้อ งประเมิ น ความน่ า จะเป็ นที่ กิ จ การจะได้ร บั ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจาก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยใช้ขอ้ สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุ น ข้อสมมติดงั กล่าว
ต้องแสดงให้เห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริหารต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้ นตลอด
ช่วงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

23.

กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่ นอนที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้ สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามหลักฐานที่มีอยู่ขณะที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก โดยให้ นาํ้ หนักกับ
หลักฐานจากภายนอกมากกว่า

24.

กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือ่ เริ่มแรกด้วยราคาทุน
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหาก
25.

โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจ่ ายเพื่ อให้ ได้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาแบบแยกต่ างหากจะสะท้ อนถึงความ
คาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นที่กจิ การจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลา
หรือจํานวนที่จะได้ รับ ดังนั้น จึงถือได้ ว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่างหากเข้ าเกณฑ์การรับรู้ตาม
ย่อหน้ าที่ 21.1 เสมอ

26.

นอกจากนี้ ราคาทุ น ของสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่ างหาก ถือว่ าสามารถวัดมู ลค่ าได้ อ ย่ าง
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่สี ่งิ ตอบแทนของการจ่ายซื้ออยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์
ที่เป็ นตัวเงินอื่น

27.

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่ได้ มาแยกต่างหาก ประกอบด้ วย
27.1 ราคาซื้อรวมภาษีนาํ เข้ าและภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้ วยส่วนลดการค้ าต่างๆ และจํานวน
ที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย
27.2 ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้ พร้ อมที่จะใช้ ประโยชน์ได้ ตาม
ความประสงค์

28.

ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรง ประกอบด้ วย
28.1 ต้ นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้ งาน
28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
28.3 ต้ นทุนการทดสอบสภาพความพร้ อมใช้ งาน

29.

ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้ วย
29.1 ต้ นทุนในการแนะนําสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)
29.2 ต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่ หรื อกับลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนในการ
ฝึ กอบรมพนักงาน)
29.3 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป

30.

การรั บ รู้ ต้ นทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนจะสิ้ นสุ ด
เมื่อสินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังนั้น ต้ นทุน
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่ างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ าตามบัญชีของรายการ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ได้ แก่

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 13/40

30.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ ประโยชน์ได้ ตามความประสงค์
ของผู้บริหารกิจการ แม้ ว่าจะยังไม่ถูกนํามาใช้ กต็ าม
30.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความต้ องการผลผลิต
ยังอยู่ในระดับเริ่มต้ น
31.

การดําเนินงานบางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ถือ
เป็ นสถานการณ์ท่จี าํ เป็ นเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ให้ อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตาม
ความประสงค์ของผู้บริหาร การดําเนินงานเหล่ านี้อาจเกิดขึ้นในช่ วงก่อนหรือในระหว่ างการพัฒนา
สินทรัพย์น้นั เนื่องจากการดําเนินงานดังกล่าวไม่ได้ จาํ เป็ นในการทําให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้ อมที่
จะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้ บริหาร กิจการต้ องรั บรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่เ กิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง

32.

หากระยะเวลาการชําระสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผ้ ูขายให้ สนิ เชื่อตามปกติ กิจการ
ต้ องกําหนดราคาทุ นของสินทรั พย์น้ันให้ เท่ากับราคาขายเงินสด และบันทึกผลต่ างระหว่ างราคาที่
เทียบเท่ากับการซื้อด้ วยเงินสดและจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชําระจริงเป็ นดอกเบี้ยตลอดอายุของการ
ได้ สินเชื่ อ เว้ นแต่ กิจการรั บรู้ดอกเบี้ยดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยมื

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
33.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ กําหนดว่ าหาก
กิจการได้ สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนมาจากการรวมธุรกิจ ต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็คือมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้ อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความ
เป็ นไปได้ ท่กี จิ การคาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาหรือจํานวน
ที่จะได้ รับ ดังนั้น จึงถือได้ ว่า สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจเข้ าเกณฑ์การรับรู้ตาม
ย่อหน้ าที่ 21.1 เสมอ หากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือได้ มา
จากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ดังกล่ าวได้ อย่างน่ าเชื่อถือ ดังนั้น จึงถือได้ ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาพร้ อมกับการรวม
ธุรกิจ เข้ าเกณฑ์การวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือตามย่อหน้ าที่ 21.2 เสมอ

34.

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือกิจการสามารถรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกจากค่ าความ
นิยม ณ วันที่ซ้ ือ หากสามารถวัดมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ โดยไม่ต้องคํานึงว่ า
ผู้ ข ายได้ รับ รู้สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนนั้ น ก่ อ นที่จ ะมีก ารรวมธุร กิจ หรื อ ไม่ น่ั น หมายความว่ า ผู้ ซ้ ื อรั บ รู้
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โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนินการของผู้ถูกซื้อเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่ าความ
นิยมหากโครงการดังกล่ าวเข้ าเกณฑ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคํานิยามโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่
ระหว่างดําเนินการของผู้ขายจะเข้ าเกณฑ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคํานิยามก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามทุกข้ อ
ดังต่อไปนี้
34.1 เป็ นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์
34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ แยกต่างหากหรือเกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
35.

หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือได้ มาจากการทํา
สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดัง กล่ า วได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ ในกรณีท่ีกิจ การใช้ วิ ธีก ารวั ด มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
โดยใช้ มูลค่าต่าง ๆ กัน ซึ่งมีความน่าจะเป็ นที่แตกต่างกันไป เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าความไม่แน่นอน
ดังกล่าวได้ นาํ ไปรวมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์แล้ ว

36.

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแบ่ งแยกได้ เฉพาะเมื่อพิ จารณาร่ วมกับ
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่สามารถระบุได้ เท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ ือกิจการจะรับรู้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่รวมกับรายการที่เกี่ยวข้ อง

37.

ผู้ซ้ ืออาจจะรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบกันเป็ นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สนิ ทรัพย์แต่
ละรายการมี อ ายุ ก ารให้ ประโยชน์ ใ กล้ เคี ย งกั น ตั ว อย่ า งเช่ น คํ า ว่ า “ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” และ
“ชื่อผลิตภัณฑ์” มักใช้ แทนเครื่องหมายการค้ าและเครื่องหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม “ตราผลิตภัณฑ์”
และ “ชื่อผลิตภัณฑ์” โดยทั่วไปเป็ นคําศัพท์ด้านการตลาด ซึ่งนํามาใช้ เพื่อหมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์
ซึ่งประกอบกัน เช่น เครื่องหมายการค้ า (หรือเครื่องหมายของสินค้ าประเภทบริการ) และชื่อการค้ า
สูตร ส่วนผสม และความชํานาญด้ านเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ อง

38.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

39.

ราคาตลาดที่ก าํ หนดในตลาดซื้อขายคล่ อง ใช้ ประมาณมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนได้
อย่างน่าเชื่อถือมากที่สุด (ดูย่อหน้ าที่ 78) โดยทั่วไปแล้ วราคาตลาดที่เหมาะสมก็คือ ราคาเสนอซื้อ
ปั จจุ บัน หากราคาเสนอซื้อปั จจุ บันหาไม่ได้ กิจการอาจใช้ ราคาของรายการที่คล้ ายคลึงกันล่าสุดเป็ น
ฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยมีข้อแม้ ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ
ที่มสี าระสําคัญระหว่างวันที่เกิดรายการนั้นกับวันที่ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์

40.

หากไม่ มี ต ลาดซื้ อขายคล่ อ งสํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ น้ั น ก็คื อ
จํานวนเงินที่กจิ การจะต้ องจ่ายเพื่อสินทรัพย์น้ัน ณ วันที่ซ้ ือ โดยที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจ
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ในการแลกเปลี่ยน โดยอาศัยข้ อมูลที่ดีท่ีสุดที่มีอยู่ ในขณะนั้น ในการกําหนดจํานวนเงินดังกล่ าว
กิ จ การต้ องพิ จารณาถึ ง ผลของรายการซื้ อขายสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ค ล้ ายคลึ ง กั น ที่ เ กิ ด ขึ้ นล่ าสุ ด
ร่ วมด้ วย ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจนําตัวคูณซึ่งสะท้ อนถึงรายการซื้อขายในตลาดปั จจุ บันมาคูณกับ
ตัวแปรที่มีผลต่ อความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย์ (เช่ น รายได้ กาํ ไรจากการดําเนินงาน
หรือกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย)
41.

กิจการที่มีการซื้อหรือขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นปกติอาจพัฒนาเทคนิคในการประมาณมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนโดยทางอ้ อม เทคนิคดังกล่าวอาจนํามาใช้ ในการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก
ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ หากเทคนิคเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการประมาณ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน และสะท้ อ นถึ ง รายการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น ของ
อุตสาหกรรมที่นาํ สินทรัพย์น้นั มาใช้ ประโยชน์ เทคนิคดังกล่าวรวมถึง ตัวอย่างเช่น
41.1
41.2

การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่จี ะได้ รับในอนาคตจากสินทรัพย์น้นั
ประมาณการต้ นทุนซึ่งกิจการอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
ไม่จาํ เป็ นต้ อง
41.2.1

ได้ รับสิทธิจากอีกกิจการหนึ่งภายใต้ เงื่อนไขปกติ ( ตามแนวคิดแบบการได้ รับ
ยกเว้ นค่าสิทธิ โดยใช้ กระแสเงินสดสุทธิคิดลด) หรือ

41.2.2

โดยการสร้ างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้น หรือการเปลี่ยนแทน(ตามแนวคิดแบบ
ต้ นทุน)

รายจ่ ายทีเ่ กิดขึ้ นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวิจยั และพัฒนาทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการ
42.

รายจ่ ายในการวิจยั และพัฒนาซึ่ง
42.1 เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหรื อพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนินการซึ่ งได้มาแยกต่ างหากหรื อ
ได้มาจากการรวมธุรกิจและรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ
42.2 เกิดขึ้ นหลังจากการได้มาซึ่งโครงการ
การบันทึกบัญชีของรายการดังกล่าวให้เป็ นไปตามย่อหน้าที่ 54-62

43.

ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 54-62 กําหนดว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู่
ระหว่ างดําเนินการ ไม่ว่าจะได้ มาแยกต่างหาก หรือได้ มาจากการรวมธุรกิจซึ่งได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนแล้ วจะต้ อง
43.1 รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีท่เี กิด หากเป็ นรายจ่ายในการวิจัย
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43.2 รับรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายทันทีท่เี กิด หากเป็ นรายจ่ ายในการพัฒนาซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามย่อหน้ าที่ 57 และ
43.3 บันทึกเพิ่ มในมู ลค่ าตามบัญชี ของโครงการวิจัยและพั ฒนาที่อยู่ ระหว่ างดําเนินการที่ได้ ม า
หากรายจ่ายในการพัฒนานั้นเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มตี ัวตนตามย่อหน้ าที่ 57

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการอุดหนุนของรัฐบาล
44.

ในบางกรณี กิจการอาจได้ สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทน
ใดๆ หรือที่เรียกว่าจ่ายแต่ในนาม ในกรณีน้ อี าจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอน หรือปั นส่วนสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ให้ กับกิจ การ เช่ น สิท ธิส ําหรั บ เครื่ อ งบิน ลงจอด สิท ธิใ นการดําเนิ น การสถานี วิ ท ยุ ห รื อ โทรทัศ น์
ใบอนุญาตหรือโควต้ านําเข้ า หรือสิทธิท่จี ะใช้ ทรัพยากรที่มีข้อจํากัดอื่น ตามข้ อกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ท้งั สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุนเมื่อเริ่มแรกด้ วย
มูลค่ายุติธรรม หากกิจการเลือกที่จะไม่รับรู้สนิ ทรัพย์เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องรับรู้
สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่กาํ หนดไว้ (วิธที ่สี ามารถปฏิบัติได้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่อง การ
บัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่ วยเหลือจากรัฐบาล) บวกกับ
รายจ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ พร้ อมที่จะใช้ ประโยชน์ได้ ตามประสงค์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการแลกเปลีย่ น
45.

กิจการอาจได้ รับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินรายการ
อื่น หรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ท่ีเป็ นตัวเงินและไม่ เป็ นตัวเงิน ข้ อพิ จารณาที่จะกล่ าว
ต่ อไปนี้เป็ นข้ อพิ จารณาสําหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงินกับสินทรั พย์ท่ีไม่ เป็ น
ตัวเงินรายการอื่น อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถใช้ ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีท่ี
กล่าวไว้ ได้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้ วยมูลค่า
ยุตธิ รรม ยกเว้ นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
45.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์
45.2 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทั้ง ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ ม าและสิน ทรั พ ย์ ท่ีนํา ไปแลก ไม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า ได้
อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้ องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ
สินทรั พย์ท่ีนําไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสินทรั พย์ท่ีได้ มาไม่ ได้ วัดมู ลค่ าโดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรม
กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์น้นั โดยใช้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน
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46.

ในการกํา หนดว่ า รายการแลกเปลี่ ย นมี เ นื้ อหาเชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ ไม่ ให้ กิ จ การพิ จ ารณาจากขนาด
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไข
46.1 ลัก ษณะ (ความเสี่ยง จั ง หวะเวลา และจํา นวน) ของกระแสเงิ น สดจากสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ รั บ
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยน หรือ
46.2 รายการแลกเปลี่ ย นทํ า ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะกิ จ การในส่ ว นของ
การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
46.3 ความแตกต่างในย่อหน้ าที่ 46.1 หรือ 46.2 ต้ องมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่มี กี ารแลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ มูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ
การดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยนต้ องสะท้ อนถึงกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของ
การวิเคราะห์ดงั กล่าวอาจเห็นได้ ชัดเจนโดยกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องทําการคํานวณอย่างละเอียด

47.

ย่อหน้ าที่ 21.2 กําหนดเงื่อนไขที่กจิ การจะรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าจะต้ องสามารถวัดมูลค่าราคาทุน
ของสิน ทรั พ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถือ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ไ ม่ มีร ายการในตลาด
ที่เทียบเคียงได้ จะถือว่าสามารถวัดมูลค่าอย่างน่าเชื่อถือหากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
47.1 ความผั น ผวนของช่ ว งการประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ส มเหตุ ส มผลของสิน ทรั พ ย์ น้ั น ไม่ มี
นัยสําคัญ
47.2 กิจ การสามารถประเมิ น ความน่ า จะเป็ นของประมาณการมู ล ค่ ายุ ติธ รรม ณ ระดับ ต่ า งๆ
ได้ อย่างสมเหตุสมผล
หากกิจการสามารถที่จะกําหนดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาหรือสินทรัพย์ท่นี าํ ไปแลกเปลี่ยนได้
อย่ า งน่ า เชื่ อ ถือ กิจ การต้ อ งกํา หนดต้ น ทุ น ของสิน ทรั พ ย์ท่ีไ ด้ ม าด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสินทรั พ ย์
ที่นาํ ไปแลกยกเว้ นมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า
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ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายในกิจการ
48.

กิจการต้องไม่รบั รูค้ ่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นภายในเป็ นสินทรัพย์

49.

ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้ เกิดรายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแต่รายจ่าย
ดังกล่ าวไม่ ก่อให้ เกิดสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจการมักอ้ างว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็ นส่วนสนับสนุนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม
ค่ าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการไม่มีการรับรู้เป็ นสินทรัพย์เนื่องจากรายจ่ ายที่เกิดขึ้นไม่ได้ เป็ น
ทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (เช่น ไม่สามารถแยกออกได้ หรือไม่เป็ นรายจ่ายที่เกิดจากสัญญาหรือสิทธิ
ทางกฎหมายอื่นๆ) ภายใต้ การควบคุมของกิจการ ซึ่งสามารถวัดราคาทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ

50.

ผลต่างระหว่างราคาตลาดของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิท่สี ามารถระบุได้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งอาจสะท้ อนให้ เห็นถึงปั จจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ าของกิจการ อย่างไรก็ตาม
ผลต่างดังกล่าวไม่ได้ แสดงถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของกิจการ

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้ นภายใน
51.

ในบางครั้ง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่น้ัน
ทําได้ ยาก เนื่องจากปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้
51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ ว่ามีสินทรัพย์ท่สี ามารถระบุได้ ท่จี ะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ
51.2 การกําหนดราคาทุนของสินทรัพ ย์ได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือ ในบางกรณีกิจ การจะไม่ สามารถแยก
ต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาระดับหรือเพื่อ
ยกระดับค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายใน หรือจากต้ นทุนที่เกิดจากการดําเนินงานประจําวันได้
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดให้ กจิ การต้ องนําข้ อกําหนดและแนวปฏิบัติท่กี าํ หนดไว้ ใน
ย่ อ หน้ าที่ 52 ถึ ง 67 มาประยุ ก ต์ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนทุ ก รายการที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในกิ จ การ
นอกเหนือจากข้ อกําหนดทั่วไปสําหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

52.

ในการประเมินว่ าสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเข้ าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ กิจการต้ อง
แยกขั้นตอนการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
52.1 ขั้นตอนการวิจยั และ
52.2 ขั้นตอนการพัฒนา
คําว่ า “ขั้น ตอนการวิ จั ย” และ “ขั้น ตอนการพั ฒนา” มีความหมายที่ก ว้ า งกว่ าคําว่ า “วิ จั ย” และ
“พัฒนา” ตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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53.

หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรั บโครงการภายในของ
กิจการที่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้ องถือว่ ารายจ่ ายของโครงการดังกล่ าวเป็ นรายจ่ายที่
เกิดในขั้นตอนการวิจยั เท่านั้น

ขั้นตอนการวิจยั
54.

กิจการต้องไม่ รบั รู ร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการวิ จัย หรื อเกิดในขั้นตอนการวิ จัยของโครงการภายใน
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แต่ตอ้ งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ รายจ่ ายนั้นเกิดขึ้ น

55.

ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่สามารถที่จะแสดงให้ เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น
ได้ เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กจิ การ ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้รายจ่าย
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในทันที

56.

ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัยมีดงั ต่อไปนี้
56.1 กิจกรรมซึ่งมุ่งที่จะให้ ได้ มาซึ่งความรู้ใหม่
56.2 การค้ นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ าย เพื่ อนําผลการวิจัยหรื อความรู้อ่ืน
มาประยุกต์หรือปฏิบตั ิ
56.3 การค้ นหาทางเลือกสําหรับวัตถุดบิ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ
56.4 สูตรการออกแบบ การประเมิน ผล และการคัดเลื อ กขั้น สุดท้ ายของทางเลือ กที่เ ป็ นไปได้
สําหรับนวัตกรรมหรือสิ่งที่ดขี ้ นึ กว่าเดิม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็ นวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน
ระบบ หรือบริการ

ขั้นตอนการพัฒนา
57.

กิจการจะรับรู ร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการพัฒนาหรื อเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ก็ต่อเมือ่ กิจการสามารถแสดงว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
57.1 มี ค วามเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค ที่ กิ จ การจะทํ า สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนให้เ สร็ จ สมบู ร ณ์เ พื่อ
นํามาใช้ประโยชน์หรือขายได้
57.2 กิ จการมี ความตั้งใจที่ จะทํ าสิ นทรัพย์ไม่ มี ตวั ตนให้เสร็ จสมบู รณ์และนํามาใช้ประโยชน์
หรือขาย
57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ ะนําสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
57.4 กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตเหนืออื่นใดกิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นว่ าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนหรื อสิ่งที่จะ
เกิดจากสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนนั้นมีตลาดรองรับอยู่ จริ ง หรื อหากกิ จการนําสิ นทรัพย์ไม่ มี
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ตัวตนไปใช้เป็ นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นถึงประโยชน์ที่จะได้รบั จาก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้น
57.5 กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้
เพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การพัฒนาเสร็จสิ้ นสมบู รณ์ และนําสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้
57.6 กิ จ การมี ค วามสามารถที่ จ ะวัด มู ล ค่ า ของรายจ่ า ยที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน
ที่เกิดขึ้ นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
58.

ในระหว่ างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และสามารถแสดงให้ เ ห็น ว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีสิน ทรั พ ย์ น้ั น จะก่ อ ให้ เกิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็ นขั้นตอนที่ก้าวหน้ ามากกว่ า
ขั้นตอนการวิจยั

59. ตัวอย่างของกิจกรรมการพัฒนาได้ แก่
59.1 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบแม่แบบและแบบจําลองในระหว่างขั้นตอนก่อน
การผลิตหรือขั้นตอนก่อนการใช้
59.2 การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้ าที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่
59.3 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการดําเนินงานของโรงงานนําร่ อง ซึ่งไม่ใช่ ขนาดที่จะสามารถ
ทําการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ
59.4 การออกแบบ การก่ อ สร้ า ง และการทดสอบ สํา หรั บ ทางเลื อ กที่ไ ด้ คั ด เลื อ กแล้ ว สําหรั บ
วัตถุดบิ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ ปรับปรุงให้ ดขี ้ นึ
60.

กิจการต้ องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์โดยใช้ ข้อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ เพื่อแสดงให้
เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้ อย่างไร หากสินทรัพย์จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อต้ องใช้ ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื กิจการต้ องนําแนวคิดเกี่ยวกับ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ มาปฏิบตั ิ

61.

ตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําให้ สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตน
เสร็จสมบูรณ์ หรือทําให้ กจิ การสามารถใช้ หรือได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ แก่ แผนงาน
ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรด้ านเทคนิค ด้ านการเงิน และด้ านอื่นที่จาํ เป็ นและกิจการมีความสามารถที่
จะจัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้ อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนภายนอกด้ วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะให้ เงินสนับสนุนโครงการจากผู้ให้ ก้ ู
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62.

ตามปกติ ระบบต้ นทุน ของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้ องลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต
หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

63.

กิจการต้องไม่รบั รูร้ ายการที่กิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายใน เช่น ตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์
รายชื่อลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเนื้ อหาแล้วคล้ายคลึงกันเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

64.

รายจ่ายสําหรับตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อลูกค้ า และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแล้ ว
คล้ ายคลึงกัน ซึ่งกิจการก่อให้ เกิดขึ้นภายในเป็ นรายจ่ ายที่ไม่ สามารถแยกจากต้ นทุนในการพั ฒนา
ธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายใน
65.

ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้ าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ
รายจ่ ายที่เ กิดขึ้น นั บตั้งแต่ วันที่สินทรั พ ย์ไม่ มีตั วตนเข้ าเกณฑ์ก ารรั บรู้ร ายการตามที่ก าํ หนดไว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็ นครั้งแรก ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ย่อหน้ าที่ 71 ไม่อนุญาตให้ กิจการนํา
รายจ่ายที่เคยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายกลับมาบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 65
กิจการกําลังพัฒนากระบวนการการผลิตใหม่ ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000,000 บาท
รายจ่ ายจํานวน 900,000 บาทเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ ายจํานวน 100,000
บาท เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5
กิจการสามารถแสดงให้ เห็นว่ า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่ าวเข้ าเงื่อนไข
การรั บรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของความรู้ความชํานาญ
ซึ่งรวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อทําให้ กระบวนการผลิตเสร็จ
สมบูรณ์ก่อนที่จะพร้ อมใช้ ) มีมูลค่าโดยประมาณ 500,000 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x5 กิจการต้ องรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับขั้นตอนการผลิตเป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนด้ วย
ราคาทุ น 100,000 บาท (รายจ่ ายที่เกิดขึ้ นนั บตั้งแต่ วั นที่เข้ าเงื่อนไขการรั บรู้รายการ ณ วั นที่ 1
ธันวาคม 25x5)
รายจ่ า ยจํา นวน 900,000 บาทที่ เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นวั น ที่ 1 ธั น วาคม 25x5 ต้ อ งรั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
เนื่องจากยังไม่เข้ าเงื่อนไขการรับรู้รายการจนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจ่ายดังกล่ าวไม่ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของกระบวนการการผลิตที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 2,000,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
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จากความรู้ความชํานาญที่รวมอยู่ในกระบวนการการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อ
ทําให้ กระบวนการการผลิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะพร้ อมใช้ ) มีมูลค่าโดยประมาณ 1,900,000 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x6 ต้ นทุนของกระบวนการการผลิตเท่ากับ 2,100,000 บาท (ประกอบด้ วยรายจ่าย
ที่รับรู้เมื่อสิ้นปี 25x5 จํานวน 100,000 บาท และรายจ่ายที่รับรู้ในปี 25x6 จํานวน 2,000,000
บาท) กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์จาํ นวน 200,000 บาท เพื่อปรับให้
มูลค่าตามบัญชีของกระบวนการการผลิตก่อนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (2,100,000 บาท)
เป็ นมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (1,900,000 บาท) ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ ีจะกลับ
รายการในงวดถัดไปหากเป็ นไปตามเงื่อนไขของการกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์

66.

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้ วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงทุกรายการ
ที่จาํ เป็ นในการสร้ างสรรค์ ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ตามประสงค์
ของผู้บริหาร ตัวอย่างของต้ นทุนโดยตรงดังกล่าว ได้ แก่
66.1 ต้ นทุนสําหรับวัตถุดบิ และค่าบริการที่ใช้ ในการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
66.2 ต้ นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และ
66.4 ค่าตัดจําหน่ายของสิทธิบตั รและใบอนุญาตที่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม ได้ ให้ ข้อกําหนดที่สามารถนํา
ดอกเบี้ยมารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่เกิดขึ้นภายใน

67.

ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถอื เป็ นส่วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่เกิดขึ้นภายใน
67.1 รายจ่ ายในการขาย การบริ หาร และค่ าใช้ จ่ายทั่วไปอื่น เว้ น แต่ รายจ่ ายดังกล่ าวเกี่ยวข้ อ ง
โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้
67.2 ความไม่ มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
ก่อนที่สนิ ทรัพย์จะสามารถให้ ประโยชน์ได้ ตามแผนที่วางไว้
67.3 รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพื่อนําสินทรัพย์มาใช้ ในการดําเนินงาน
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การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
68.

กิจการต้องรับรู ร้ ายจ่ ายสําหรับรายการไม่มีตวั ตนเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น เว้นแต่จะเป็ นไปตาม
ข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
68.1 รายจ่ ายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งเข้าเกณฑ์การรับรู ้
รายการ (ดูย่อหน้าที่ 18 ถึง 67)
68.2 กิจการได้รายการดังกล่าวมาจากการรวมธุ รกิจ และไม่สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกรณีนกิี้ จการรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อ (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ)

69.

ในบางกรณี กิจการก่อให้ เกิดรายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่ไม่สามารถ
รั บรู้รายจ่ า ยดัง กล่ าวเป็ นสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนหรื อ สิน ทรั พ ย์อ่ืน ได้ ในกรณีข องสินค้ า กิจการรั บ รู้
รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อกิจการมีสทิ ธิในการเข้ าถึงสินค้ าเหล่านั้น ในกรณีของบริการ กิจการ
รับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อกิจการรับบริการนั้น ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการวิจัยให้ รับรู้เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ 54) เว้ นแต่เป็ นส่วนหนึ่งของการได้ มาจากการรวมธุรกิจ ตัวอย่าง
ของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึงรายการต่อไปนี้
69.1 รายจ่ ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการดําเนินงาน (เช่ น ค่ าใช้ จ่ายก่อนการดําเนินงาน) เว้ นแต่
รายจ่ายนั้นได้ รวมเป็ นราคาทุนในรายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่ าใช้ จ่าย
ก่อนการดําเนินงานอาจประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการจัดตั้งกิจการ เช่ น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
และค่ าใช้ จ่ายด้ านเลขานุ การ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการให้ เป็ น นิติบุคคล รายจ่ายในการ
เปิ ดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (เช่น รายจ่ายก่อนเปิ ดดําเนินงาน) หรือ รายจ่ายสําหรับเริ่มการ
ดํา เนิน งานใหม่ หรื อ การเปิ ดตัว ผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ห รื อกรรมวิธีใหม่ (เช่ น รายจ่ ายก่ อ นเริ่ ม
ดําเนินงาน)
69.2 รายจ่ายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรต่างๆ
69.3 รายจ่ ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การขาย (รวมถึงรายการสั่งซื้ อสินค้ าทาง
ไปรษณีย)์
69.4 รายจ่ายในการย้ ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการย้ ายสถานที่หรือ
จัดองค์กรใหม่ท้งั หมดหรือบางส่วน
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69ก

กิจการมีสทิ ธิในการเข้ าถึงสินค้ าก็ต่อเมื่อกิจการเป็ นเจ้ าของสินค้ าดังกล่าว ในทํานองเดียวกัน กิจการ
จะมี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง สิน ค้ า ก็ต่ อ เมื่ อ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วถู ก สร้ างขึ้ นตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาจั ด จ้ า ง
และกิจ การสามารถได้ รั บสิน ค้ า ดัง กล่ า วเป็ นสิ่ง ตอบแทนจากการจ่ ายเงิ น กิจ การจะได้ รั บ บริ ก าร
ก็ต่อเมื่อได้ มีการให้ บริ การดังกล่ าวตามสัญญาแก่กิจการ และไม่ ใช่ เมื่อกิจการได้ ใช้ บริการนั้นเพื่ อ
ให้ บริการอื่น ตัวอย่างเช่น การส่งมอบโฆษณาให้ แก่ลูกค้ า

70.

ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 68 มิได้ ห้ ามไม่ ให้ กิจ การรั บ รู้ก ารจ่ า ยล่ วงหน้ าเป็ นสิน ทรั พ ย์ เ มื่ อ การจ่ าย
ล่ ว งหน้ า นั้น เป็ นการจ่ า ยเพื่ อ ให้ กิจ การได้ รับสิท ธิใ นการเข้ า ถึง สินค้ าเหล่ า นั้ น ในทํานองเดีย วกัน
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 68 ไม่ได้ ห้ามให้ กจิ การรับรู้การจ่ายล่วงหน้ าเป็ นสินทรัพย์เมื่อการจ่ายล่วงหน้ า
นั้นเป็ น การจ่ายเพื่อให้ กจิ การได้ รับบริการเหล่านั้น

ค่าใช้จ่ายในอดีตที่ตอ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์
71.

กิจการต้องไม่ รบั รู ร้ ายจ่ ายเกี่ยวกับรายการไม่ มีตวั ตนที่ได้รบั รู เ้ มื่อเริ่มแรกเป็ นค่ าใช้จ่ายแล้ว
เป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในภายหลัง

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
72.

กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่ 75 เป็ น
นโยบายการบัญชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาที่ตีใหม่
สินทรัพย์อื่นทุกรายการที่จดั อยู่ในประเภทเดียวกันจะต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่ดว้ ย เว้นแต่จะไม่มี
ตลาดซื้ อขายคล่องสําหรับสินทรัพย์เหล่านั้น

73.

ประเภทของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะและประโยชน์การใช้ งาน
ที่คล้ ายคลึงกันในการดําเนินงานของธุรกิจ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
ต้ องตีราคาใหม่พร้ อมกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหม่ เฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และ
การรายงานจํานวนเงินในงบการเงินด้ วยราคาทุนและมูลค่าที่ตใี หม่ในเวลาต่างๆ ปะปนกัน

วิธีราคาทุน
74.

หลังจากทีก่ ิจการรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์เมือ่ เริ่มแรกแล้ว สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องแสดงราคาด้วยราคา
ทุนหักค่าตัดจํ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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วิธีการตีราคาใหม่
75.

หลังจากที่กิจการรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกแล้ว สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องแสดงด้วยราคาที่ตี
ใหม่ ราคาทีต่ ีใหม่หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หกั ด้วยค่าตัดจํ าหน่ายสะสมที่
คํ า นวณจากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมนั้น และผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสม ในการตี ร าคาใหม่ ต าม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องกําหนดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยอ้างอิง
กับราคาที่ได้จากตลาดซื้ อขายคล่อง นอกจากนี้ การตีราคาใหม่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ให้
การแสดงมู ลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ไม่ แตกต่ างอย่า งมี
สาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้นั

76.

วิธกี ารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้ กจิ การ
76.1 นําสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่ไม่เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ
76.2 รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมื่อเริ่มแรกด้ วยจํานวนที่ไม่ใช่ราคาทุน

77.

วิธกี ารตีราคาใหม่จะนํามาปฏิบัติหลังจากที่กจิ การได้ รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้ วยราคาทุน
อย่างไรก็ตาม หากกิจการรับรู้ต้นทุนเพียงบางส่วนของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนเป็ นสินทรัพย์ เนื่องจาก
สิน ทรั พ ย์ น้ั น ไม่ เ ข้ า เกณฑ์ก ารรั บ รู้ ร ายการจนกระทั่ง เวลาได้ ผ่ า นไประยะหนึ่ ง (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 65)
วิธีการตีราคาใหม่อาจถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจํานวน ทั้งนี้ วิธีการตีราคาใหม่อาจนํามา
ปฏิบัติกับสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ รับจากการอุดหนุ นของรัฐบาลและกิจการได้ รับรู้ไว้ ด้วยมูลค่ าที่
กําหนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 44)

78.

ตามปกติ ตลาดซื้อขายคล่องของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งมีลักษณะตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 มัก
ไม่ มี อ ยู่ แต่ ใ นบางครั้ ง ตลาดซื้ อขายคล่ อ งสํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนบางชนิ ด อาจเกิ ด ขึ้ นได้
ตัวอย่ างเช่ น ตลาดซื้อขายคล่ องอาจมีอ ยู่ ในบางประเทศสําหรั บใบอนุ ญาตประกอบการรถแท็กซี่
ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควต้ าการผลิต ซึ่งใบอนุญาตดังกล่ าวสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ตลาดซื้อขายคล่ องไม่มีสาํ หรับชื่อผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิในการ
เผยแพร่ ด นตรี แ ละภาพยนตร์ สิท ธิบั ตร หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า เนื่ อ งจากสิน ทรั พ ย์ ดัง กล่ าวมี
ลักษณะเฉพาะตัว ถึงแม้ จ ะมีการซื้อขายสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนกันบ้ าง แต่ สัญ ญาที่ทาํ ขึ้นก็เป็ นการ
ต่อรองระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ขายแต่ละคน และการซื้อขายดังกล่าวยังค่อนข้ างเกิดขึ้นไม่บ่อย ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวราคาที่จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงใน
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรมให้ กับรายการอื่น นอกจากนี้ราคาที่ซ้ ือขายกันก็มักจะไม่เป็ นที่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน

79.

ความถี่ของการตีราคาใหม่ ข้ ึนอยู่ กับความผันผวนของมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่มี
การตี ร าคาใหม่ หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ตี ร าคาใหม่ แ ตกต่ า งจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
อย่างมีสาระสําคัญ กิจการจําเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่ง มูลค่ายุติธรรมของ
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสําคัญจนทําให้ จาํ เป็ นต้ องมีการตีราคา
สิน ทรั พ ย์ น้ั น ใหม่ ทุ ก ปี หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนนั้ น มีค วามผั น ผวนอย่ า งไม่ มี
นัยสําคัญกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่บ่อยๆ
80.

เมื่อ มี ก ารตี ร าคาสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนใหม่ กิจ การต้ อ งนํา ค่ าตัดจํา หน่ า ยสะสมของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี
ตัวตน ณ วันที่ตรี าคาใหม่ไปปฏิบตั ิตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
80.1 ปรั บค่ าตัดจําหน่ ายสะสมตามสัดส่ วนการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ าตามบัญชีก่อ นหั ก ค่ าตัด
จําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของสินทรัพย์เพื่อทําให้ มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ที่ปรับแล้ วเท่ากับราคาที่ตใี หม่
80.2 ให้ นาํ ค่าตัดจําหน่ายสะสมหักจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าสะสม และนํามูลค่าตามบัญชีสทุ ธิมาปรับให้ เป็ นราคาที่ตใี หม่ของสินทรัพย์

81.

หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ตีร าคาใหม่ เ นื่องจากสิ นทรัพ ย์รายการนั้นไม่ มีตลาดซื้ อขายคล่ อ งรองรับ กิ จการต้องแสดง
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าตัดจํ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม

82.

หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ ตี ร าคาใหม่ ไ ม่ ส ามารถกํ า หนดโดยอ้า งอิ ง กับ
ตลาดซื้ อขายคล่องได้อีกต่อไป มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องเท่ากับราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่มีการตีราคาครั้งล่าสุดที่อา้ งอิงกับราคาตลาดซื้ อขายคล่อง หักด้วยค่าตัดจํ าหน่ายสะสม
ที่คาํ นวณจากราคาที่ตีใหม่ล่าสุด และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมนับจากวันที่ตีราคาครั้งล่าสุดนั้น

83.

การที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่มีตลาดซื้อขายคล่ องมารองรับอีกต่อไปอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มี
ตัว ตนนั้น อาจเกิดการด้ อยค่ าและกิจการจํา เป็ นต้ องทําการทดสอบการด้ อยค่ าของสิน ทรั พ ย์ ตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์

84.

หากกิจการสามารถกําหนดมูลค่ายุติธรรมให้ กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยอ้ างอิงกับตลาดซื้อขายคล่องได้
ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้ มา กิจการต้ องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารตีราคาใหม่นับจากวันนั้นเป็ นต้ นมา

85.

กิจการต้องรับรู ม้ ู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไ ม่ มีตวั ตนที่เพิ่มขึ้ นจากการตี ราคาใหม่ ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู จ้ ํ านวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้บญ
ั ชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์น้ นั เคยมีการตี ราคาลดลงและกิจการได้รบั รู ้
จํ านวนทีล่ ดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่เพิม่ จากการตีราคาใหม่นี้ต้องรับรูใ้ นกําไรหรือ
ขาดทุนไม่เกินจํ านวนที่เคยลดลงของสินทรัพย์รายการเดียวกันซึ่งได้รบั รู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนแล้ว
ในงวดก่อน
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86.

กิจการต้องรับรู ม้ ู ลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรหรือ
ขาดทุ น ทันที อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ การต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นที่ ล ดลงจากการตี ร าคาใหม่ ใ นกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในจํ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตทีม่ ีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์” ของสิ นทรัพย์รายการเดียวกัน โดยการรับรู ส้ ่ วนที่ลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
จะมี ผ ลทํ า ให้จํ า นวนที่ ส ะสมไว้ในส่ ว นของเจ้า ของภายใต้บ ญ
ั ชี “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคา
สินทรัพย์” ลดลงตามไปด้วย

87.

ส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของเจ้ าของต้ องโอนไปยังกําไรสะสม
โดยตรงเมื่อส่วนเกินทุนนั้นกลายเป็ นรายการที่เกิดขึ้นแล้ ว กิจการต้ องโอนส่วนเกินทุนไปยังกําไรสะสม
ทั้งจํานวนหากกิจการจําหน่ายหรือเลิกใช้ สนิ ทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจทยอยโอน
ไปกําไรสะสมเมื่อกิจการใช้ สินทรัพย์ ในกรณีดังกล่ าว จํานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปกําไรสะสม
จะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คาํ นวณจากมูลค่าตามบัญชีท่ตี ีใหม่กบั ค่าเสื่อมราคาที่คาํ นวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกําไรสะสมต้ อง
ไม่โอนผ่านกําไรหรือขาดทุน

อายุการให้ประโยชน์
88.

กิจการต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนว่าเป็ นรายการที่ทราบได้แน่นอน
หรือไม่ และถ้าสามารถทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชน์จะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํ านวน
การผลิตหรือหน่วยวัดอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีอายุการให้
ประโยชน์ที่ ไม่ ทราบแน่ นอนก็ ต่ อ เมื่อ จากการวิ เ คราะห์ปั จ จัยที่ เ กี่ย วข้องแล้ว ไม่ พบข้อจํ ากัด
ที่สามารถคาดได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิ
ที่กิจการจะได้รบั

89.

การบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนจะขึ้นอยู่กับอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องตัด
จํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ อ ายุ ก ารให้ ประโยชน์ ท ราบได้ แ น่ น อน (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 97-106)
แต่ไม่ต้องตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้ าที่ 107-110)
ตัวอย่ างต่ อไปนี้แสดงการกําหนดอายุ การให้ ประโยชน์ของสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่แตกต่ างกันและ
การบัญชีภายหลังการได้ สนิ ทรัพย์น้นั ซึ่งจะขึ้นอยู่กบั การกําหนดอายุการให้ ประโยชน์

90.

ปัจจัยที่ใช้ พิจารณาเพื่อกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนรวมถึง
90.1 การนําสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัว ตนมาใช้ ป ระโยชน์ตามที่คาดไว้ ซึ่ งรวมถึงการที่ผ้ ู บริ หารคณะอื่น
จะสามารถบริหารสินทรัพย์น้นั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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90.2 วงจรชี วิ ต ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนและข้ อ มู ล สาธารณะเกี่ย วกับ การประมาณอายุ ก ารให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกันที่นาํ มาใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
90.3 ความล้ าสมัยด้ านเทคนิค เทคโนโลยี การค้ า หรือด้ านอื่นๆ
90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นาํ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้ องการของตลาดสําหรับสินค้ าหรือบริการที่ได้ จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
90.5 การโต้ ตอบที่คาดว่าจะเกิดจากคู่แข่งในปัจจุบนั หรือคู่แข่งในอนาคต
90.6 ระดับของรายจ่ ายที่เกิดขึ้นเพื่อดํารงไว้ ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับ
จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความมุ่งมั่นของกิจการเพื่อให้ บรรลุระดับของ
รายจ่ายนั้นๆ
90.7 ระยะเวลาที่กจิ การสามารถควบคุมสินทรัพย์และสิทธิทางกฎหมาย หรือข้ อจํากัดที่คล้ ายคลึงกัน
ในการใช้ สนิ ทรัพย์ เช่น วันครบกําหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง และ
90.8 อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนขึ้นอยู่กบั อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์อ่นื ๆ
ของกิจการ หรือไม่
91.

อายุการให้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่นอนมิได้ หมายถึงไม่มีท่สี ้ นิ สุด อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนจะสะท้ อนให้ เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดํารง
ให้ สินทรั พย์มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้ มีการประเมินไว้ ณ เวลาที่มีการประมาณอายุ
การให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และยังรวมถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของกิจการเพื่อให้ บรรลุ
ถึงระดับดังกล่ าว สรุปได้ ว่าอายุการให้ ประโยชน์สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้ องไม่ข้ ึนกับ
รายจ่ายในอนาคตที่ได้ วางแผนไว้ ท่เี กินกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพื่อดํารงให้ สนิ ทรัพย์มผี ลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว้

92.

เนื่องจากวิทยาการสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่นหลายชนิดจึงมีแนวโน้ มที่จะเกิดการล้ าสมัยในด้ านเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนดังกล่าวจึงน่าที่จะมีอายุการให้ ประโยชน์ท่สี ้นั

93.

อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือแม้ กระทั่งไม่ ทราบได้ แน่ นอน
ความไม่แน่นอนเป็ นเหตุให้ กจิ การประมาณอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้ หลัก
ความระมัดระวัง แต่ ความไม่ แ น่ นอนดังกล่ าวไม่ ถือเป็ นเหตุผลที่กิจการจะสามารถนํามาอ้ างเพื่ อ
กําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนให้ ส้นั กว่าความเป็ นจริง

94.

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการทําสัญญาหรื อสิทธิ ทางกฎหมายอื่น
จะต้องไม่เกินอายุสญ
ั ญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ระยะเวลา
ที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์น้นั ๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลา
ที่จํากัดแต่สามารถต่ออายุได้ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องรวมระยะเวลา
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ที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุ นได้ว่ากิจการไม่ มีตน้ ทุนที่เป็ นนัยสําคัญจากการ
ต่ออายุดงั กล่าว อายุการให้ประโยชน์ของสิทธิที่ได้กลับมาใหม่ที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจาก
การรวมธุ รกิ จคื อระยะเวลาตามสัญญาที่เ หลื ออยู่ ของสิ ทธิ ที่ได้รบั ตามสัญญาและต้องไม่รวม
ระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่
95.

ปั จจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ ออายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตน ปั จจัยทางเศรษฐกิจกําหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปั จจัยทางกฎหมายอาจจํากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากสินทรัพย์น้ัน กิจการต้ องกําหนดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

96.

ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดว่ากิจการจะสามารถต่ออายุสญ
ั ญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิดต้ นทุน
ที่มนี ยั สําคัญดังนี้
96.1 หลักฐาน (ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์) ที่แสดงให้ เห็นว่ าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น
จะได้ รับการต่ออายุ หากการต่ออายุน้ันขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของบุคคลที่สาม ก็ต้องรวม
ไปถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะได้ ความเห็นชอบจากบุคคลที่สามด้ วย
96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ากิจการจะสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่จาํ เป็ นในการต่ออายุ และ
96.3 ต้ นทุนในการต่ ออายุ ไม่ มีนัยสําคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
ที่กจิ การคาดว่าจะได้ จากการต่ออายุน้นั
หากต้ นทุนในการต่ ออายุ สัญญามีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่ า
กิจ การจะได้ รั บ จากต่ อ อายุ น้ั น ต้ น ทุ น ในการต่ อ อายุ สัญ ญาที่ส ํา คั ญ นี้ จะถือ เป็ นต้ นทุ น การได้ ม า
ซึ่งสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนใหม่ ณ วันต่ออายุสญ
ั ญา

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัดจํ าหน่าย
97.

กิจการต้องปั นส่ วนจํ านวนที่คิดค่ าตัดจํ าหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน กิจการต้องเริ่ม
ตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์น้นั พร้อมที่ให้ประโยชน์ได้ เช่น เมือ่ สินทรัพย์อยู่ใน
สถานที่และสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู บ้ ริ หาร กิจการต้องหยุดการตัด
จํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่
ขาย(หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์รอจํ าหน่ายไว้กบั สินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย) ตามมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิ ก และวันที่กิจการตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี แล้วแต่ ว นั ใด
จะถึ ง ก่ อ น วิ ธี ก ารตัด จํ า หน่ า ยที่ ใ ช้ต ้อ งสะท้อ นถึ ง รู ป แบบที่ กิ จ การคาดว่ า จะได้ใ ช้ป ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถกําหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องใช้
วิ ธีเส้นตรงในการตัดจํ าหน่าย ค่ าตัดจํ าหน่ายในแต่ ละงวดต้องรับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุน เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือฉบับอื่นจะอนุ ญาตหรือกําหนดให้กิจการนําค่าตัด
จํ าหน่ายดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ได้
98.

วิธีการตัดจําหน่ ายที่ใช้ ในการปั นส่วนจํานวนที่คิดค่าตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามเกณฑ์
ที่เ ป็ นระบบตลอดอายุ การให้ ประโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์น้ัน มีหลายวิ ธี วิธีดังกล่ าวรวมถึงวิธีเ ส้ น ตรง
วิธยี อดคงเหลือลดลง และวิธจี าํ นวนผลผลิต กิจการต้ องเลือกวิธีการตัดจําหน่ายตามรูปแบบที่คาดว่า
จะได้ รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน และต้ องใช้ วิธกี ารตัดจําหน่ายนั้นอย่างสมํ่าเสมอ
ในทุกงวด นอกจากว่ารูปแบบที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์น้นั จะเปลี่ยนแปลงไป

99.

ตามปกติ กิจการต้ องรับรู้ค่าตัดจําหน่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน แต่ ในบางครั้งประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่อ ยู่ ในสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนจะถือ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการผลิ ตสิน ทรั พ ย์ อ่ืน
ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจําหน่ายจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนของสินทรัพย์อ่นื และต้ องนําไปรวมเป็ น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่ น ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ ในขั้นตอน
การผลิตต้ องรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินค้ าคงเหลือ)

มูลค่าคงเหลือ
100. กิจการต้องกําหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ให้เป็ นศูนย์ เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
100.1 บุ คคลที่สามให้สญ
ั ญาว่ าจะซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์น้ นั สิ้ นสุดอายุการให้
ประโยชน์
100.2 สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนนั้น มี ต ลาดซื้ อขายคล่ อ งรองรับ และเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทุ ก ข้อ
ต่อไปนี้
100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถกําหนดได้โดยอ้างอิงกับราคาทีไ่ ด้จากตลาดซื้ อขายคล่อง
100.2.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดซื้ อขายคล่องนั้นจะมีอยู่เมือ่ อายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์สิ้นสุดลง
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101. จํานวนที่คิดค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ทราบได้ แน่นอนต้ องกําหนด
หลั ง จากที่หั ก มู ล ค่ า คงเหลื อ แล้ ว มู ล ค่ า คงเหลื อ ที่ไ ม่ เ ท่ า กั บ ศู น ย์ แ สดงเป็ นนั ย ว่ า กิจ การคาดว่ า
จะจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนก่อนที่สนิ ทรัพย์น้นั จะสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
102. กิจการต้ องประมาณมูลค่ าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนจากมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ ราคาขายที่มีอยู่ ณ วันที่มีการประมาณสําหรับการขายสินทรัพย์
ที่คล้ ายคลึงกันที่อายุการให้ ประโยชน์กาํ ลังจะสิ้นสุดลง และที่ได้ นาํ มาใช้ ประโยชน์ภายใต้ สถานการณ์
ที่คล้ ายคลึงกับสถานการณ์ท่ีกิจการคาดว่ าจะนําสินทรัพย์น้ันมาใช้ ประโยชน์ในอนาคต กิจการต้ อง
ทบทวนมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนอย่ า งน้ อ ยทุ ก งวดปี บั ญ ชี กิจ การต้ อ งบั น ทึก การ
เปลี่ยนแปลงในมู ลค่ าคงเหลือของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนโดยถือเป็ นการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด
103. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่ าวค่ าตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนจะมีมูลค่ าเป็ นศูนย์จนกระทั่ง
หากในภายหลังมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ลดลงตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัดจํ าหน่าย
104. กิ จ การต้อ งทบทวนวิ ธี ก ารตัด จํ า หน่ า ยและระยะเวลาการตัด จํ า หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน
ที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอนทุกงวดปี บัญชี เป็ นอย่างน้อย กิจการต้องเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนหากอายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้ของสินทรัพย์
นั้นแตกต่ างจากที่เคยประมาณไว้ในอดี ต ในทํานองเดี ยวกัน กิจการต้องเปลี่ยนแปลงวิ ธีการ
ตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่เปลีย่ นไปหากลักษณะของรูปแบบ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้นั เปลีย่ นแปลงไป กิจการต้องถือว่าการเปลีย่ นแปลง
ทั้งสองประเภทเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด
105. ในระหว่ างอายุ การใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน กิจการอาจเห็นได้ ชัดเจนขึ้นว่ าอายุการให้
ประโยชน์ท่ีประมาณไว้ น้ันไม่ เหมาะสมอีกต่ อไป ตัวอย่ างเช่ น การรั บรู้ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า
อาจเป็ นเครื่องบ่งชี้ว่าระยะเวลาการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงไป
106. เมื่อเวลาผ่ านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่ าจะได้ รับจากสินทรั พย์ไม่ มี
ตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเห็นได้ ชัดเจนในภายหลังว่าการตัดจําหน่ายด้ วยวิธี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 32/40

ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธเี ส้ นตรง อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในกรณีท่ปี ระโยชน์ของสิทธิท่จี ะได้ รับ
จากใบอนุญาตจําเป็ นต้ องเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากต้ องรอให้ ส่วนประกอบอื่นของแผนงานธุรกิจอื่น
เริ่มดําเนินการก่อน ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิทธิน้ันจนกระทั่ง
ในงวดต่อมา

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน\
107. กิจการต้องไม่ตดั จํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
108. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ กําหนดให้
กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยการ
เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั
108.1 เป็ นรายปี และ
108.2 เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนั้นอาจด้ อยค่า

การทบทวนการประเมินอายุการให้ประโยชน์
109. กิ จ การต้อ งทบทวนอายุ ก ารให้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารตัด จํ า หน่ า ย
ทุกงวดบัญชี เพือ่ ประเมินว่ายังคงมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดหรือไม่ที่สนับสนุนว่าอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ นั ไม่ทราบแน่นอน หากไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สนับสนุ นว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่ าวมี อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิ จการต้องบันทึ กการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์
ไม่ ทราบแน่ นอนเป็ นสิ นทรัพย์ไ ม่ มีต วั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ท ราบได้แน่ นอน โดยถือเป็ น
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
110. เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง การด้ อยค่ าของสินทรั พย์
การที่กิจการประเมินอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนใหม่ จากสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่อายุ
การให้ ประโยชน์ไม่ ทราบแน่ นอนเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่อายุ การให้ ประโยชน์ทราบได้ แน่ นอนเป็ น
ข้ อบ่ งชี้อย่ างหนึ่งว่ าสินทรั พย์ดังกล่ าวอาจด้ อยค่ า ดังนั้น กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
โดยการเปรียบเทียบมูลค่ าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (ตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรั บปรุง 2555) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ าของสินทรั พ ย์) กับมู ลค่ า ตามบัญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ และบัน ทึก
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ผลต่ างของมูลค่ าตามบัญชีท่ีเกินกว่ ามูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนเป็ นผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน-ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
111. ในการกําหนดว่ าสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนนั้น เกิดการด้ อ ยค่ าหรื อ ไม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อ ง การด้ อยค่ าของสิน ทรั พ ย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ดังกล่าวอธิบายว่าเมื่อใดที่กิจการจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และทบทวนมูลค่ าดังกล่าว
อย่ างไร วิธีกาํ หนดมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่ต้องรับรู้หรือกลับบัญชีผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

การเลิกใช้และการจํ าหน่าย
112. กิจการต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนออกจากบัญชี เมือ่
112.1 กิจการจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หรือ
112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพย์น้ นั มาใช้
ประโยชน์หรือจํ าหน่าย
113. กิ จ การต้อ งรับ รู ้ผ ลต่ า งระหว่ า งจํ า นวนเงิ น สุ ท ธิ ที่ไ ด้ร ับ จากการจํ า หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน
(ถ้ามี) กับมู ลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นเป็ นผลกําไรหรื อผลขาดทุนในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือ่ ตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนออกจากบัญชี (เว้นแต่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่ า จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นสําหรับการขายและเช่ ากลับคืน)
ผลกําไรจากการจํ าหน่ายดังกล่าวต้องไม่จดั ประเภทเป็ นรายได้
114. การจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้นได้ ในหลายวิธี (เช่ น การขาย การทําสัญญาเช่ าการเงิน
หรือการบริจาค) กิจการต้ องใช้ เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่ อง
รายได้ สําหรับการรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ าในการกําหนดวันที่มีการจําหน่ ายสินทรัพย์ดังกล่ าว
และใช้ เ กณฑ์ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อ ง สัญญาเช่ า สําหรั บการ
จําหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน
115. เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้ า 21 กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนแทนบางส่วนของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นๆ และตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูก
เปลี่ยนแทนออก กรณีท่ไี ม่สามารถกําหนดมูลค่ าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนได้ กิจการอาจใช้
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ต้ นทุนการเปลี่ยนแทนใหม่เป็ นตัวกําหนดต้ นทุนของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ วันที่ได้ มาหรือวันที่เกิด
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนขึ้นภายในกิจการ
115ก ในกรณีของการได้ สทิ ธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากได้ มกี ารออกสิทธิดงั กล่าวใหม่อกี ครั้ง (ขาย)
ให้ แก่บุคคลภายนอกในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ต้ องนําไปใช้ ในการประเมินผล
กําไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหม่อกี ครั้ง
116. กิจการต้ องรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่จะได้ รับจากการจําหน่ายรายการที่เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเริ่มแรกด้ วย
มูลค่ ายุ ติธรรม หากไม่ ได้ รับชําระทันที กิจการต้ องรับรู้ส่ิงตอบแทนที่จะได้ รับเริ่มแรกด้ วยมูลค่ าที่
เทียบเท่าการขายด้ วยเงินสด ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับชําระกับราคาขายเงินสดให้ รับรู้เป็ น
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึง
ผลตอบแทนที่แท้ จริงของสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับ
117. กิจ การต้ อ งไม่ ห ยุ ด การตั ด จํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ท ราบได้ แ น่ น อน
เมื่อสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนนั้นไม่ ได้ ใช้ อีกต่ อไป เว้ นแต่ กรณีท่ีกิจการได้ ตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ดังกล่ าว
เต็มจํานวนแล้ วหรือได้ จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่ าวเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรือรวมสินทรัพย์
ดังกล่ าวไว้ กับกลุ่มสินทรัพย์จาํ หน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง สิน ทรั พย์ไม่ ห มุน เวียนที่ถือไว้ เ พื่ อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก

การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมู ลทัว่ ไป
118. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ ละประเภท
โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายในกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทอื่น
118.1 อายุการให้ประโยชน์ข องสิ นทรัพย์ไม่ มีต วั ตนที่ท ราบได้แน่ นอนหรื อไม่ ท ราบแน่ นอน
หากเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ให้เปิ ดเผยอายุการให้
ประโยชน์หรืออัตราการตัดจํ าหน่าย
118.2 วิธีการตัดจํ าหน่ายสําหรับสินทรัพย์ไม่ตวั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
118.3 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ า ตัด จํ า หน่ า ยสะสม และค่ า ตัด จํ า หน่ า ยสะสม (รวมทั้ง ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด
118.4 รายการแต่ ละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จซึ่ งได้รวมค่ าตัดจํ าหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไว้
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118.5 การกระทบยอดระหว่ างมู ลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับมู ลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นงวด
ที่แสดงถึงรายการต่อไปนี้
118.5.1 จํ านวนเงิ นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เพิ่มขึ้ น โดยแยกแสดงสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนที่เกิดจากการพัฒนาขึ้ นภายในกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยก
ต่างหาก และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจ
118.5.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขายหรือรวมอยู่
ในกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จําหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 5 (ปรับ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และการ
จํ าหน่ายอื่นๆ
118.5.3 จํ านวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เพิ่มขึ้ นหรือลดลงระหว่ างงวดที่เกิดจาก
การตี ราคาสิ นทรัพย์ใหม่ ตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 75 และ 85 ถึง 86
และที่เกิดจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งรับรูห้ รือกลับรายการ
ในกํ าไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ อื่ น (ถ้ามี ) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
118.5.4 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
ระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
118.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลับบัญชีในกําไรหรือขาดทุน
ระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์
118.5.6 ค่าตัดจํ าหน่ายที่รบั รูใ้ นระหว่างงวด
118.5.7 ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ที่เกิดจากการแปลงค่ างบการเงินให้เป็ น
สกุลเงินที่ใช้รายงาน และการแปลงค่าผลการดําเนินงานในต่างประเทศเป็ น
สกุลเงินที่ใช้รายงานของกิจการ และ
118.5.8 การเปลีย่ นแปลงอื่นที่เกิดขึ้ นกับมูลค่าตามบัญชีในระหว่างงวด
119. ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและมีประโยชน์ในการ
ดําเนินงานของกิจการที่คล้ ายคลึงกัน สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอาจแยกประเภทได้ ตามตัวอย่างต่อไปนี้
119.1 ชื่อผลิตภัณฑ์
119.2 หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์
119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
119.4 ใบอนุญาต และสิทธิท่จี ะใช้ ช่ือและดําเนินธุรกิจ
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119.5 ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น เชิ ง อุ ต สาหกรรม สิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ น งานและ
การให้ บริการ
119.6 สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจําลอง การออกแบบ และแม่แบบ และ
119.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่กาํ ลังพัฒนา
ประเภทของสินทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่กล่ าวถึง ข้ างต้ น สามารถแยกเป็ นประเภทย่ อยหรื อรวมกันเป็ น
ประเภทที่ใหญ่ ข้ ึนได้ หากผลในการแยกย่ อยหรือการรวมนั้นทําให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้น
120. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ าของสิน ทรั พ ย์ เพิ่ ม เติ ม จากข้ อ มู ล ที่ก ํา หนดให้ เ ปิ ดเผยตาม
ข้ อ 118.5.3 ถึง 118.5.5
121. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้ อผิดพลาด กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในงวดปั จจุ บันหรือคาดว่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในงวดต่อๆ ไป การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
121.1 การประเมินอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
121.2 วิธกี ารตัดจําหน่าย
121.3 มูลค่าคงเหลือ
122. กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน
122.1 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต วั ตนที่ อายุก ารให้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ น อนและ
เหตุ ผลสนับสนุ นการประเมินอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน ในการให้เหตุผล
กิจการต้องอธิบายถึงปั จจัยทีม่ ีบทบาทอย่างเป็ นนัยสําคัญในการกําหนดให้สินทรัพย์มีอายุ
การให้ประโยชน์ทีไ่ ม่ทราบแน่นอน
122.2 คํ า อธิ บ ายเกี่ยวกับ มู ล ค่ าตามบัญ ชี และระยะเวลาการตัด จํ า หน่ า ยที่ เ หลื อ อยู่ สํ า หรับ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละรายการที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินของกิจการ
122.3 สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอุดหนุ นของรัฐบาลและรับรู ส้ ินทรัพย์น้ นั เมื่อ
เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 44)
122.3.1 มูลค่ายุติธรรมที่รบั รูเ้ มือ่ เริ่มแรกของสินทรัพย์เหล่านั้น
122.3.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น และ
122.3.3 สินทรัพย์เหล่านั้นวัดมูลค่าภายหลังการรับรูด้ ว้ ยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม่
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122.4 การมีอยู่และมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่มีขอ้ จํ ากัดในการใช้ และมู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่นาํ ไปวางเป็ นประกันหนี้ สินไว้
122.5 จํ านวนเงินที่กิจการผูกมัดตามสัญญาว่าจะซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
123. เมื่อกิจการอธิบายถึงปั จจัยที่มีบทบาทอย่ างเป็ นนัยสําคัญในการกําหนดอายุ การให้ ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้ องพิจารณาถึงปั จจัยที่ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 90

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่
124. หากกิจการบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
124.1 แสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
124.1.1 วันที่ตีราคาใหม่
124.1.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตีราคาใหม่
124.1.3 มู ลค่ าตามบัญชี ที่ควรเป็ นของสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนหากใช้วิธีราคาทุ นตาม
ย่อหน้าที่ 74
124.2 จํ านวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันต้น
งวดและวันสิ้ นงวดโดยแสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่ างงวด และข้อจํ ากัดใน
การนําส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปั นให้กบั ผูถ้ อื หุน้
124.3 วิธีการและข้อสมมติที่มีนยั สําคัญที่ใช้ในการประมาณมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
125. ในการเปิ ดเผยข้ อมูล กิจการอาจจําเป็ นต้ องนําประเภทย่ อยๆ ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมารวมเป็ น
ประเภทที่ใหญ่ ข้ ึน อย่ างไรก็ตาม กิจการต้ องไม่ นําสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนประเภทย่ อยๆ มารวมเป็ น
ประเภทเดียวกันหากการรวมนั้นจะทําให้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้ วยจํานวนที่วัดมูลค่าด้ วยทั้งวิธี
ราคาทุนและวิธกี ารตีราคาใหม่

รายจ่ ายเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา
126. กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนรวมของรายจ่ ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่ายใน
ระหว่างงวด
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127. รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้ วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรมการวิจัย
และพั ฒนา (ดู ย่อหน้ าที่ 66 ถึง 67 สํา หรั บแนวปฏิบัติเ กี่ยวกับชนิดของรายจ่ ายที่ต้อ งนํามารวม
เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 126)

การเปิ ดเผยข้อมู ลอื่น
128. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
128.1 คําอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่ได้ ตดั จําหน่ายหมดแล้ วแต่กจิ การยังใช้ ประโยชน์อยู่ และ
128.2 คํา อธิ บ ายโดยสัง เขปเกี่ ย วกับ สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่มี นั ย สํา คั ญ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
กิจการ แต่ ไม่ ได้ รับรู้เป็ นสินทรั พย์เ นื่องจากสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนดังกล่ าวไม่ เ ข้ าเกณฑ์การ
รับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือเนื่องจากกิจการได้ สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนมาหรือ
ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนขึ้นก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันที่มีผลบังคับใช้
129. (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
130. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
130ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ค การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีท่มี กี ารแก้ ไขย่อหน้ า 36 และ 37 ให้ นาํ มาปฎิบตั โิ ดยวิธเี ปลี่ยนทันที
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
130ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130จ การแก้ ไขปรับปรุงย่อหน้ า 40 และ 41 กิจการต้ องปฏิบัตติ ามการแก้ ไขเหล่านี้โดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันที
เป็ นต้ นไป สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป โดย
อนุญาตให้ นาํ มาใช้ ได้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการนํามาถือปฎิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ต้อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
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การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน
131. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิก่อนวันมีผลบังคับใช้
132. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
133. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บับที่ 38 (ฉบั บปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
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