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มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 38 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบบัที่ 38 เร่ือง สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรงุของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

ที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554  (IAS 38: Intangible assets Bound volume 2012 Consolidated without 

early application)     

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ (ปรับปรงุ 2555) มกีารปรับปรงุจากฉบบัปี 2552 ดงันี้  ย่อหน้า 36  37 

40 41 130ค และเพ่ิมย่อหน้า 130จ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1ถึง 133 ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนว

ปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผดิพลาด 

 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้มวัีตถุประสงค์ที่จะกาํหนดวิธปีฏบิัติทางการบญัชีสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ไม่ได้มีการกาํหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํหนดให้

กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนถ้าเข้าเกณฑท์ี่กาํหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น นอกจากน้ี ยังกาํหนด

วิธกีารวัดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสนิทรัพย์

ไม่มตีวัตน 

 

ขอบเขต  

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใหถ้อืปฏิบติัสําหรบัการบนัทึกบญัชีเกีย่วกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนยกเวน้ 

2.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีก่าํหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน  

2.2 สินทรพัยท์างการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107  เร่ือง การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน  

2.3 การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าของการสํารวจและการประเมินค่าสินทรัพย ์

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 เร่ือง การสํารวจ และการประเมินค่า

แหล่งทรพัยากรแร่) 

2.4 รายจ่ายในการพฒันา และ ขุด แร่ นํ้ ามนั กา๊ซธรรมชาติ และทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน 

ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงไม่สามารถสรา้งข้ึนใหม่ได ้

3. หากมาตรฐานการบัญชีฉบบัอื่นได้กาํหนดวธิปีฏบิตัทิางบญัชี สาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนประเภทใดไว้

โดยเฉพาะแล้วกิจการต้องนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับนั้นมาถือปฏบิัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  

ตวัอย่างของรายการที่ไม่ต้องนาํมาตรฐานการบญัชีฉบับนี้มาถอืปฏบิัตมิดีงัต่อไปน้ี 
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3.1 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง) 

3.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ภาษเีงนิได้) 

3.3 สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  

สญัญาเช่า 

3.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) 

3.5 สนิทรัพย์ทางการเงินตามคาํนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดง

รายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  การรับรู้ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน บาง 

รายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกจิการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัท

ร่วม และมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

3.6 ค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ) 

3.7 ต้นทุนการได้มารอตัดจาํหน่าย และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกดิจากสทิธิตามสญัญากรมธรรม์

ประกันภัยของผู้ ให้ประกันภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

โดยเฉพาะสาํหรับต้นทุนการได้มารอตัดจําหน่าย แต่ไม่ได้ระบุการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว 

จงึให้ถอืปฏบัิตติามมาตรฐานบัญชีฉบบันี้ ด้วย 

3.8 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่หมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือรวมอยู่

ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทไว้เป็นถือไว้เพ่ือขาย) ตามนิยามที่กําหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนนิงานที่ยกเลิก  

4. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณีของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณขีองใบอนุญาตหรือสทิธบัิตร) หรือแผ่นฟิล์ม 

ในการกาํหนดว่าสนิทรัพย์ที่มีองค์ประกอบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือเป็นสนิทรัพย์มีตัวตน ซ่ึง

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

หรือเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  กิจการต้องอาศัยดุลยพินิจ

ในการพิจารณาและประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยสําคัญมากกว่ากัน ตัวอย่างเช่น โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์สาํหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานได้โดย

ปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ให้ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ

เคร่ืองมอืและถอืเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์สาํหรับระบบปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ให้ถอืหลักปฏบิตัิ

เดียวกันกับข้างต้น เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบที่สามารถแยกออกจากอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นต้องถอืเป็นสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมด้านการโฆษณา การอบรม การเร่ิม

ดาํเนินงานใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและการพัฒนาถอืเป็นกจิกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้ ดังนั้น 

ถึงแม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น แม่แบบของผลิตภัณฑ์ แต่

องค์ประกอบที่มตัีวตนของสนิทรัพย์นั้นถอืว่ามคีวามสาํคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มตีัวตน อนัได้แก่ 

องค์ความรู้ที่อยู่ในสนิทรัพยม์ตีวัตนน้ัน 

6. ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน

หรือสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน ภายหลังจากการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรก ให้ผู้ เช่านาํมาตรฐานการบญัชีฉบับนี้มาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าว สิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาตให้ใช้

รายการต่าง ๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไม่อยู่

ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า และให้ถืออยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

7. ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี

บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทาํให้เกดิประเดน็ทางบัญชีที่อาจจาํเป็นต้องใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่าง

ไป ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการสาํรวจ พัฒนาและขุดเจาะนํา้มัน กา๊ซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรแร่

ในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น กิจการจึงไม่ต้องนํา

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้มาปฏบิตักิบัรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมดงักล่าว อย่างไรกต็าม กจิการใน

อตุสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือกจิการผู้ รับประกนัภัยต้องนาํมาตรฐานการบญัชีฉบับน้ีมาปฏบิัตกิบั

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และรายจ่ายอื่นๆ (เช่น ต้นทุนในการเร่ิม

ดาํเนินงานใหม่)  
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คํานิยาม 

8.   คําศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัน้ี 

  

ตลาดซ้ือขายคล่อง หมายถงึ ตลาดท่ีมีคุณสมบติัทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) รายการที่ซ้ือขายในตลาดตอ้งมีลกัษณะเหมือนกนั 

2) ตอ้งมีผูเ้ต็มใจซ้ือและขายตลอดเวลาทําการ  

3) ตอ้งเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน 

 
การตัดจาํหน่าย หมายถงึ การปันส่วนจํานวนที่คิดค่าตดัจําหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

อย่างมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้น 

 

สินทรัพย ์ หมายถงึ ทรพัยากรที่เป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ต่อไปน้ี 

1) อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซ่ึงเป็นผลมาจาก       

 เหตุการณในอดีต 

2) ก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ 

 
มลูค่าตามบญัช ี หมายถงึ จํานวนที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหลงัจาก

หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสมของสินทรพัย ์

 

ราคาทุน หมายถงึ จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไป

หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนท่ีกิจการมอบให้

เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่ซ้ือหรือสรา้งสินทรพัยน์ ั้น

หรือจํานวนที่กิจการรับรู ้เป็นสินทรัพยต์ามขอ้กําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน เช่น มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

 

จาํนวนทีคิ่ดค่าตดั

จาํหน่าย 

หมายถงึ ราคาทุนของสินทรัพย์หรือจํานวนอ่ืนที่ใช้แทนราคาทุน 

หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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การพฒันา หมายถงึ การนําผลของการวิจัยหรือความรูอ่ื้นมาใชใ้นแผนงานหรือ

การออกแบบเพื่อผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่าง

เป็นสําคญัก่อนที่จะเริ่มผลิตหรือใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ม่ว่าสิ่ง

นั้นจะเป็นวตัถุดิบช้ินส่วนอุปกรณ ์ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ 

ระบบ หรือบริการ 

 

มลูค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ   มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัจาก

การใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง และจากการขายสินทรพัยน์ ั้น

เมือ่ส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชนห์รือที่คาดว่าจะเกิดเมือ่มีการ

โอนเพือ่ชําระหน้ีสิน 

 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ จํานวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรพัยก์นั

ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ

ของผูที้่ไม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรัพย ์

หมายถงึ จํานวนของมูลค่าตามบญัชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บั

คืนของสินทรพัย ์

 

สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน หมายถงึ สินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มีลกัษณะ

ทางกายภาพ 

 

สินทรัพยท์ีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ เงินสดที่ถือครองหรือสินทรพัยที์่กิจการจะไดร้บัเป็นจํานวน

เงินที่แน่นอน หรือที่สามารถระบุได ้

 

การวจัิย หมายถงึ การสํารวจตรวจสอบท่ีวางแผนและริเริ่มเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ

ทางดา้นเทคนิค 

 

มลูค่าคงเหลอื 

ของสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

หมายถงึ จํานวนเงินโดยประมาณที่กิจการจะไดร้บั ณ เวลาปัจจุบนั

จากการจําหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหกัตน้ทุนโดยประมาณที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจําหน่าย หากสินทรพัย ์มีอายุและ

สภาพทีค่าดว่าจะเป็น ณ วนัส้ินอายกุารใหป้ระโยชน ์
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อายุการใหป้ระโยชน์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาท่ีกิจการคาดว่าจะมีสินทรพัยไ์วใ้ช ้

2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลักษณะอ่ืนที่

คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

9. กจิการมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกดิหนี้สนิเพ่ือซ้ือ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดบัทรัพยากรที่ไม่มี

ตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค การออกแบบ การนาํระบบหรือ

กระบวนการใหม่มาปฏิบัติ สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพย์ทางปัญญา ความรู้ทางการตลาด และ

เคร่ืองหมายการค้า ซ่ึงรวมถึงชื่อผลิตภัณฑแ์ละช่ือสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างของรายการที่เกิดจากทรัพยากร

ข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ รายช่ือลูกค้า สิทธิในการ

ให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตทาํการประมง โควต้านําเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ชื่อและ

ดาํเนินธุรกจิ ความสมัพันธก์บัลูกค้าหรือกบัผู้ขายสนิค้า ความจงรักภกัดีต่อสนิค้า ส่วนแบ่งตลาด และ

สทิธทิางการตลาด 

10. รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 9 อาจไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคาํนิยามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้ทุกรายการ รายการที่จะถอืเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ต้องสามารถระบุได้ 

ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หาก

รายการใดไม่เป็นไปตามคํานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องรับรู้ รายจ่ายที่เกิดขึ้ นเพ่ือให้

ได้มาหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ีอย่างไรกต็าม หากรายการน้ันเกิดจากการรวม

ธุรกจิ รายการดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนยิมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 68) 

 

สามารถระบุได ้

11. คาํนิยามของสนิทรัพย์ไม่มตีัวตนกาํหนดให้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุแยกจากค่าความนิยมได้

ค่าความนิยมที่รับรู้ จากการรวมธุรกิจถือเป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่เกดิขึ้นจากสนิทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ ซ่ึงไม่สามารถระบุและรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากได้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตดังกล่าวอาจเกดิขึ้นจากการผนวกระหว่างสนิทรัพย์ที่สามารถระบุได้

หลายๆรายการที่ได้มารวมกนั หรือเกดิจากสนิทรัพย์เหล่านั้น ซ่ึงแต่ละรายการไม่เข้าเกณฑท์ี่จะรับรู้ ใน

งบการเงนิ  
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12. สินทรพัยส์ามารถระบุไดก็้ต่อเมือ่ 

12.1 สามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย

โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกบัสัญญา เป็น

สินทรพัยห์รือหน้ีสินท่ีสามารถระบุได ้โดยไม่คํานึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศ

หรือไม่ หรือ 

12.2 ไดม้าจากการทําสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืนๆ  โดยไม่คํานึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้น 

จะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพนัอ่ืนๆ 

 

การควบคุม 

13. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการหากกิจการมีอาํนาจที่จะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสนิทรัพย์น้ัน และสามารถจาํกัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงประโยชน์ดังกล่าว

ตามปกติ ความสามารถที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมักเกดิ

จากสทิธติามกฎหมายที่มผีลบงัคับใช้ ดงันั้น การไม่มสีทิธติามกฎหมาย เป็นการยากที่จะแสดงให้เหน็

ถงึการควบคุม อย่างไรกต็าม ความสามารถในการบงัคับใช้สทิธติามกฎหมายไม่ใช่เกณฑท์ี่จาํเป็นเพียง

อย่างเดยีวสาํหรับการควบคุม ทั้งนี้ เพราะกจิการอาจสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตใน

ลักษณะอื่นได้ 

14. ความรู้ทางการตลาดและความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการ

สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าความรู้นั้นได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายในรูปของลิขสทิธิ์ ข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาตให้ทาํได้) หรือ

โดยหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกบัความรู้นั้น 

15. กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีความเช่ียวชาญและกิจการอาจสามารถระบุได้ว่าความเช่ียวชาญของ

พนักงานที่เพ่ิมขึ้นจากการอบรม จะทาํให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและยังอาจ

คาดได้ว่าพนักงานเหล่านั้นจะใช้ความเช่ียวชาญเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ต่อไป 

อย่างไรกต็าม กิจการโดยปกติมักไม่มีการควบคุมที่เพียงพอกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

คาดว่าจะเกดิจากกลุ่มพนักงานที่มีความเช่ียวชาญหรือจากการอบรมพนักงานเหล่านี้ จนเกดิสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนตามคาํนิยามดังกล่าว ในทาํนองเดียวกัน ความสามารถในการบริหารหรือความสามารถ

พิเศษด้านเทคนิคไม่อาจเข้าเกณฑเ์ป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคาํนิยาม เว้นแต่กจิการจะได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดหวัง 

นอกจากนี้ความสามารถน้ียงัต้องเข้าเกณฑอ์ื่นของคาํนิยามการเป็นสนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 
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16. กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะดําเนินการค้ากับกิจการต่อไปได้ เนื่องจาก

กจิการพยายามสร้างความสมัพันธอ์นัดกีบัลูกค้าและความจงรักภักดขีองลูกค้าที่มีต่อสนิค้าหรือบริการ

ของกิจการ อย่างไรกต็าม กิจการไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุมอื่น

เพ่ือให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่มีอาํนาจเพียงพอที่จะ

ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้า 

ดังนั้น รายการข้างต้น (กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด ความสมัพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้า) 

จึงไม่เข้าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคาํนิยาม อย่างไรกดี็ การไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการ

คุ้มครองความสมัพันธ์กับลูกค้า แต่หากมีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้า 

(ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกจิการ) แม้จะไม่ได้ทาํเป็นสญัญา กรณนีี้มีหลักฐานว่า กจิการสามารถควบคุม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้าได้  และมีหลักฐานว่า

ความสมัพันธก์ับลูกค้าดังกล่าวสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ ดังนั้น ความสมัพันธ์กบัลูกค้าดังกล่าวจะ

เข้าเกณฑเ์ป็นสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนตามคาํนิยาม 

  

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

17. ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่กจิการจะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้จากการ

ขายผลิตภัณฑห์รือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกดิขึ้นจากการใช้สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนนั้นโดยกจิการ  เช่น สนิทรัพย์ทางปัญญาที่นาํมาใช้กับกระบวนการผลิตอาจช่วยลดต้นทุน

การผลิตในอนาคตแทนที่จะทาํให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมขึ้น 

  

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

18. ในการรับรู้รายการใดรายการหนึ่งเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการต้องสามารถแสดงให้เหน็ว่ารายการ

นั้นเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

18.1 เป็นไปตามคาํนยิามของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน (ดูย่อหน้าที่ 8 ถงึ 17)  

18.2 เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 21 ถงึ 23) 

ข้อกาํหนดน้ี ให้ถือปฏบิัติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นเมื่อซ้ือหรือสร้างสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายใน

กิจการเอง  และต้นทุนที่เกิดขึ้ นในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือบํารุงรักษา

สนิทรัพยน์ั้น 

19. ย่อหน้าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกบัเกณฑก์ารรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และย่อหน้าที่  

33 ถงึ 43 เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ ย่อหน้าที่ 44 เกี่ยวกบัการวัดมูลค่า

เร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ได้มาจากการอดุหนุนของรัฐบาล ย่อหน้าที่ 45 ถงึ 47 เกี่ยวกบัการ
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แลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับวิธีปฏบิัติกับค่าความนิยมที่เกิดขึ้ น

ภายในกจิการ ย่อหน้าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกบัการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มี

ตวัตนที่กจิการสร้างขึ้นภายในกจิการเอง 

20. สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนโดยทั่วไปแล้วจะไม่มกีารเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์น้ัน หรือเปล่ียนแทนส่วนหนึ่งส่วนใด

ของสินทรัพย์  ดังนั้นรายจ่ายที่เกิดขึ้ นภายหลังส่วนใหญ่จึงเป็นการจ่ายเพ่ือคงรักษาไว้ในประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมากกว่าที่จะเป็นรายจ่ายเพ่ือให้เข้าเกณฑ์ของ 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคาํนิยาม และเกณฑ์การรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่กาํหนดในมาตรฐาน

การบญัชีฉบบันี้  นอกจากน้ีแล้วมกัเป็นการยากที่จะกระจายรายจ่ายที่เกดิขึ้นภายหลังไปยังสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แต่จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการโดยรวมมากกว่า ดังนั้ น 

จึงแทบจะไม่มีการรับรู้ รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในคร้ังแรกหรือ

รายจ่ายที่เกิดขึ้ นภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นภายในกิจการเสรจ็เรียบร้อยแล้วเป็น

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 63 รายจ่ายที่เกิดขึ้ น

ภายหลังสาํหรับตราสินค้า หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเนื้ อหาแล้ว

คล้ายคลึงกนั (ไม่ว่าจะเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากภายนอกกจิการหรือที่กจิการสร้างขึ้นเอง) 

ให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื่อเกดิขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรายจ่ายเหล่านี้ ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน

จากรายจ่ายที่จ่ายเพ่ือการพัฒนาธุรกจิโดยรวม 

21. กิจการรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดก็้ต่อเมือ่เขา้เกณฑทุ์กขอ้ต่อไปน้ี 

21.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะเกิด

จากสินทรพัยน์ ั้น 

21.2 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

22. กิจการต้องประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยใชข้อ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐานสนบัสนุน ขอ้สมมติดงักล่าว

ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตลอด

ช่วงอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

23. กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใช้สนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ขณะที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก โดยให้นํา้หนักกบั

หลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

24. กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่เริ่มแรกดว้ยราคาทุน 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าแยกต่างหาก 

25. โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาแบบแยกต่างหากจะสะท้อนถึงความ

คาดหวังเกี่ยวกบัความน่าจะเป็นที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์ หรือ

กล่าวอกีนยัหนึ่ง กจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ แม้ว่าจะมคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบัเวลา

หรือจาํนวนที่จะได้รับ ดังน้ัน จึงถือได้ว่า สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหากเข้าเกณฑก์ารรับรู้ตาม

ย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ 

26. นอกจากนี้  ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ถือว่าสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สิ่งตอบแทนของการจ่ายซื้ ออยู่ในรูปของเงินสดหรือสนิทรัพย ์

ที่เป็นตวัเงนิอื่น 

27. ราคาทุนของสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

27.1 ราคาซ้ือรวมภาษีนาํเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และจาํนวน 

ที่ได้รับคืนจากผู้ขาย 

27.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสนิทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์ 

28. ตวัอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

28.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกดิขึ้นโดยตรงจากการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน 

28.2 ค่าธรรมเนยีมทางวิชาชีพที่เกดิขึ้นโดยตรงจากการทาํให้สนิทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

28.3 ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

29. ตวัอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน ประกอบด้วย 

29.1 ต้นทุนในการแนะนาํสนิค้าหรือบริการใหม่ (รวมถงึต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย) 

29.2 ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการ

ฝึกอบรมพนักงาน) 

29.3 ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

30. การรับรู้ ต้นทุนที่ เกิดขึ้ นเป็นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้ นสุด 

เมื่อสนิทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกจิการ ดังนั้น ต้นทุน

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจึงไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการ

สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน ได้แก่ 
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30.1 ต้นทุนที่เกิดขึ้ นขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ 

ของผู้บริหารกจิการ แม้ว่าจะยงัไม่ถูกนาํมาใช้กต็าม  

30.2 ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกดิขึ้นในขณะที่ความต้องการผลผลิต

ยงัอยู่ในระดบัเร่ิมต้น 

31.  การดาํเนินงานบางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ถือ

เป็นสถานการณ์ที่จาํเป็นเพ่ือการจัดหาสินทรัพย์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม

ความประสงค์ของผู้บริหาร การดาํเนินงานเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนา

สนิทรัพย์นั้น เน่ืองจากการดาํเนินงานดังกล่าวไม่ได้จาํเป็นในการทาํให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมที่

จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหาร กิจการต้องรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการ

ดาํเนินงานดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

32. หากระยะเวลาการชาํระสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้สนิเช่ือตามปกติ กจิการ

ต้องกาํหนดราคาทุนของสินทรัพย์นั้นให้เท่ากับราคาขายเงินสด และบันทึกผลต่างระหว่างราคาที่

เทยีบเท่ากับการซ้ือด้วยเงินสดและจาํนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาํระจริงเป็นดอกเบี้ยตลอดอายุของการ

ได้สินเช่ือ เว้นแต่กิจการรับรู้ ดอกเบี้ ยดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยมื 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 

33. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ กาํหนดว่าหาก

กจิการได้สนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนมาจากการรวมธุรกจิ  ต้นทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนกค็ือมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกบัความ

เป็นไปได้ที่กจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอกีนัย

หนึ่งกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัเวลาหรือจาํนวน

ที่จะได้รับ ดงัน้ัน จงึถอืได้ว่า สนิทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่ได้มาพร้อมกบัการรวมธุรกจิเข้าเกณฑก์ารรับรู้ตาม

ย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ หากสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มา

จากการทาํสญัญาหรือสทิธทิางกฎหมายอื่นๆ จะถอืว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังนั้น จึงถือได้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาพร้อมกับการรวม

ธุรกจิ เข้าเกณฑก์ารวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอืตามย่อหน้าที่ 21.2 เสมอ 

34. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือกิจการสามารถรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกจากค่าความ

นิยม ณ วันที่ซ้ือ หากสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยไม่ต้องคาํนึงว่า

ผู้ขายได้รับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไม่นั่น หมายความว่าผู้ซื้ อรับรู้
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โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาํเนินการของผู้ถูกซ้ือเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความ

นิยมหากโครงการดังกล่าวเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคาํนิยามโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่

ระหว่างดาํเนินการของผู้ขายจะเข้าเกณฑส์ินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคาํนิยามกต่็อเมื่อเป็นไปตามทุกข้อ

ดงัต่อไปนี้  

34.1 เป็นไปตามคาํนยิามของสนิทรัพย ์ 

34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ แยกต่างหากหรือเกดิขึ้นจากสญัญาหรือสทิธติามกฎหมายอื่นๆ 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

35.  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากการทาํ

สญัญาหรือสทิธทิางกฎหมายอื่นๆ จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

ดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โดยใช้มูลค่าต่าง ๆ กนั ซ่ึงมีความน่าจะเป็นที่แตกต่างกนัไป เป็นการแสดงให้เหน็ว่าความไม่แน่นอน

ดงักล่าวได้นาํไปรวมในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยแ์ล้ว  

36.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแบ่งแยกได้ เฉพาะเมื่อพิจารณาร่วมกับ

สญัญาที่เกี่ยวข้อง สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่สามารถระบุได้เท่านั้น  ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ือกิจการจะรับรู้

สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนแยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่รวมกบัรายการที่เกี่ยวข้อง 

37.  ผู้ซ้ืออาจจะรับรู้กลุ่มของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเป็นสนิทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สนิทรัพย์แต่

ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเ ช่น  คําว่า “ตราผลิตภัณฑ์” และ  

“ช่ือผลิตภัณฑ”์ มักใช้แทนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม “ตราผลิตภัณฑ”์ 

และ “ช่ือผลิตภัณฑ”์ โดยทั่วไปเป็นคาํศัพทด้์านการตลาด ซ่ึงนาํมาใช้เพ่ือหมายถงึกลุ่มของสนิทรัพย์

ซ่ึงประกอบกัน เช่น เคร่ืองหมายการค้า (หรือเคร่ืองหมายของสนิค้าประเภทบริการ) และช่ือการค้า 

สตูร ส่วนผสม และความชาํนาญด้านเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง  

38. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

39. ราคาตลาดที่กาํหนดในตลาดซ้ือขายคล่อง ใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 

อย่างน่าเช่ือถือมากที่สุด (ดูย่อหน้าที่ 78) โดยทั่วไปแล้วราคาตลาดที่เหมาะสมกค็ือ ราคาเสนอซื้ อ

ปัจจุบัน หากราคาเสนอซื้ อปัจจุบันหาไม่ได้ กิจการอาจใช้ราคาของรายการที่คล้ายคลึงกันล่าสดุเป็น

ฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยมีข้อแม้ว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

ที่มสีาระสาํคญัระหว่างวันที่เกดิรายการนั้นกบัวนัที่ประมาณมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย ์

40. หากไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นก็คือ     

จาํนวนเงินที่กจิการจะต้องจ่ายเพ่ือสนิทรัพย์นั้น ณ วันที่ซ้ือ โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจ
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ในการแลกเปล่ียน  โดยอาศัยข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น  ในการกาํหนดจํานวนเงินดังกล่าว 

กิจการ ต้องพิจารณาถึ งผลของรายการซื้ อขายสินท รัพย์ที่ ค ล้ ายคลึ งกันที่ เ กิดขึ้ น ล่ าสุด                  

ร่วมด้วย  ตัวอย่างเช่น กิจการอาจนาํตัวคูณซึ่งสะท้อนถึงรายการซ้ือขายในตลาดปัจจุบันมาคูณกับ   

ตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของสินทรัพย์ (เช่น รายได้กาํไรจากการดําเนินงาน   

หรือกาํไรก่อนดอกเบี้ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย)  

41.     กจิการที่มีการซื้อหรือขายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นปกติอาจพัฒนาเทคนิคในการประมาณมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนโดยทางอ้อม เทคนิคดังกล่าวอาจนาํมาใช้ในการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก

ของสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ หากเทคนิคเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสะท้อนถึงรายการและวิธีปฏิบัติในปัจจุบันของ

อตุสาหกรรมที่นาํสนิทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์ เทคนิคดังกล่าวรวมถงึ ตัวอย่างเช่น 

41.1  การคิดลดประมาณการกระแสเงนิสดสทุธทิี่จะได้รับในอนาคตจากสนิทรัพยน์ั้น  

41.2     ประมาณการต้นทุนซ่ึงกจิการอาจหลีกเลี่ยงได้โดยการเป็นเจ้าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และ

ไม่จาํเป็นต้อง  

           41.2.1  ได้รับสทิธิจากอีกกิจการหน่ึงภายใต้เงื่อนไขปกติ ( ตามแนวคิดแบบการได้รับ

ยกเว้นค่าสทิธ ิโดยใช้กระแสเงนิสดสทุธคิิดลด) หรือ   

41.2.2  โดยการสร้างสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้น หรือการเปล่ียนแทน(ตามแนวคิดแบบ

ต้นทุน) 

 

รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการไดม้าซ่ึงโครงการวิจยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนนิการ 

42. รายจ่ายในการวิจยัและพฒันาซ่ึง 

42.1 เกี่ยวขอ้งกบัโครงการวิจัยหรือพฒันาที่อยู่ระหว่างดําเนินการซ่ึงไดม้าแยกต่างหากหรือ

ไดม้าจากการรวมธุรกิจและรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ 

42.2 เกิดข้ึนหลงัจากการไดม้าซ่ึงโครงการ 

การบนัทึกบญัชีของรายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามย่อหนา้ที ่54-62 

43. ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 54-62 กาํหนดว่า รายจ่ายที่เกดิขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู่

ระหว่างดาํเนินการ ไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหาก หรือได้มาจากการรวมธุรกิจซ่ึงได้รับรู้ เป็นสินทรัพย์ 

ไม่มตีวัตนแล้วจะต้อง  

43.1 รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิ หากเป็นรายจ่ายในการวจัิย  
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43.2 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิด หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ 

สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนตามย่อหน้าที่ 57 และ 

43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดําเนินการที่ได้มา 

หากรายจ่ายในการพัฒนาน้ันเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้สนิทรัพย์ไม่มตัีวตนตามย่อหน้าที่ 57 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ากการอุดหนุนของรฐับาล 

44. ในบางกรณ ีกจิการอาจได้สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนมาจากการอดุหนุนของรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทน

ใดๆ หรือที่เรียกว่าจ่ายแต่ในนาม  ในกรณนีี้อาจเกดิขึ้นเมื่อรัฐบาลโอน หรือปันส่วนสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน

ให้กับกิจการ เช่น สิทธิสําหรับเคร่ืองบินลงจอด สิทธิในการดําเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์

ใบอนุญาตหรือโควต้านาํเข้า หรือสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรที่มีข้อจาํกัดอื่น ตามข้อกาํหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล กจิการอาจเลือกที่จะรับรู้ทั้งสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุนเมื่อเร่ิมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรม หากกจิการเลือกที่จะไม่รับรู้สนิทรัพย์เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรู้

สนิทรัพย์ด้วยมูลค่าที่กาํหนดไว้ (วิธทีี่สามารถปฏบิัติได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  เร่ือง การ

บัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล) บวกกับ

รายจ่ายโดยตรงที่เกดิขึ้นในการจัดเตรียมสนิทรัพยใ์ห้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ากการแลกเปลีย่น 

45. กจิการอาจได้รับรายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกับสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการ

อื่น หรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าว

ต่อไปนี้ เป็นข้อพิจารณาสาํหรับกรณีการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็น 

ตัวเงินรายการอื่น อย่างไรกต็าม กิจการสามารถใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณีที่

กล่าวไว้ได้ กจิการต้องวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม ยกเว้นในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเนื้อหาเชิงพาณชิย ์ 

45.2  มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่นําไปแลก ไม่สามารถวัดมูลค่าได้ 

อย่างน่าเช่ือถอื  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการสนิทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางนี้  ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ 

สินทรัพย์ที่นําไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม  

กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพยน์ั้นโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพยท์ี่นาํไปแลกเปล่ียน 
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46. ในการกําหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากขนาด 

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ

แลกเปล่ียนจะมเีนื้อหาเชิงพาณชิย์หากเข้าเงื่อนไข 

46.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่ได้รับ

แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงนิสดจากสนิทรัพย์ที่นาํไปแลกเปล่ียน หรือ 

46.2 รายการแลกเปลี่ ยนทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ 

การดาํเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

46.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 46.1 หรือ 46.2 ต้องมีนัยสาํคัญเม่ือเทยีบกับมูลค่ายุติธรรมของ 

สนิทรัพยท์ี่มกีารแลกเปลี่ยน 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนมเีน้ือหาเชิงพาณชิย ์มูลค่าเฉพาะกจิการในส่วนของ

การดาํเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียนต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของ 

การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเหน็ได้ชัดเจนโดยกจิการไม่จาํเป็นต้องทาํการคาํนวณอย่างละเอยีด 

47. ย่อหน้าที่ 21.2 กาํหนดเงื่อนไขที่กจิการจะรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าจะต้องสามารถวัดมูลค่าราคาทุน

ของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีรายการในตลาด 

ที่เทยีบเคียงได้จะถอืว่าสามารถวัดมูลค่าอย่างน่าเช่ือถอืหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

47.1  ความผันผวนของช่วงการประมาณมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพย์น้ันไม่มี

นัยสาํคัญ 

47.2  กิจการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ 

ได้อย่างสมเหตสุมผล 

หากกจิการสามารถที่จะกาํหนดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยท์ี่ได้มาหรือสนิทรัพยท์ี่นาํไปแลกเปล่ียนได้

อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องกําหนดต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ที่นาํไปแลกยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาน้ันมหีลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า  
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ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ 

48. กิจการตอ้งไม่รบัรูค่้าความนิยมทีเ่กิดข้ึนภายในเป็นสินทรพัย ์

49. ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแต่รายจ่าย

ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้ รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

กจิการมักอ้างว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นส่วนสนับสนุนค่าความนิยมที่เกดิขึ้นภายในกจิการ อย่างไรกต็าม

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นภายในกิจการไม่มีการรับรู้ เป็นสินทรัพย์เนื่องจากรายจ่ายที่เกิดขึ้ นไม่ได้เป็น

ทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (เช่น ไม่สามารถแยกออกได้หรือไม่เป็นรายจ่ายที่เกดิจากสญัญาหรือสทิธิ

ทางกฎหมายอื่นๆ) ภายใต้การควบคุมของกจิการ ซ่ึงสามารถวดัราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถอื 

50. ผลต่างระหว่างราคาตลาดของกจิการกบัมูลค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธทิี่สามารถระบุได้ ณ เวลาใด

เวลาหนึ่งอาจสะท้อนให้เหน็ถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการ อย่างไรกต็าม 

ผลต่างดงักล่าวไม่ได้แสดงถงึราคาทุนของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการ  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดข้ึนภายใน 

51. ในบางคร้ัง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้ นภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้ รายการหรือไม่นั้น 

ทาํได้ยาก เนื่องจากปัญหาในเร่ืองดงัต่อไปนี้ 

51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ  

51.2 การกาํหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณีกิจการจะไม่สามารถแยก

ต้นทุนของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนที่เกดิขึ้นภายในออกจากต้นทุนที่เกดิขึ้นเพ่ือรักษาระดับหรือเพ่ือ

ยกระดบัค่าความนยิมที่เกดิขึ้นภายใน หรือจากต้นทุนที่เกดิจากการดาํเนินงานประจาํวันได้  

ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงกาํหนดให้กจิการต้องนาํข้อกาํหนดและแนวปฏบัิติที่กาํหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 52 ถึง 67 มาประยุกต์กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่ เกิดขึ้ นภายในกิจการ 

นอกเหนือจากข้อกาํหนดทั่วไปสาํหรับการรับรู้และการวดัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน 

52. ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้ นภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้ รายการหรือไม่ กิจการต้อง

แยกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพยด์งัต่อไปนี้  

52.1 ขั้นตอนการวิจยั และ 

52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

คําว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าคําว่า “วิจัย” และ 

“พัฒนา” ตามคาํนิยามที่ระบไุว้ในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  
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53.  หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสาํหรับโครงการภายในของ 

กิจการที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่

เกดิในขั้นตอนการวิจยัเท่านั้น 

 

ขั้นตอนการวิจยั 

54. กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน   

เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่รายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 

55. ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กจิการไม่สามารถที่จะแสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น

ได้เกิดขึ้น ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กจิการ ดังนั้น กิจการต้องรับรู้รายจ่าย

ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทนัท ี

56. ตวัอย่างของกจิกรรมการวจัิยมดีงัต่อไปนี้ 

56.1  กจิกรรมซ่ึงมุ่งที่จะให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

56.2  การค้นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพ่ือนําผลการวิจัยหรือความรู้ อื่น 

มาประยุกตห์รือปฏบัิต ิ

56.3  การค้นหาทางเลือกสาํหรับวัตถุดบิ ช้ินส่วน ผลิตภัณฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 

56.4  สูตรการออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือกที่เป็นไปได้

สาํหรับนวตักรรมหรือสิ่งที่ดขีึ้นกว่าเดมิ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวตัถุดิบ ช้ินส่วน ผลิตภณัฑ ์ขั้นตอน 

ระบบ หรือบริการ 

 

ขั้นตอนการพฒันา 

57. กิจการจะรบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการพฒันาหรือเกิดในขั้นตอนการพฒันาของโครงการภายใน 

เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดก็้ต่อเมือ่กิจการสามารถแสดงว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ต่อไปน้ี 

57.1 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที่กิจการจะทําสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อ

นาํมาใชป้ระโยชนห์รือขายได ้

57.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะทําสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณแ์ละนํามาใชป้ระโยชน ์

หรือขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ะนาํสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชนห์รือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีที่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตเหนืออ่ืนใดกิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนหรือสิ่งที่จะ

เกิดจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดรองรบัอยู่จริง หรือหากกิจการนําสินทรพัยไ์ม่มี
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ตวัตนไปใชเ้ป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชนที์่จะไดร้บัจาก

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้น 

57.5 กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนได้

เพียงพอที่จะนํามาใชเ้พื่อทําใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ ์และนําสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

มาใชป้ระโยชนห์รือนาํมาขายได ้

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื 

58. ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

และสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้ามากกว่า

ขั้นตอนการวิจยั 

59. ตวัอย่างของกจิกรรมการพัฒนาได้แก่ 

59.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแม่แบบและแบบจาํลองในระหว่างขั้นตอนก่อน

การผลิตหรือขั้นตอนก่อนการใช้ 

59.2  การออกแบบเคร่ืองมอื โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

59.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการดาํเนินงานของโรงงานนาํร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะสามารถ

ทาํการผลิตในเชิงพาณชิยไ์ด้ และ 

59.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ สําหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว สําหรับ

วัตถุดบิ ช้ินส่วน ผลิตภณัฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรงุให้ดีขึ้น 

60. กจิการต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์โดยใช้ข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ่ือแสดงให้

เหน็ว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างไร หากสนิทรัพย์จะ

ก่อให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเฉพาะเมื่อต้องใช้ร่วมกบัสนิทรัพย์อื่น กจิการต้องนาํแนวคิดเกี่ยวกบั

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย ์มาปฏบิตั ิ

61. ตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่ากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทาํให้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

เสรจ็สมบูรณ ์หรือทาํให้กจิการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ แผนงาน

ธุรกจิที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จาํเป็นและกจิการมีความสามารถที่

จะจดัหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณ ีกจิการอาจแสดงถงึความสามารถในการจัดหา

แหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถงึเจตจาํนงที่จะให้เงนิสนับสนุนโครงการจากผู้ให้กู้ 
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62. ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้ นภายใน 

ได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเพ่ือปกป้องลิขสทิธิ์หรือใบอนุญาต 

หรือรายจ่ายที่เกดิขึ้นเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

63. กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายการท่ีกิจการก่อใหเ้กิดข้ึนภายใน เช่น ตราผลิตภณัฑ ์หวัหนงัสือ ช่ือสิ่งพิมพ ์

รายช่ือลูกคา้ และรายการอ่ืนท่ีโดยเนื้ อหาแลว้คลา้ยคลึงกนัเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

64. รายจ่ายสาํหรับตราผลิตภัณฑ ์หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเนื้ อหาแล้ว

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกจากต้นทุนในการพัฒนา

ธรุกจิโดยรวม ดงันั้น กจิการต้องไม่รับรู้รายการดงักล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

65. ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 24 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ

รายจ่ายที่เกิดขึ้ นนับตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเข้าเกณฑ์การรับรู้ รายการตามที่กาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็นคร้ังแรก ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ย่อหน้าที่ 71 ไม่อนุญาตให้กิจการนาํ

รายจ่ายที่เคยรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายกลับมาบนัทกึเป็นสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที่ 65  

กิจการกาํลังพัฒนากระบวนการการผลิตใหม่  ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกดิขึ้น 1,000,000 บาท

รายจ่ายจาํนวน 900,000 บาทเกิดขึ้ นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ายจาํนวน 100,000

บาท เกดิขึ้นในระหว่างวนัที่ 1 ธนัวาคม 25x5 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x5  

กิจการสามารถแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเข้าเงื่อนไข 

การรับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของความรู้ความชํานาญ 

ซ่ึงรวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถงึกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือทาํให้กระบวนการผลิตเสรจ็

สมบูรณก่์อนที่จะพร้อมใช้) มมูีลค่าโดยประมาณ 500,000 บาท 

ณ วันสิ้นปี 25x5 กจิการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกดิขึ้นสาํหรับขั้นตอนการผลิตเป็นสนิทรัพยไ์ม่มตัีวตนด้วย

ราคาทุน 100,000 บาท (รายจ่ายที่เกิดขึ้ นนับตั้งแต่วันที่เข้าเงื่อนไขการรับรู้ รายการ ณ วันที่ 1

ธนัวาคม 25x5)  

รายจ่ายจํานวน 900,000 บาทที่ เกิดขึ้ นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 ต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากยังไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู้ รายการจนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือ

เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของกระบวนการการผลิตที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกดิขึ้น 2,000,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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จากความรู้ความชาํนาญที่รวมอยู่ในกระบวนการการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อ  

ทาํให้กระบวนการการผลิตเสรจ็สมบูรณก่์อนที่จะพร้อมใช้) มมีูลค่าโดยประมาณ 1,900,000 บาท 

ณ วันสิ้นปี 25x6 ต้นทุนของกระบวนการการผลิตเท่ากบั 2,100,000 บาท (ประกอบด้วยรายจ่าย  

ที่รับรู้ เมื่อสิ้นปี 25x5 จํานวน 100,000 บาท และรายจ่ายที่รับรู้ ในปี 25x6 จาํนวน 2,000,000

บาท) กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จาํนวน 200,000 บาท เพ่ือปรับให้

มูลค่าตามบัญชีของกระบวนการการผลิตก่อนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ (2,100,000 บาท) 

เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (1,900,000 บาท) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์นี้ จะกลับ

รายการในงวดถัดไปหากเป็นไปตามเงื่อนไขของการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย ์ 

 

66. ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการ 

ที่จาํเป็นในการสร้างสรรค์ ผลิต และจัดเตรียมสนิทรัพย์เพ่ือให้สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์

ของผู้บริหาร ตวัอย่างของต้นทุนโดยตรงดงักล่าว ได้แก่  

66.1 ต้นทุนสาํหรับวัตถุดบิและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน 

66.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการก่อให้เกิดสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตน 

66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสทิธติามกฎหมาย และ 

66.4 ค่าตดัจาํหน่ายของสทิธบัิตรและใบอนุญาตที่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ได้ให้ข้อกาํหนดที่สามารถนาํ

ดอกเบี้ยมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนที่เกดิขึ้นภายใน 

67. ตวัอย่างต่อไปนี้ ไม่ถอืเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนที่เกดิขึ้นภายใน 

67.1  รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพยใ์ห้สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้ 

67.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการดาํเนินงานเร่ิมแรกที่เกิดขึ้ น

ก่อนที่สนิทรัพยจ์ะสามารถให้ประโยชนไ์ด้ตามแผนที่วางไว้  

67.3 รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพ่ือนาํสนิทรัพยม์าใช้ในการดาํเนินงาน 
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การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

68. กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายสําหรบัรายการไม่มีตวัตนเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดข้ึน เวน้แต่จะเป็นไปตาม

ขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

68.1 รายจ่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงเขา้เกณฑก์ารรบัรู ้

รายการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 67)                                                                                         

68.2 กิจการไดร้ายการดงักล่าวมาจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ในกรณีน้ีกิจการรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของค่าความนิยม ณ วนัที่ซ้ือ (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ) 

69. ในบางกรณี กจิการก่อให้เกดิรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต แต่ไม่สามารถ

รับรู้ รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้ ในกรณีของสินค้า กิจการรับรู้

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกจิการมีสทิธใินการเข้าถงึสนิค้าเหล่านั้น ในกรณขีองบริการ กจิการ

รับรู้รายจ่ายดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกจิการรับบริการนั้น ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการวิจัยให้รับรู้ เป็น

ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 54) เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการได้มาจากการรวมธุรกิจ ตัวอย่าง

ของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิขึ้นรวมถงึรายการต่อไปนี้  

69.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการดาํเนินงาน (เช่น ค่าใช้จ่ายก่อนการดาํเนินงาน) เว้นแต่

รายจ่ายน้ันได้รวมเป็นราคาทุนในรายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย

ก่อนการดาํเนินงานอาจประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกจิการ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย

และค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการ ที่เกิดขึ้ นในการจัดตั้งกิจการให้เป็น นิติบุคคล รายจ่ายในการ

เปิดโรงงานหรือธุรกจิใหม่  (เช่น รายจ่ายก่อนเปิดดาํเนินงาน) หรือ รายจ่ายสาํหรับเร่ิมการ

ดําเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกรรมวิธีใหม่ (เช่น รายจ่ายก่อนเร่ิม

ดาํเนินงาน)   

69.2 รายจ่ายในกจิกรรมการอบรมบุคลากรต่างๆ 

69.3 รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงรายการสั่งซ้ือสินค้าทาง

ไปรษณยี)์ 

69.4 รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถานที่หรือ

จดัองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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69ก กจิการมีสทิธิในการเข้าถึงสนิค้ากต่็อเมื่อกิจการเป็นเจ้าของสนิค้าดังกล่าว ในทาํนองเดียวกัน กิจการ

จะมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้าก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกสร้างขึ้ นตามเงื่อนไขของสัญญาจัดจ้าง                 

และกิจการสามารถได้รับสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน กิจการจะได้รับบริการ             

กต่็อเมื่อได้มีการให้บริการดังกล่าวตามสัญญาแก่กิจการ และไม่ใช่เมื่อกิจการได้ใช้บริการนั้นเพ่ือ

ให้บริการอื่น ตวัอย่างเช่น การส่งมอบโฆษณาให้แก่ลูกค้า 

70. ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามไม่ให้กิจการรับรู้ การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่าย

ล่วงหน้านั้นเป็นการจ่ายเพ่ือให้กิจการได้รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน ในทาํนองเดียวกัน 

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 68 ไม่ได้ห้ามให้กจิการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสนิทรัพย์เมื่อการจ่ายล่วงหน้า

นั้นเป็น การจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับบริการเหล่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายในอดีตที่ตอ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

71. กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายเกี่ยวกบัรายการไม่มีตวัตนที่ไดร้บัรูเ้มื่อเริ่มแรกเป็นค่าใชจ่้ายแลว้    

เป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในภายหลงั 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

72. กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามย่อหนา้ที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ท่ี 75 เป็น

นโยบายการบญัชีของกิจการ ในกรณีท่ีกิจการเลือกท่ีจะแสดงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาที่ตีใหม่ 

สินทรพัยอ่ื์นทุกรายการที่จดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะตอ้งใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ดว้ย เวน้แต่จะไม่มี

ตลาดซ้ือขายคล่องสําหรบัสินทรพัยเ์หล่านั้น 

73. ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน 

ที่คล้ายคลึงกนัในการดาํเนินงานของธุรกจิ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนั

ต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และ 

การรายงานจาํนวนเงินในงบการเงนิด้วยราคาทุนและมูลค่าที่ตีใหม่ในเวลาต่างๆ ปะปนกนั 

  

วิธีราคาทุน 

74. หลงัจากท่ีกิจการรบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มือ่เริ่มแรกแลว้ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงราคาดว้ยราคา

ทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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วิธีการตีราคาใหม่ 

75. หลงัจากที่กิจการรบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มื่อเริ่มแรกแลว้  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาที่ตี

ใหม่ ราคาทีตี่ใหม่หมายถงึ มูลค่ายติุธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าตดัจําหน่ายสะสมที่

คํานวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ในการตีราคาใหม่ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  กิจการตอ้งกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยอา้งอิง

กบัราคาที่ไดจ้ากตลาดซ้ือขายคล่อง นอกจากน้ีการตีราคาใหม่ตอ้งปฏิบติัอย่างสมํา่เสมอเพือ่ให้

การแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไม่แตกต่างอย่างมี

สาระสําคญัจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยน์ ั้น  

76. วิธกีารตรีาคาใหม่ไม่อนุญาตให้กจิการ 

76.1 นาํสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนที่ไม่เคยรับรู้ เป็นสนิทรัพยม์าตรีาคาใหม่ หรือ 

76.2 รับรู้สนิทรัพย์ไม่มตัีวตนเมื่อเร่ิมแรกด้วยจาํนวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

77. วิธกีารตรีาคาใหม่จะนาํมาปฏบัิติหลังจากที่กจิการได้รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน

อย่างไรกต็าม หากกิจการรับรู้ ต้นทุนเพียงบางส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ เนื่องจาก

สินทรัพย์นั้นไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไประยะหนึ่ง (ดูย่อหน้าที่ 65) 

วิธีการตีราคาใหม่อาจถือปฏบิัติกับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจาํนวน  ทั้งนี้  วิธีการตีราคาใหม่อาจนาํมา

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการอุดหนุนของรัฐบาลและกิจการได้รับรู้ ไว้ด้วยมูลค่าที่

กาํหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 44) 

78. ตามปกติ ตลาดซื้ อขายคล่องของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงมีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 มัก

ไม่มีอยู่ แต่ในบางคร้ัง ตลาดซื้ อขายคล่องสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางชนิดอาจเกิดขึ้ นได้

ตัวอย่างเช่น ตลาดซื้ อขายคล่องอาจมีอยู่ในบางประเทศสาํหรับใบอนุญาตประกอบการรถแทก็ซี่ 

ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควต้าการผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อย่างอิสระ อย่างไรกต็าม ตลาดซ้ือขายคล่องไม่มีสาํหรับช่ือผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิในการ

เผยแพร่ดนตรีและภาพยนตร์ สิทธิบัตร หรือ เคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวมี

ลักษณะเฉพาะตัว  ถึงแม้จะมีการซ้ือขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกันบ้าง แต่สัญญาที่ทาํขึ้ นกเ็ป็นการ

ต่อรองระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ขายแต่ละคน และการซื้ อขายดังกล่าวยังค่อนข้างเกิดขึ้นไม่บ่อย ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวราคาที่จ่ายเพ่ือซ้ือสนิทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงใน

การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมให้กับรายการอื่น นอกจากน้ีราคาที่ซ้ือขายกันกม็ักจะไม่เป็นที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

79. ความถี่ของการตีราคาใหม่ขึ้ นอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี 

อย่างมีสาระสาํคัญ กิจการจาํเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง มูลค่ายุติธรรมของ
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สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมคีวามผันผวนสงูและมนีัยสาํคัญจนทาํให้จาํเป็นต้องมีการตีราคา

สินทรัพย์นั้นใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีความผันผวนอย่างไม่มี

นัยสาํคัญกจิการไม่จาํเป็นต้องตีราคาสนิทรัพยใ์หม่บ่อยๆ 

80. เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ กิจการต้องนําค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มี 

ตวัตน ณ วันที่ตีราคาใหม่ไปปฏบิติัตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

80.1 ปรับค่าตัดจําหน่ายสะสมตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัด

จาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสนิทรัพยเ์พ่ือทาํให้มูลค่าตามบญัชีสทุธิ

ที่ปรับแล้วเท่ากบัราคาที่ตีใหม่  

80.2 ให้นาํค่าตัดจาํหน่ายสะสมหักจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม และนาํมูลค่าตามบญัชีสทุธมิาปรับให้เป็นราคาที่ตใีหม่ของสนิทรัพย ์

81. หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน   

ท่ีตีราคาใหม่เนื่องจากสินทรพัยร์ายการนั้นไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั กิจการตอ้งแสดง 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นดว้ยราคาทุนเดิมหกัดว้ยค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม 

82. หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถกําหนดโดยอ้างอิงกบั             

ตลาดซ้ือขายคล่องไดอี้กต่อไป มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งเท่ากบัราคาที่ตีใหม่ 

ณ วนัท่ีมีการตีราคาครั้งล่าสุดที่อา้งอิงกบัราคาตลาดซ้ือขายคล่อง หกัดว้ยค่าตดัจําหน่ายสะสม           

ท่ีคาํนวณจากราคาที่ตีใหม่ล่าสุด และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมนบัจากวนัที่ตีราคาครั้งล่าสุดนั้น 

83. การที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องมารองรับอีกต่อไปอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนนั้นอาจเกิดการด้อยค่าและกิจการจําเป็นต้องทาํการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย ์ 

84. หากกิจการสามารถกาํหนดมูลค่ายุติธรรมให้กับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยอ้างอิงกับตลาดซ้ือขายคล่องได้ 

ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา กจิการต้องปฏบิตัติามวธิกีารตรีาคาใหม่นับจากวนันั้นเป็นต้นมา 

85. กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรบัรูจํ้านวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของภายใตบ้ญัชี “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกิจการไดร้บัรู ้

จํานวนทีล่ดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนแลว้ ส่วนที่เพิม่จากการตีราคาใหม่น้ีตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือ

ขาดทุนไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงของสินทรพัยร์ายการเดียวกนัซ่ึงไดร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนแลว้

ในงวดก่อน  
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86. กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรหรือ

ขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้งรับรูส่้วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตทีมี่อยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรพัย”์ ของสินทรพัยร์ายการเดียวกนั โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

จะมีผลทําให้จํานวนท่ีสะสมไวใ้นส่วนของเจ้าของภายใตบ้ญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรพัย”์ ลดลงตามไปดว้ย 

87. ส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของต้องโอนไปยังกาํไรสะสม

โดยตรงเมื่อส่วนเกนิทุนนั้นกลายเป็นรายการที่เกดิขึ้นแล้ว กจิการต้องโอนส่วนเกนิทุนไปยงักาํไรสะสม

ทั้งจาํนวนหากกจิการจาํหน่ายหรือเลิกใช้สนิทรัพย์ อย่างไรกต็าม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจทยอยโอน

ไปกาํไรสะสมเมื่อกิจการใช้สินทรัพย์  ในกรณีดังกล่าว จาํนวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปกาํไรสะสม 

จะเท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กบัค่าเสื่อมราคาที่คาํนวณ

จากราคาทุนเดิมของสนิทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาํไรสะสมต้อง 

ไม่โอนผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

อายกุารใหป้ระโยชน ์

88. กิจการตอ้งประเมินอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนว่าเป็นรายการที่ทราบไดแ้น่นอน

หรือไม่ และถา้สามารถทราบไดแ้น่นอน อายกุารใหป้ระโยชนจ์ะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวน

การผลิตหรือหน่วยวดัอ่ืนๆที่คลา้ยคลึงกนั กิจการจะพิจารณาว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีอายุการให้

ประโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอนก็ต่อเมื่อจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งแลว้ ไม่พบขอ้จํากดั 

ท่ีสามารถคาดไดเ้กี่ยวกบัระยะเวลาท่ีสินทรพัยด์งักล่าวจะสามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิ 

ท่ีกิจการจะไดร้บั 

89. การบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะขึ้ นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้องตัด

จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 97-106) 

แต่ไม่ต้องตัดจาํหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 107-110)

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แตกต่างกันและ 

การบญัชีภายหลังการได้สนิทรัพย์นั้น ซ่ึงจะขึ้นอยู่กบัการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ 

90. ปัจจยัที่ใช้พิจารณาเพ่ือกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนรวมถงึ 

90.1 การนําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการที่ผู้บริหารคณะอื่น 

จะสามารถบริหารสนิทรัพยน้ั์นได้อย่างมปีระสทิธภิาพหรือไม่ 
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90.2 วงจรชีวิตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณอายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพยท์ี่คล้ายคลึงกนัที่นาํมาใช้ประโยชน์ในลักษณะเดยีวกนั 

90.3 ความล้าสมยัด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 

90.4 เสถียรภาพของอตุสาหกรรมที่นาํสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลงใน

ความต้องการของตลาดสาํหรับสนิค้าหรือบริการที่ได้จากสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 

90.5 การโต้ตอบที่คาดว่าจะเกดิจากคู่แข่งในปัจจุบนัหรือคู่แข่งในอนาคต 

90.6 ระดับของรายจ่ายที่เกิดขึ้ นเพ่ือดาํรงไว้ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ

จากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความมุ่งมั่นของกจิการเพ่ือให้บรรลุระดบัของ

รายจ่ายนั้นๆ 

90.7 ระยะเวลาที่กจิการสามารถควบคุมสนิทรัพย์และสทิธทิางกฎหมาย หรือข้อจาํกดัที่คล้ายคลึงกนั

ในการใช้สนิทรัพย ์เช่น วันครบกาํหนดของสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้อง และ 

90.8 อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มตีัวตนข้ึนอยู่กบัอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์อื่นๆ

ของกจิการ หรือไม่ 

91. อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนมิได้ หมายถึงไม่มีที่สิ้นสดุ อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เหน็เพียงระดับของรายจ่ายในการบาํรุงรักษาที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตเพ่ือดาํรง

ให้สินทรัพย์มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้มีการประเมินไว้ ณ เวลาที่มีการประมาณอายุ 

การให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์  และยังรวมถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของกิจการเพ่ือให้บรรลุ 

ถึงระดับดังกล่าว สรุปได้ว่าอายุการให้ประโยชน์สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้องไม่ขึ้นกับ

รายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผนไว้ที่เกนิกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพ่ือดาํรงให้สนิทรัพย์มผีลการปฏบัิติงาน

อยู่ในระดบัมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว้ 

92. เนื่องจากวิทยาการสมัยใหม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอื่นหลายชนิดจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเร็วขึ้ น ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนดงักล่าวจงึน่าที่จะมอีายุการให้ประโยชนท์ี่สั้น 

93. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่ทราบได้แน่นอน 

ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้กจิการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลัก

ความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่กิจการจะสามารถนํามาอ้างเพ่ือ

กาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนให้สั้นกว่าความเป็นจริง 

94. อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากการทําสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน 

จะตอ้งไม่เกินอายุสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน แต่อาจจะสั้นกว่าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระยะเวลา  

ท่ีกิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนใ์นสินทรพัยน์ ั้นๆ หากสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลา

ท่ีจํากดัแต่สามารถต่ออายุได ้อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งรวมระยะเวลา



 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 30/40 
 

ท่ีต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนไดว่้ากิจการไม่มีตน้ทุนที่เป็นนยัสําคญัจากการ 

ต่ออายุดงักล่าว อายุการใหป้ระโยชนข์องสิทธิที่ไดก้ลบัมาใหม่ที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจาก

การรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสญัญาที่เหลืออยู่ของสิทธิท่ีไดร้บัตามสญัญาและตอ้งไม่รวม

ระยะเวลาที่ต่ออายใุหม่ 

95. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ม ี

ตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจกาํหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมายอาจจาํกัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์นั้น กิจการต้องกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนจากปัจจยัทางเศรษฐกจิหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

96. ปัจจัยที่เป็นตัวกาํหนดว่ากจิการจะสามารถต่ออายุสญัญาหรือสทิธทิางกฎหมายอื่น โดยไม่เกดิต้นทุน 

ที่มนียัสาํคัญดงัน้ี 

96.1 หลักฐาน (ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์) ที่แสดงให้เหน็ว่าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

จะได้รับการต่ออายุ หากการต่ออายุนั้นขึ้ นอยู่กับความเห็นชอบของบุคคลที่สาม กต้็องรวม 

ไปถงึหลักฐานที่แสดงว่าจะได้ความเหน็ชอบจากบคุคลที่สามด้วย 

96.2 มหีลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการจะสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขที่จาํเป็นในการต่ออายุ และ 

96.3 ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยสาํคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่กจิการคาดว่าจะได้จากการต่ออายุนั้น 

หากต้นทุนในการต่ออายุสัญญามีนัยสาํคัญเมื่อเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่า 

กิจการจะได้รับจากต่ออายุนั้น ต้นทุนในการต่ออายุสัญญาที่ส ําคัญนี้ จะถือเป็นต้นทุนการได้มา 

ซ่ึงสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนใหม่ ณ วันต่ออายุสญัญา 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

ระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่าย  

97. กิจการตอ้งปันส่วนจํานวนท่ีคิดค่าตดัจําหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้งเริ่ม

ตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นพรอ้มที่ใหป้ระโยชนไ์ด ้เช่น เมือ่สินทรพัยอ์ยู่ใน

สถานที่และสภาพที่สามารถใชง้านไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร กิจการตอ้งหยุดการตดั

จําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีกิจการจดัประเภทสินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่

ขาย(หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยร์อจําหน่ายไวก้บัสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย) ตามมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรุง 2555) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พือ่ขายและ

การดําเนินงานที่ยกเลิก และวนัที่กิจการตดัรายการสินทรพัยน์ ั้นออกจากบญัชี แลว้แต่วนัใด 

จะถึงก่อน วิธีการตัดจําหน่ายที่ใช้ต้องสะทอ้นถึงรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะไดใ้ช้ประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถกําหนดรูปแบบดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งใช้

วิธีเสน้ตรงในการตดัจําหน่าย ค่าตดัจําหน่ายในแต่ละงวดตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรือ

ขาดทุน เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีหรือฉบบัอ่ืนจะอนุญาตหรือกําหนดใหกิ้จการนําค่าตดั

จําหน่ายดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอ่ื์นๆ ได ้

98. วิธีการตัดจาํหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจาํนวนที่คิดค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามเกณฑ ์

ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นมีหลายวิธี วิธีดังกล่าวรวมถึงวิธีเส้นตรง  

วิธยีอดคงเหลือลดลง และวิธจีาํนวนผลผลิต กจิการต้องเลือกวิธีการตัดจาํหน่ายตามรูปแบบที่คาดว่า

จะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน และต้องใช้วิธกีารตัดจาํหน่ายน้ันอย่างสมํ่าเสมอ

ในทุกงวด นอกจากว่ารปูแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสนิทรัพย์นั้นจะเปล่ียนแปลงไป 

99. ตามปกติ กิจการต้องรับรู้ ค่าตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน แต่ในบางคร้ังประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินทรัพย์อื่น 

ในกรณดีังกล่าว ค่าตัดจาํหน่ายจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสนิทรัพย์อื่น และต้องนาํไปรวมเป็น

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในขั้นตอน

การผลิตต้องรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสนิค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2552) 

เร่ือง สนิค้าคงเหลือ) 

 

มูลค่าคงเหลือ 

100. กิจการตอ้งกําหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน

ใหเ้ป็นศูนย ์เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปน้ี 

100.1 บุคคลท่ีสามใหส้ญัญาว่าจะซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นส้ินสุดอายุการให ้

ประโยชน ์

100.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั และเป็นไปตามเงื่อนไขทุกขอ้

ต่อไปนี้  

100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถกาํหนดไดโ้ดยอา้งอิงกบัราคาทีไ่ดจ้ากตลาดซ้ือขายคล่อง 

100.2.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องนั้นจะมีอยู่เมือ่อายุการให ้

ประโยชนข์องสินทรพัยส้ิ์นสุดลง 
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101. จาํนวนที่คิดค่าตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้องกาํหนด

หลังจากที่หักมูลค่าคงเหลือแล้ว มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากับศูนย์แสดงเป็นนัยว่ากิจการคาดว่า 

จะจาํหน่ายสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนก่อนที่สนิทรัพยน์ั้นจะสิ้นสดุอายุการให้ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิ 

102. กิจการต้องประมาณมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคาขายที่มีอยู่ ณ วันที่มีการประมาณสาํหรับการขายสินทรัพย ์

ที่คล้ายคลึงกนัที่อายุการให้ประโยชน์กาํลังจะสิ้นสดุลง และที่ได้นาํมาใช้ประโยชน์ภายใต้สถานการณ ์

ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่กิจการคาดว่าจะนาํสินทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคต กิจการต้อง

ทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกงวดปีบัญชี กิจการต้องบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

103. มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจนเท่ากบัหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์นั้น ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะมีมูลค่าเป็นศูนย์จนกระทั่ง 

หากในภายหลังมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพยล์ดลงตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี  

 

การทบทวนระยะเวลาในการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่าย 

104. กิจการต้องทบทวนวิธีการตัดจําหน่ายและระยะเวลาการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ท่ีอายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอนทุกงวดปีบญัชีเป็นอย่างนอ้ย กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนหากอายุการใหป้ระโยชนที์่คาดไวข้องสินทรพัย์

นั้นแตกต่างจากท่ีเคยประมาณไวใ้นอดีต ในทํานองเดียวกนั กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

ตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบที่เปลีย่นไปหากลกัษณะของรูปแบบ

การใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไป กิจการตอ้งถือว่าการเปลีย่นแปลง

ทั้งสองประเภทเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด  

105. ในระหว่างอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเห็นได้ชัดเจนขึ้ นว่าอายุการให้

ประโยชน์ที่ประมาณไว้นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

อาจเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าระยะเวลาการตดัจาํหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงไป 

106. เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กจิการอาจเหน็ได้ชัดเจนในภายหลังว่าการตัดจาํหน่ายด้วยวิธี
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ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธเีส้นตรง อกีตัวอย่างหนึ่งคือ ในกรณทีี่ประโยชน์ของสทิธทิี่จะได้รับ

จากใบอนุญาตจาํเป็นต้องเล่ือนเวลาออกไปเน่ืองจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของแผนงานธุรกจิอื่น

เร่ิมดาํเนินการก่อน ในกรณดีังกล่าว กจิการอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสทิธน้ัินจนกระทั่ง

ในงวดต่อมา 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน\ 

107. กิจการตอ้งไม่ตดัจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

108. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กาํหนดให้

กจิการต้องทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยการ

เปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของสนิทรัพยน้ั์น 

108.1  เป็นรายปี และ 

108.2  เมื่อมข้ีอบ่งช้ีว่าสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนนั้นอาจด้อยค่า 

 

การทบทวนการประเมินอายุการใหป้ระโยชน ์

109. กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีไม่ไดมี้การตัดจําหน่าย 

ทุกงวดบญัชี เพือ่ประเมินว่ายงัคงมีเหตุการณห์รือสถานการณใ์ดหรือไม่ที่สนบัสนุนว่าอายุการให้

ประโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้นไม่ทราบแน่นอน หากไม่มีเหตุการณห์รือสถานการณที์่สนบัสนุนว่า

สินทรพัยด์งักล่าวมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กิจการตอ้งบนัทึกการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชน ์

ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน โดยถือเป็น 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2552)

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

110. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์

การที่กิจการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุ 

การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนเป็น 

ข้อบ่งช้ีอย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า  ดังนั้น กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย ์

โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตามที่ได้กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และบันทึก
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ผลต่างของมูลค่าตามบัญชีที่เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย ์

 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน-ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

111. ในการกาํหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกล่าวอธิบายว่าเมื่อใดที่กิจการจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และทบทวนมูลค่าดังกล่าว

อย่างไร วิธีกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่ต้องรับรู้หรือกลับบัญชีผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

การเลิกใชแ้ละการจําหน่าย  

112. กิจการตอ้งตดับญัชีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนออกจากบญัชี เมือ่ 

112.1 กิจการจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หรือ  

112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรพัยน์ ั้นมาใช้

ประโยชนห์รือจําหน่าย 

113. กิจการต้องรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที่ไดร้ ับจากการจําหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

(ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นเป็นผลกําไรหรือผลขาดทุนในกําไรหรือ

ขาดทุนเมือ่ตดัรายการสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนออกจากบญัชี (เวน้แต่มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 

(ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สญัญาเช่า จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนสําหรบัการขายและเช่ากลบัคืน) 

ผลกาํไรจากการจําหน่ายดงักล่าวตอ้งไม่จดัประเภทเป็นรายได ้

114. การจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้ นได้ในหลายวิธี (เช่น การขาย การทาํสัญญาเช่าการเงิน 

หรือการบริจาค) กิจการต้องใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

รายได้ สาํหรับการรับรู้ รายได้จากการขายสินค้าในการกาํหนดวันที่มีการจาํหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว 

และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า สาํหรับการ

จาํหน่ายสนิทรัพยโ์ดยการขายและเช่ากลับคืน 

115. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นย่อหน้า 21 กจิการต้องรับรู้ ต้นทุนการเปล่ียนแทนบางส่วนของสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นๆ และตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูก

เปล่ียนแทนออก กรณีที่ไม่สามารถกาํหนดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนได้ กิจการอาจใช้
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ต้นทุนการเปล่ียนแทนใหม่เป็นตัวกาํหนดต้นทุนของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกิด

สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนขึ้นภายในกจิการ 

115ก ในกรณขีองการได้สทิธกิลับมาใหม่จากการรวมธุรกจิ หากได้มกีารออกสทิธดิงักล่าวใหม่อกีคร้ัง (ขาย) 

ให้แก่บุคคลภายนอกในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต้องนาํไปใช้ในการประเมินผล

กาํไรหรือผลขาดทุนจากการออกสทิธใิหม่อกีคร้ัง 

116. กจิการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจาํหน่ายรายการที่เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเร่ิมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรม หากไม่ได้รับชําระทันที กิจการต้องรับรู้ สิ่งตอบแทนที่จะได้รับเร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่

เทยีบเท่าการขายด้วยเงนิสด ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จะได้รับชาํระกบัราคาขายเงินสดให้รับรู้ เป็น

ดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง

ผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ 

117. กิจการต้องไม่หยุดการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

เมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันไม่ได้ใช้อีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กิจการได้ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว 

เตม็จาํนวนแล้วหรือได้จัดประเภทสนิทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือรวมสินทรัพย์

ดังกล่าวไว้กับกลุ่มสินทรัพย์จาํหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ 

การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

  

  

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

118. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปน้ีในงบการเงินสําหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท 

โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายในกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนประเภทอ่ืน 

118.1 อายุการให้ประโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน 

หากเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน ใหเ้ปิดเผยอายกุารให้

ประโยชนห์รืออตัราการตดัจําหน่าย 

118.2 วิธีการตดัจําหน่ายสําหรบัสินทรพัยไ์ม่ตวัตนทีอ่ายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

118.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสม (รวมทั้ งผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย)์ ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

118.4 รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงไดร้วมค่าตดัจําหน่ายของ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไว ้
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118.5 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวดกบัมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด 

ท่ีแสดงถงึรายการต่อไปนี้  

118.5.1 จํานวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิ่มข้ึน โดยแยกแสดงสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่เกิดจากการพฒันาข้ึนภายในกิจการ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าแยก

ต่างหาก และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าพรอ้มกบัการรวมธุรกิจ 

118.5.2  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายหรือรวมอยู่

ในกลุ่มสินทรพัยที์่จําหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และการ

จําหน่ายอ่ืนๆ 

118.5.3 จํานวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงระหว่างงวดท่ีเกิดจาก

การตีราคาสินทรพัยใ์หม่ ตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 75 และ 85 ถึง 86 

และที่เกิดจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยซ่ึ์งรบัรูห้รือกลบัรายการ

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 

(ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน

ระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2555) 

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่กลบับญัชีในกําไรหรือขาดทุน 

ระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2555) เร่ือง 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 

118.5.6  ค่าตดัจําหน่ายท่ีรบัรูใ้นระหว่างงวด 

118.5.7 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็น

สกุลเงินท่ีใชร้ายงาน และการแปลงค่าผลการดําเนินงานในต่างประเทศเป็น

สกลุเงินท่ีใชร้ายงานของกิจการ และ 

118.5.8  การเปลีย่นแปลงอ่ืนที่เกิดข้ึนกบัมูลค่าตามบญัชีในระหว่างงวด 

119. ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและมีประโยชน์ในการ

ดาํเนินงานของกจิการที่คล้ายคลึงกนั สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนอาจแยกประเภทได้ตามตวัอย่างต่อไปนี้ 

119.1 ช่ือผลิตภัณฑ ์

119.2 หัวหนังสอืและช่ือสิ่งพิมพ์ 

119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

119.4 ใบอนุญาต และสทิธทิี่จะใช้ช่ือและดาํเนินธุรกจิ 
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119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการดําเนินงานและ  

การให้บริการ 

119.6 สตูรอาหาร สตูรอื่น แบบจาํลอง การออกแบบ และแม่แบบ และ 

119.7 สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนที่กาํลังพัฒนา 

 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ขึ้ นได้หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมนั้นทาํให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับการ

ตดัสนิใจของผู้ใช้งบการเงนิมากขึ้น 

120. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่กําหนดให้เปิดเผยตาม 

ข้อ 118.5.3 ถงึ 118.5.5 

121. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และข้อผิดพลาด กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจาํนวนของ

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญในงวดปัจจุบันหรือคาดว่าจะมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญในงวดต่อๆ ไป การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของรายการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

121.1 การประเมนิอายุการให้ประโยชนข์องสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน 

121.2 วิธกีารตดัจาํหน่าย  

121.3 มูลค่าคงเหลือ 

122. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปน้ีในงบการเงิน 

122.1 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการให้ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนและ

เหตุผลสนบัสนุนการประเมินอายุการใหป้ระโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอน ในการใหเ้หตุผล 

กิจการตอ้งอธิบายถงึปัจจยัทีมี่บทบาทอย่างเป็นนยัสําคญัในการกาํหนดใหสิ้นทรพัยมี์อายุ

การใหป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอน 

122.2 คําอธิบายเกี่ยวกบัมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตัดจําหน่ายที่เหลืออยู่สําหรบั 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการที่มีสาระสําคญัต่องบการเงินของกิจการ 

122.3 สําหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอุดหนุนของรฐับาลและรบัรูสิ้นทรพัยน์ ั้นเมื่อ

เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ดูย่อหนา้ที ่44) 

122.3.1 มูลค่ายติุธรรมที่รบัรูเ้มือ่เร่ิมแรกของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

122.3.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น และ 

122.3.3 สินทรพัยเ์หล่านั้นวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูด้ว้ยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม่ 
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122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีขอ้จํากดัในการใช ้และมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่นาํไปวางเป็นประกนัหนี้ สินไว ้

122.5 จํานวนเงินท่ีกิจการผูกมดัตามสญัญาว่าจะซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

123. เมื่อกิจการอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างเป็นนัยสาํคัญในการกาํหนดอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 90 

 

การวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ 

124. หากกิจการบนัทึกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาท่ีตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

  124.1 แสดงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปน้ีโดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

124.1.1 วนัท่ีตีราคาใหม่ 

124.1.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีตีราคาใหม่  

124.1.3 มูลค่าตามบญัชีท่ีควรเป็นของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนหากใชวิ้ธีราคาทุนตาม 

ย่อหนา้ที่ 74 

124.2 จํานวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยที์่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้

งวดและวนัส้ินงวดโดยแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด และขอ้จํากดัใน

การนาํส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปันใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

124.3 วิธีการและขอ้สมมติที่มีนยัสําคญัที่ใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน 

125. ในการเปิดเผยข้อมูล กิจการอาจจาํเป็นต้องนาํประเภทย่อยๆ ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมารวมเป็น

ประเภทที่ใหญ่ขึ้ น อย่างไรกต็าม กิจการต้องไม่นําสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทย่อยๆ มารวมเป็น

ประเภทเดียวกันหากการรวมน้ันจะทาํให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจาํนวนที่วัดมูลค่าด้วยทั้งวิธี

ราคาทุนและวิธกีารตรีาคาใหม่ 

 

รายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 

126. กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนรวมของรายจ่ายเกี่ยวกบัการวิจัยและพฒันาซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายใน

ระหว่างงวด 



 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 39/40 
 

127. รายจ่ายเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักจิกรรมการวิจัย

และพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 67 สาํหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของรายจ่ายที่ต้องนํามารวม 

เพ่ือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบไุว้ในย่อหน้าที่ 126) 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น 

128. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้สนบัสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

128.1 คาํอธบิายเกี่ยวกบัสนิทรัพยไ์ม่มตีวัตนที่ได้ตดัจาํหน่ายหมดแล้วแต่กจิการยังใช้ประโยชนอ์ยู่ และ 

128.2 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยสําคัญภายใต้การควบคุมของ 

กิจการ แต่ไม่ได้รับรู้ เป็นสินทรัพย์เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การ 

รับรู้รายการตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  หรือเนื่องจากกจิการได้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาหรือ

ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มตัีวตนขึ้นก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบบันี้ จะมผีลบงัคับใช้ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัที่มีผลบงัคบัใช ้

 129. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

130. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

130ก (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

130ข (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

130ค การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีที่มกีารแก้ไขย่อหน้า 36 และ 37 ให้นาํมาปฎบิตัโิดยวิธเีปล่ียนทนัท ี

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  

130ง (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

130จ  การแก้ไขปรับปรุงย่อหน้า 40 และ 41 กจิการต้องปฏบิัตติามการแก้ไขเหล่านี้ โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัที

เป็นต้นไป สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดย

อนุญาตให้นาํมาใช้ได้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการนาํมาถือปฎิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริง 

 

 



 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 40/40 
 

การแลกเปลีย่นสินทรพัยท่ี์คลา้ยคลึงกนั 

131.  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การปฏิบติัก่อนวนัมีผลบงัคบัใช ้

132.  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

133. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ฉบับปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน 

  

 

 


