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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 38: Intangible assets Bound volume 2013 

Consolidated without early application)     

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 3.5 8 33  

47 50 75 78 82 84 100 และ 124 และยกเลิกย่อหน้าที่ 39 ถึงย่อหน้าที่ 41 และย่อหน้าที่ 130จ และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1

ถึง 133 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนด

ของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติใน

การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทน า 1 – บทน า 13 (บทน าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดวิธีปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้โดยเฉพาะเท่าน้ัน 

นอกจากน้ี ยังก าหนดวิธีการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูล

โดยเฉพาะเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้ือปฏิบติัส าหรบัการบนัทึกบญัชีเกี่ยวกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ยกเวน้ 

2.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีก่ าหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื่น  

2.2 สินทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 107  เรื่อง      

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมอืทางการเงิน  

2.3 การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าของการส ารวจและการประเมินค่าสินทรัพย  ์

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การส ารวจ 

และการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เมือ่มีการประกาศใช)้) และ 

2.4 รายจ่ายในการพฒันา และ ขุดแร่ น ้ ามนั กา๊ซธรรมชาติ และทรพัยากรธรรมชาติอื่น 

ทีค่ลา้ยกนัซ่ึงไม่สามารถสรา้งข้ึนใหม่ได ้ 

3 หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นได้ก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชี ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภท

ใดไว้โดยเฉพาะแล้วกจิการต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ันมาถือปฏบัิติแทนมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี ตัวอย่างของรายการที่ไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติมีดังต่อไปนี้  

3.1 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กจิการถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้)) 
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3.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.3 สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

3.4 สนิทรัพย์ที่เกดิจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.5 สนิทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง

การเงิน บางรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงิน

รวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

3.6 ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.7 ต้นทุนการได้มารอตัดจ าหน่าย และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึ งเกิดจากสิทธิตามสัญญา

กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ให้ประกันภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าว

ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะส าหรับต้นทุนการได้มารอตัดจ าหน่าย แต่

ไม่ได้ระบุการเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวจึงให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานบัญชีฉบับน้ีด้วย 

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่หมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสนิทรัพย์ที่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทไว้เป็นถือไว้เพ่ือขาย) ตามนิยามที่ก  าหนดไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่

หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือ

แผ่นฟิล์ม ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ที่มีองค์ประกอบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือเป็น

สนิทรัพย์มีตัวตน ซ่ึงต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ทีดิ่น 

อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กจิการต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมินว่าองค์ประกอบ

ใดมีนัยส าคัญมากกว่ากัน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ให้ถือว่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือและถือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับ

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ถือหลักปฏิบัติเดียวกันกับข้างต้น เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็นส่วนประกอบที่สามารถแยกออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันต้อง

ถือเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับรายจ่ายในกิจกรรมด้านการโฆษณา การอบรม การเร่ิม

ด าเนินงานใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและการพัฒนาถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้ 

ดังน้ัน ถึงแม้ว่ากจิกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น แม่แบบของผลิตภัณฑ์ แต่

องค์ประกอบที่มีตัวตนของสินทรัพย์น้ันถือว่ามีความส าคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน   

อนัได้แก่ องค์ความรู้ที่อยู่ในสนิทรัพย์มีตัวตนนั้น 

6 ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งสนิทรัพย์ที่มีตัวตน

หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก ให้ผู้เช่าน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

มาถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าว สิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาต

ให้ใช้รายการต่างๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทศัน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อ

มีการประกาศใช้) และให้ถืออยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

7 ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการ

บัญชีบางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนท าให้เกิดประเดน็ทางบัญชีที่อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการบัญชีที่

แตกต่างไป เช่น รายจ่ายในการส ารวจ พัฒนาและขุดเจาะน า้มัน กา๊ซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากร

แร่ในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสญัญาการประกันภัย ดังน้ัน กิจการจึงไม่ต้องน า

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

กจิการในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือกิจการผู้รับประกันภัยต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ีมาปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และรายจ่ายอื่นๆ (เช่น 

ต้นทุนในการเร่ิมด าเนินงานใหม่)  

ค านยิาม 

8 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

การตัดจ าหน่าย หมายถงึ การปันส่วนจ านวนทีคิ่ดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนอย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์อง

สินทรพัยน์ ั้น 

สินทรัพย ์ หมายถงึ ทรพัยากรทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) อยู่ในความควบคุมของกิจการ ซึ่งเป็นผลมา

จากเหตุการณใ์นอดีต และ              

2) ก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่

กิจการ 

มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จ านวนที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน

หลงัจากหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์
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ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่

กิจการมอบให ้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่

ซ้ือหรือสรา้งสินทรพัยน์ ั้น หรือจ านวนที่กิจการรบัรู ้

เ ป็นสินทรัพย์ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัอื่น เช่น มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้  

จ านวนทีคิ่ดค่าตดัจ าหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจ านวนอื่นที่ใชแ้ทนราคา

ทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

การพฒันา หมายถงึ การน าผลของการวิจัยหรือความรู ้อื่นมาใช้ใน

แผนงานหรือ การออกแบบเพือ่ผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่

ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างเป็นส าคญัก่อนที่จะเริ่มผลิตหรือ

ใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวตัถุดิบช้ินส่วน

อุปกรณ ์ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

มลูค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ             มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะ

ไดร้บัจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนือ่ง และจากการ

ขายสินทรพัยน์ ั้นเมือ่ส้ินสุดอายุการใหป้ระโยชนห์รือ

ทีค่าดว่าจะเกิดเมือ่มีการโอนเพือ่ช าระหนี้ สิน 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เรื่อง การวัด

มลูค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรัพย ์

หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีทีสู่งกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน หมายถงึ สินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุได้และไม่มี

ลกัษณะทางกายภาพ 

สินทรัพยท์ีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ เงินสดที่ถือครองหรือสินทรพัยที์่กิจการจะไดร้บัเป็น

จ านวนเงินทีแ่น่นอน หรือทีส่ามารถระบุได ้
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การวิจัย หมายถงึ การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้

ได้มา ซ่ึงความรู ้ความเข้าใจใหม่  ๆ ทางด้าน

วิทยาศาสตรห์รือทางดา้นเทคนคิ 

มลูค่าคงเหลอื 

ของสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

หมายถงึ จ านวนเงินโดยประมาณที่กิจการจะไดร้บั ณ เวลา

ปัจจุบนัจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหกัตน้ทุน

โดยประมาณที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจ าหน่าย 

หากสินทรพัย ์มีอายุและสภาพทีค่าดว่าจะเป็น ณ วนั

ส้ินอายุการใหป้ระโยชน ์

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว ้ใช ้

หรือ 

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรพัย ์

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

9 กจิการมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกดิหน้ีสนิเพ่ือซ้ือ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดับทรัพยากรที่

ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค การออกแบบ การน า

ระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพย์ทางปัญญา ความรู้ทาง

การตลาด และเคร่ืองหมายการค้า ซ่ึงรวมถึงช่ือผลิตภัณฑ์และช่ือสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างของรายการที่

เกิดจากทรัพยากรข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ 

รายช่ือลูกค้า สิทธิในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตท าการประมง โควต้าน าเข้า

สนิค้า สทิธทิี่จะใช้ช่ือและด าเนินธุรกจิ ความสมัพันธก์บัลูกค้าหรือกับผู้ขายสินค้า ความจงรักภักดี

ต่อสนิค้า ส่วนแบ่งตลาด และสทิธทิางการตลาด 

10 รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 9 อาจไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยามที่ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ทุกรายการ รายการที่จะถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ต้อง

สามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคต หากรายการใดไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องรับรู้รายจ่าย

ที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการน้ันเป็นค่าใช้จ่ายทันที อย่างไรกต็าม หากรายการ

น้ันเกดิจากการรวมธุรกจิ รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ือ 

(ดูย่อหน้าที่ 68) 
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สามารถระบุได ้

11 ค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก าหนดให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุแยกจากค่าความ

นิยมได้ ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกจิถือเป็นสนิทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการ

แยกต่างหากได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล่าวอาจเกิดขึ้ นจากการผนวกระหว่าง

สนิทรัพย์ที่สามารถระบุได้หลายๆรายการที่ได้มารวมกัน หรือเกิดจากสินทรัพย์เหล่าน้ัน ซ่ึงแต่ละ

รายการไม่เข้าเกณฑท์ี่จะรับรู้ในงบการเงิน  

12 สินทรพัยส์ามารถระบุไดก้็ต่อเมือ่ 

12.1 สามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถ

ขายโอน ใหสิ้ทธิ ใหเ้ช่า หรือแลกเปลีย่นไดอ้ย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกบัสญัญา เป็น

สินทรพัยห์รือหนี้ สินที่สามารถระบุได ้โดยไม่ค านึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศ

หรือไม่ หรือ 

12.2 ไดม้าจากการท าสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้น 

จะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพนัอื่นๆ 

การควบคุม 

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการหากกิจการมีอ านาจที่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจ ากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง

ประโยชน์ดังกล่าวตามปกติ ความสามารถที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ดังน้ัน การไม่มีสิทธิตาม

กฎหมาย เป็นการยากที่จะแสดงให้เหน็ถึงการควบคุม อย่างไรกต็าม ความสามารถในการบังคับ

ใช้สทิธติามกฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ที่จ าเป็นเพียงอย่างเดียวส าหรับการควบคุม ทั้งน้ีเพราะกิจการอาจ

สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตในลักษณะอื่นได้ 

14 ความรู้ทางการตลาดและความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่าน้ันได้ เช่น ถ้าความรู้น้ันได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาตให้ท า

ได้) หรือโดยหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกบัความรู้น้ัน 

15 กจิการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีความเช่ียวชาญและกิจการอาจสามารถระบุได้ว่าความเช่ียวชาญของ

พนักงานที่เพ่ิมข้ึนจากการอบรม จะท าให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและยัง

อาจคาดได้ว่าพนักงานเหล่าน้ันจะใช้ความเช่ียวชาญเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ต่อไป 

อย่างไรกต็ามกจิการมักไม่มีการควบคุมที่เพียงพอกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่คาดว่าจะ

เกิดจากกลุ่มพนักงานที่มีความเช่ียวชาญหรือจากการอบรมพนักงานเหล่าน้ีจนเกิดสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามค านิยามดังกล่าว ในท านองเดียวกันความสามารถในการบริหารหรือความสามารถ

พิเศษด้านเทคนิคไม่อาจเข้าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยาม เว้นแต่กิจการจะได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่

คาดหวัง นอกจากน้ีความสามารถน้ียังต้องเข้าเกณฑอ์ื่นของค านิยามการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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16 กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะด าเนินการค้ากับกิจการต่อไปได้ เน่ืองจาก

กิจการพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือ

บริการของกิจการ อย่างไรกต็าม กิจการไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการ

ควบคุมอื่นเพ่ือให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่มีอ านาจ

เพียงพอที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความ

จงรักภักดีของลูกค้า ดังน้ัน รายการข้างต้น (กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และ

ความจงรักภักดีของลูกค้า) จึงไม่เข้าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยาม อย่างไรกด็ี การ

ไม่มีสทิธติามกฎหมายในการคุ้มครองความสมัพันธก์บัลูกค้า แต่หากมีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์กับลูกค้า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้จะไม่ได้ท าเป็นสัญญา กรณีน้ีมี

หลักฐานว่า กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจาก

ความสมัพันธก์บัลูกค้าได้ และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าวสามารถแยกเป็นเอกเทศ

ได้ ดังน้ันความสมัพันธก์บัลูกค้าดังกล่าวจะเข้าเกณฑ์เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยาม 

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่กิจการจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้จาก

การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกิดข้ึนจากการใช้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่น ามาใช้กับกระบวนการผลิตอาจ

ช่วยลดต้นทุนการผลิตในอนาคตแทนที่จะท าให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

18 ในการรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า

รายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

18.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 8 ถึง 17)  

18.2 เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 21 ถึง 23) 

ข้อก าหนดน้ี ให้ถือปฏิบัติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเม่ือซ้ือหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ น

ภายในกิจการเอง และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือ

บ ารุงรักษาสนิทรัพย์น้ัน 

19 ย่อหน้าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และย่อ

หน้าที่  33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ย่อหน้าที่ 44 เกี่ยวกับ

การวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ย่อหน้าที่ 45 ถึง 

47 เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกับค่า

ความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ ย่อหน้าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้รายการและวัดมูลค่า

เร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กจิการสร้างข้ึนภายในกจิการเอง 

20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์น้ัน หรือเปล่ียนแทนส่วนหน่ึง

ส่วนใดของสินทรัพย์  ดังน้ันรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังส่วนใหญ่จึงเป็นการจ่ายเพ่ือคงรักษาไว้ใน

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมากกว่าที่จะเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
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เข้าเกณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยาม และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่

ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ีแล้วมักเป็นการยากที่จะกระจายรายจ่ายที่เกิดข้ึน

ภายหลังไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แต่จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการ

โดยรวมมากกว่า ดังน้ัน จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่ได้มาในคร้ังแรกหรือรายจ่ายที่เกดิข้ึนภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนภายใน

กิจการเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนด

ในย่อหน้าที่ 63 รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังส าหรับตราสินค้า หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า 

และรายการอื่นที่โดยเน้ือหาแล้วคล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก

ภายนอกกิจการหรือที่กิจการสร้างข้ึนเอง) ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก

รายจ่ายเหล่านี้ ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนจากรายจ่ายที่จ่ายเพ่ือการพัฒนาธุรกจิโดยรวม 

21 กิจการรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดก้็ต่อเมือ่เขา้เกณฑทุ์กขอ้ต่อไปนี้  

21.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ

เกิดจากสินทรพัยน์ ั้น และ 

21.2 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

22 กิจการตอ้งประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน โดยใช้ขอ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐานสนบัสนุน ขอ้สมมติ

ดงักล่าวตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารต่อสภาวะทางเศรษฐกิจที่

เกิดข้ึนตลอดช่วงอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

23 กจิการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ขณะที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก โดยให้

น า้หนักกบัหลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

24 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก 

25 โดยทั่วไป ราคาที่กจิการจ่ายเพ่ือให้ได้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาแบบแยกต่างหากจะสะท้อนถึงความ

คาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ 

หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับเวลาหรือจ านวนที่จะได้รับ ดังน้ัน จึงถือได้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก

เข้าเกณฑก์ารรับรู้ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ 

26 นอกจากน้ีราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ถือว่าสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่สิ่งตอบแทนของการจ่ายซ้ืออยู่ในรูปของเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอื่น 

27 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

27.1 ราคาซ้ือรวมภาษีน าเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และ

จ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย และ 
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27.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้

ตามความประสงค์ 

28 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

28.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดข้ึน

โดยตรงจากการท าให้สนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

28.2 ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกดิข้ึนโดยตรงจากการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

และ 

28.3 ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 

29 ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

29.1 ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม

การขาย) 

29.2 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนใน

การฝึกอบรมพนักงาน) และ 

29.3 ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป 

30 การรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้ นสุดเม่ือ

สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ ดังน้ัน ต้นทุน

ที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 

30.1 ต้นทุนที่เกิดข้ึนขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตามความ

ประสงค์ของผู้บริหารกจิการ แม้ว่าจะยังไม่ถูกน ามาใช้กต็าม และ 

30.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่ความต้องการ

ผลผลิตยังอยู่ในระดับเร่ิมต้น 

31  การด าเนินงานบางอย่างอาจเกิดข้ึนโดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่

ถือเป็นสถานการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือการจัดหาสนิทรัพย์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้

ตามความประสงค์ของผู้บริหาร การด าเนินงานเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการ

พัฒนาสินทรัพย์น้ัน เน่ืองจากการด าเนินงานดังกล่าวไม่ได้จ าเป็นในการท าให้สินทรัพย์อยู่ใน

สภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้บริหาร กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึ้นจากการด าเนินงานดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้อง 

32 หากระยะเวลาการช าระสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้สินเช่ือตามปกติ 

กิจการต้องก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์นั้นให้เท่ากับราคาขายเงินสด และบันทึกผลต่าง

ระหว่างราคาที่เทียบเท่ากับการซ้ือด้วยเงินสดและจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระจริงเป็น

ดอกเบ้ียตลอดอายุของการได้สินเช่ือ เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ก าหนดว่าหากกิจการได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาจากการรวมธุรกิจ  ต้นทุนของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนกคื็อมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนถึงความ

คาดหวังของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากสนิทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอกีนัยหน่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะ

มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาหรือจ านวนที่จะได้รับ ดังน้ันจึงถือได้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

พร้อมกบัการรวมธุรกจิเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 21.1 

เสมอ หากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากการท า

สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ันจึงถือได้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาพร้อมกับการรวม

ธุรกจิเข้าเกณฑก์ารวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือตามย่อหน้าที่ 21.2 เสมอ 

34 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ซ้ือกิจการสามารถรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ของผู้ขายแยกจากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ หากสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้อย่าง

น่าเช่ือถือ โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ขายได้รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไม่

น่ันหมายความว่าผู้ซ้ือรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการของผู้ถูกซ้ือเป็น

สินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยมหากโครงการดังกล่าวเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม 

ค านิยามโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการของผู้ขายจะเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามค านิยามกต่็อเมื่อเป็นไปตามทุกข้อดังต่อไปนี้  

34.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ และ 

34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ แยกต่างหากหรือเกิดขึ้ นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมาย

อื่นๆ 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

35  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากการ

ท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนโดยใช้มูลค่าต่าง ๆ กัน ซ่ึงมีความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันไป เป็นการแสดงให้เหน็ว่าความ

ไม่แน่นอนดังกล่าวได้น าไปรวมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์แล้ว  

36  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแบ่งแยกได้ เฉพาะเมื่อพิจารณาร่วมกับ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่สามารถระบุได้เท่าน้ัน  ในกรณีดังกล่าวผู้ซ้ือกิจการจะ

รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่รวมกบัรายการที่เกี่ยวข้อง 
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37  ผู้ซ้ืออาจจะรับรู้กลุ่มของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์

แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์ใกล้เคียงกัน เช่น ค าว่า “ตราผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือ

ผลิตภัณฑ์” มักใช้แทนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม “ตราผลิตภัณฑ์” 

และ “ช่ือผลิตภัณฑ์” โดยทั่วไปเป็นค าศัพท์ด้านการตลาด ซ่ึงน ามาใช้เพ่ือหมายถึงกลุ่มของ

สินทรัพย์ซ่ึงประกอบกัน เช่น เคร่ืองหมายการค้า (หรือเคร่ืองหมายของสินค้าประเภทบริการ) 

และช่ือการค้า สตูร ส่วนผสม และความช านาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  

38 – 41  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการไดม้าซ่ึงโครงการวิจยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการ 

42 รายจ่ายในการวิจยัและพฒันาซ่ึง 

42.1 เกีย่วขอ้งกบัโครงการวิจัยหรือพฒันาที่อยู่ระหว่างด าเนินการซ่ึงไดม้าแยกต่างหาก

หรือไดม้าจากการรวมธุรกิจและรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ 

42.2 เกิดข้ึนหลงัจากการไดม้าซ่ึงโครงการ 

การบนัทึกบญัชีของรายการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามย่อหนา้ที ่54-62 

43 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 54-62 ก าหนดว่ารายจ่ายที่เกดิข้ึนภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหากหรือได้มาจากการรวมธุรกิจซ่ึงได้รับรู้เป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง  

43.1 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิ หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย  

43.2 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันททีี่เกิด หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ

รับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 และ 

43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการที่

ได้มาหากรายจ่ายในการพัฒนาน้ันเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดจ้ากการอุดหนุนของรฐับาล 

44 ในบางกรณี กจิการอาจได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่ายสิ่งตอบ

แทนใดๆ หรือที่เรียกว่าจ่ายแต่ในนาม  ในกรณีน้ีอาจเกิดข้ึนเม่ือรัฐบาลโอน หรือปันส่วนสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนให้กับกิจการ เช่น สิทธิส าหรับเคร่ืองบินลงจอด สิทธิในการด าเนินการสถานีวิทยุหรือ

โทรทศัน์ใบอนุญาตหรือโควต้าน าเข้า หรือสทิธทิี่จะใช้ทรัพยากรที่มีข้อจ ากัดอื่น ตามข้อก าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีส าหรบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการอาจ

เลือกที่จะรับรู้ทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุนเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หากกิจการ

เลือกที่จะไม่รับรู้สนิทรัพย์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องรับรู้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าตาม

อ านาจซ้ือเดิม (วิธีที่สามารถปฏบัิติได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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(เมื่อมีการประกาศใช้)) บวกกบัรายจ่ายโดยตรงที่เกิดข้ึนในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะ

ใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่น 

45 กิจการอาจได้รับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

รายการอื่น หรือแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่

จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์

ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น อย่างไรกต็ามกจิการสามารถใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียน

ทุกกรณีที่กล่าวไว้ได้ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียน

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

45.2  มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถือ  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางน้ี ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัด

รายการสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่า

ยุติธรรม กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

46 ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากขนาด 

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเง่ือนไข 

46.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจ านวน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่ได้รับ

แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

46.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการ

ด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

46.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 46.1 หรือ 46.2 ต้องมีนัยส าคัญเมื่อเทยีบกับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่มีการแลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ มูลค่าเฉพาะกิจการใน

ส่วนของการด าเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียนต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดหลังหักภาษี 

ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเห็นได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็นต้องท าการค านวณอย่าง

ละเอยีด 

47 ย่อหน้าที่ 21.2 ก าหนดเง่ือนไขที่กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าจะต้องสามารถวัดมูลค่า

ราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีรายการใน

ตลาดที่เทียบเคียงได้จะถือว่าสามารถวัดมูลค่าอย่างน่าเช่ือถือหากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

47.1  ความผันผวนของช่วงการประมาณมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพย์น้ันไม่มี

นัยส าคัญ หรือ 
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47.2  กิจการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ 

ได้อย่างสมเหตุสมผล 

หากกิจการสามารถที่จะก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไป

แลกเปล่ียนได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องก าหนดต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ที่น าไปแลกยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่

ชัดเจนกว่า  

ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในกิจการ 

48 กิจการตอ้งไม่รบัรูค่้าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในเป็นสินทรพัย ์

49 ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแต่

รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีกิจการมักอ้างว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นส่วนสนับสนุนค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายใน

กิจการ อย่างไรกต็ามค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการไม่มีการรับรู้เป็นสินทรัพย์เน่ืองจาก

รายจ่ายที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกออกได้หรือไม่

เป็นรายจ่ายที่ เกิดจากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ) ภายใต้การควบคุมของกิจการ  

ซ่ึงสามารถวัดราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

50 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ ณ 

เวลาใดเวลาหน่ึงอาจสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ

กิจการ อย่างไรกต็ามผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของกจิการ  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

51 ในบางคร้ังการประเมินว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่น้ัน

ท าได้ยาก เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองดังต่อไปนี้  

51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ  

51.2 การก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณีกิจการจะไม่สามารถ

แยกต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในออกจากต้นทุนที่เกิดขึ้ นเพ่ือรักษา

ระดับหรือเพ่ือยกระดับค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในหรือจากต้นทุนที่เกิดจากการ

ด าเนินงานประจ าวันได้  

ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้กจิการต้องน าข้อก าหนดและแนวปฏบัิติที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 52 ถึง 67 มาประยุกต์กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่เกิดข้ึนภายในกิจการ 

นอกเหนือจากข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

52 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ กิจการ

ต้องแยกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 
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52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

ค าว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าค าว่า “วิจัย” และ 

“พัฒนา” ตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

53  หากกจิการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาส าหรับโครงการภายในของ 

กจิการที่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่าย

ที่เกดิในข้ันตอนการวิจัยเทา่น้ัน 

ขั้นตอนการวิจยั 

54 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่รายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 

55 ในข้ันตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่สามารถที่จะแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

น้ันได้เกิดขึ้น ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทนัท ี

56 ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัยมีดังต่อไปนี้  

56.1  กจิกรรมซ่ึงมุ่งที่จะให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

56.2  การค้นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพ่ือน าผลการวิจัยหรือความรู้

อื่นมาประยุกต์หรือปฏบัิติ 

56.3  การค้นหาทางเลือกส าหรับวัตถุดิบ ช้ินส่วน ผลิตภัณฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 

56.4  การคิด การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกข้ันสุดท้ายของทางเลือกที่

เป็นไปได้ส าหรับนวัตกรรมหรือสิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิม ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นวัตถุดิบ ช้ินส่วน 

ผลิตภัณฑ ์ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ 

ขั้นตอนการพฒันา 

57 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการพฒันา (หรือเกิดในขั้นตอนการพฒันาของโครงการ

ภายใน)เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดก้็ต่อเมือ่กิจการสามารถแสดงว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุก

ขอ้ต่อไปนี้  

57.1 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที่กิจการจะท าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณเ์พือ่

น ามาใชป้ระโยชนห์รือขายได ้

57.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะท าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณแ์ละน ามาใชป้ระโยชน ์

หรือขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ะน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชนห์รือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจะก่อให้เกิดประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจในอนาคตเหนืออื่นใดกิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็นว่าสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนหรือสิ่งที่จะเกิดจากสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนนั้นมีตลาดรองรับอยู่จริง หรือหาก

กิจการน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไปใชเ้ป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง

ประโยชนที์จ่ะไดร้บัจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้น 
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57.5 กิจการมีทรพัยากรดา้นเทคนคิ ดา้นการเงิน และดา้นอื่นพรอ้มเพียงพอที่จะน ามาใช้

เพื่อท าใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ ์และน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์

หรือน ามาขายได ้

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

58 ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนและสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ีเพราะข้ันตอนการพัฒนาของโครงการเป็นข้ันตอนที่

ก้าวหน้ามากกว่าขั้นตอนการวิจัย 

59 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนาได้แก่ 

59.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแม่แบบและแบบจ าลองในระหว่างขั้นตอน

ก่อนการผลิตหรือขั้นตอนก่อนการใช้ 

59.2  การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีใหม่ 

59.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของโรงงานน าร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะ

สามารถท าการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ 

59.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ ส าหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว ส าหรับ

วัตถุดิบ ช้ินส่วน ผลิตภัณฑ ์ข้ันตอน ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

60 กิจการต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อต้อง

ใช้ร่วมกบัสนิทรัพย์อื่น กจิการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกบัหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) มาปฏบัิติ 

61 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากิจการมีทรัพยากรพร้อมเพียงพอที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จ

สมบูรณ์ หรือท าให้กจิการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ แผนงาน

ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่ นที่จ าเป็นและกิจการมี

ความสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึง

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจ านงที่จะให้เงิน

สนับสนุนโครงการจากผู้ให้กู้ 

62 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน 

ได้อย่างน่าเช่ือถือ เช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดข้ึนเพ่ือปกป้องลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต หรือ

รายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 



 

 

19 
 

63 กิจการตอ้งไม่รับรูร้ายการที่กิจการก่อให้เกิดข้ึนภายใน เช่น ตราผลิตภัณฑ์ หัวหนงัสือ  

ชื่อสิ่งพิมพ ์รายชื่อลูกคา้ และรายการอื่นที่โดยเนื้ อหาแลว้คลา้ยคลึงกนัเป็นสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน 

64 รายจ่ายส าหรับตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่โดยเน้ือหา

แล้วคล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดข้ึนภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกจากต้นทุนในการ

พัฒนาธุรกจิโดยรวม ดังน้ัน กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

65 ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน คือ ผลรวม

ของรายจ่ายที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็นคร้ังแรก ข้อก าหนดที่ระบุไว้ย่อหน้าที่ 71 ไม่อนุญาตให้

กจิการน ารายจ่ายที่เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายกลับมาบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุก

รายการที่จ าเป็นในการสร้าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตาม

ประสงค์ของผู้บริหาร ตัวอย่างของต้นทุนโดยตรงดังกล่าว ได้แก่  

66.1 ต้นทุนส าหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธิตามกฎหมาย และ 

66.4 ค่าตัดจ าหน่ายของสทิธบัิตรและใบอนุญาตที่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ได้ให้ข้อก าหนดที่สามารถน าดอกเบ้ียมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

เกดิขึ้นภายใน 

67 ตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67.1  รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

67.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรกที่

เกดิข้ึนก่อนที่สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่วางไว้ และ 

67.3 รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพ่ือน าสนิทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน 
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ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่65  

กิจการก าลังพัฒนากระบวนการการผลิตใหม่  ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000 บาท

รายจ่ายจ านวน 900 บาทเกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจ่ายจ านวน 100 บาท 

เกดิข้ึนในระหว่างวันที่ 1 ธนัวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธนัวาคม 25x5  

กิจการสามารถแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเข้า

เง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของความรู้

ความช านาญซ่ึงรวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือท าให้

กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x5 กิจการตอ้งรับรูร้ายจ่ายทีเ่กิดขึ้นส าหรับขัน้ตอนการผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนดว้ยราคาทุน 100 บาท (รายจ่ายทีเ่กิดขึ้นนับตัง้แต่วนัทีเ่ขา้เงื่อนไขการรับรูร้ายการ ณ 

วนัที ่1ธนัวาคม 25x5) รายจ่ายจ านวน 900 บาททีเ่กิดขึ้นก่อนวนัที ่1 ธนัวาคม 25x5 ตอ้ง

รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเนือ่งจากยงัไม่เขา้เงือ่นไขการรบัรูร้ายการจนกระทัง่วนัที ่1 ธนัวาคม 25x5 

รายจ่ายดงักล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของกระบวนการการผลิตทีร่ับรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกิดขึ้ น 2,000 บาท ณ วันสิ้ นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนจากความรู้ความช านาญที่รวมอยู่ในกระบวนการการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายใน

อนาคตเพ่ือท าให้กระบวนการการผลิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้) มีมูลค่าโดยประมาณ 

1,900 บาท 

ณ วนัสิ้นปี 25x6 ตน้ทนุของกระบวนการการผลิตเท่ากบั 2,100 บาท (ประกอบดว้ยรายจ่าย           

ทีร่บัรูเ้มือ่ส้ินปี 25x5 จ านวน 100 บาท และรายจ่ายทีร่บัรูใ้นปี 25x6 จ านวน 2,000 บาท) 

กิจการตอ้งรับรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์จ านวน 200 บาท เพื่อปรับใหมู้ลค่า

ตามบญัชีของกระบวนการการผลิตก่อนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(2,100 บาท) เป็น

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืน (1,900 บาท) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์น้ีจะกลบั

รายการในงวดถดัไปหากเป็นไปตามเงือ่นไขของการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์ 
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การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

68 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายส าหรบัรายการไม่มีตวัตนเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกิดข้ึน เวน้แต่จะเป็นไป

ตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

68.1 รายจ่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงเขา้เกณฑก์าร

รบัรูร้ายการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 67) หรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

68.2 กิจการไดร้ายการดงักล่าวมาจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน ในกรณีนี้ กิจการรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของค่าความนิยม ณ วนัที่ซ้ือ 

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

69 ในบางกรณี กิจการก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่ไม่

สามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้ ในกรณีของสินค้า 

กจิการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกจิการมีสทิธใินการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน ในกรณีของ

บริการ กจิการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการรับบริการน้ัน เช่น รายจ่ายในการวิจัย

ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 54) เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการได้มาจากการรวม

ธุรกจิ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิข้ึนรวมถึงรายการต่อไปน้ี 

69.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการด าเนินงาน (เช่น ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน) เว้น

แต่รายจ่ายน้ันได้รวมเป็นราคาทุนในรายการของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานอาจประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกิจการ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการ    

ที่เกดิข้ึนในการจัดต้ังกจิการให้เป็น นิติบุคคล รายจ่ายในการเปิดโรงงานหรือธุรกิจใหม่  

(เช่น รายจ่ายก่อนเปิดด าเนินงาน) หรือ รายจ่ายส าหรับเร่ิมการด าเนินงานใหม่ หรือ

การเปิดตัวผลิตภัณฑใ์หม่หรือกรรมวิธใีหม่ (เช่น รายจ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน)   

69.2 รายจ่ายในกจิกรรมการอบรมบุคลากรต่างๆ 

69.3  รายจ่ายในกจิกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงรายการสั่งซ้ือสินค้าทาง

ไปรษณีย์) 

69.4  รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการย้าย

สถานที่หรือจัดองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

69ก กิจการมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้ากต่็อเมื่อกิจการเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน 

กิจการจะมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้ากต่็อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกสร้างขึ้ นตามเง่ือนไขของสัญญาจัด

จ้าง และกิจการสามารถได้รับสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน กิจการจะได้รับ

บริการกต่็อเมื่อได้มีการให้บริการดังกล่าวตามสัญญาแก่กิจการและไม่ใช่เมื่อกิจการได้ใช้บริการ

น้ันเพ่ือให้บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้แก่ลูกค้า 

70 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกจิการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสนิทรัพย์เมื่อการจ่ายล่วงหน้า

น้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับสทิธใินการเข้าถึงสนิค้าเหล่าน้ัน ในท านองเดียวกัน ข้อก าหนด
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ในย่อหน้าที่ 68 ไม่ได้ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่ายล่วงหน้าน้ันเป็น 

การจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับบริการเหล่านั้น 

ค่าใชจ่้ายในอดีตทีต่อ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

71 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายเกีย่วกบัรายการไม่มีตวัตนที่ไดร้บัรูเ้มือ่เริ่มแรกเป็นค่าใชจ่้ายแลว้    

เป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในภายหลงั 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

72 กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามย่อหนา้ที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที่ 75 

เป็นนโยบายการบญัชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคา 

ที่ตีใหม่ สินทรพัยอื์่นทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกนัจะตอ้งใช้วิธีการตีราคาใหม่ดว้ย 

เวน้แต่จะไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องส าหรบัสินทรพัยเ์หล่านั้น 

73 ประเภทของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน 

ที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของธุรกิจ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท

เดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะสินทรัพย์บาง

รายการและการรายงานจ านวนเงินในงบการเงินด้วยราคาทุนและมูลค่าที่ตีใหม่ในเวลาต่างๆ 

ปะปนกนั 

 วิธีราคาทุน 

74 หลงัจากที่กิจการรบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มือ่เริ่มแรกแลว้ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงราคาดว้ย

ราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

วิธีการตีราคาใหม่ 

75 หลงัจากทีก่ิจการรบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มือ่เริ่มแรกแลว้  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคา

ทีตี่ใหม่ ราคาทีตี่ใหม่หมายถงึ มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีม่ีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่าย

สะสมทีค่ านวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ในการตีราคาใหม่

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  กิจการตอ้งก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดย

อ้างอิงกบัราคาที่ไดจ้ากตลาดซ้ือขายคล่อง นอกจากนี้ การตีราคาใหม่ตอ้งปฏิบติัอย่าง

สม า่เสมอเพื่อใหก้ารแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ณ วนั ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยน์ ั้น  

76 วิธกีารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้กจิการ 

76.1 น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็นสนิทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ 

76.2 รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

77 วิธีการตีราคาใหม่จะน ามาปฏิบัติหลังจากที่กิจการได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วย

ราคาทุน อย่างไรกต็าม หากกจิการรับรู้ต้นทุนเพียงบางส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสินทรัพย์ 

เน่ืองจากสนิทรัพย์น้ันไม่เข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไประยะหน่ึง (ดูย่อหน้าที่ 

65) วิธีการตีราคาใหม่อาจถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งรายการ ทั้งน้ี วิธีการตีราคาใหม่
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อาจน ามาปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการอุดหนุนของรัฐบาลและกิจการได้รับรู้ไว้

ด้วยมูลค่าตามอ านาจซ้ือเดิม (ดูย่อหน้าที่ 44) 

78 ตามปกติ ตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงมีลักษณะตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 

มักไม่มีอยู่ แต่ในบางคร้ัง ตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางชนิดอาจเกิดขึ้ นได้ 

เช่น ตลาดซ้ือขายคล่องอาจมีอยู่ในบางประเทศส าหรับใบอนุญาตประกอบการรถแท็กซ่ี 

ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควต้าการผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปล่ียนมือ

ได้อย่างอิสระ อย่างไรกต็าม ตลาดซ้ือขายคล่องไม่มีส าหรับตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิ

ในการเผยแพร่ดนตรีและภาพยนตร์ สิทธิบัตร หรือ เคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากสินทรัพย์

ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัว  ถึงแม้จะมีการซ้ือขายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนกันบ้าง แต่สัญญาที่ท  าข้ึนก็

เป็นการต่อรองระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายแต่ละราย และการซ้ือขายดังกล่าวยังค่อนข้างเกิดขึ้นไม่บ่อย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวราคาที่จ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะใช้เป็น

หลักฐานอ้างองิในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมให้กบัรายการอื่น นอกจากน้ีราคาที่ซ้ือขายกันกมั็กจะ

ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

79 ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี 

อย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยส าคัญจนท าให้จ าเป็นต้องมี

การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีความผันผวน

อย่างไม่มีนัยส าคัญกจิการไม่จ าเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ใหม่บ่อยๆ 

80 เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ กิจการต้องน าค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มี  

ตัวตน ณ วันที่ตีราคาใหม่ไปปฏบัิติตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

80.1 ปรับค่าตัดจ าหน่ายสะสมตามสดัส่วนการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัด

จ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์เพ่ือท าให้มูลค่าตาม

บัญชีสทุธทิี่ปรับแล้วเทา่กบัราคาที่ตีใหม่ หรือ  

80.2 ให้น าค่าตัดจ าหน่ายสะสมหักจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และน ามูลค่าตามบัญชีสุทธิมาปรับให้เป็นราคาที่ตีใหม่

ของสนิทรัพย์ 

81 หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกบัสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่ตีราคาใหม่เนือ่งจากสินทรพัยร์ายการนั้นไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั กิจการตอ้ง

แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นดว้ยราคาทุนเดิมหักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

82 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถก าหนดโดยอา้งอิงกบั             

ตลาดซ้ือขายคล่องไดอี้กต่อไป มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งเท่ากบัราคาที่ตี

ใหม่ ณ วันที่มีการตีราคาครั้ งล่าสุดที่อ้างอิงกบัราคาตลาดซ้ือขายคล่อง หักดว้ยค่าตัด
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จ าหน่ายสะสมทีค่ านวณจากราคาทีตี่ใหม่ล่าสุด และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมนบัจากวนัที่

ตีราคาครั้งล่าสุดนั้น 

83 การที่สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องมารองรับอกีต่อไปอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ไม่

มีตัวตนนั้นอาจเกดิการด้อยค่าและกิจการจ าเป็นต้องท าการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  

84 หากกิจการสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมให้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยอ้างอิงกับตลาดซ้ือขายคล่อง

ได้ ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา กิจการต้องปฏบัิติตามวิธีการตีราคาใหม่นับจากวันน้ันเป็น

ต้นมา 

85 กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรบัรูจ้ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของภายใตบ้ญัชี “ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกิจการ

ไดร้บัรูจ้ านวนที่ลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนแลว้ ส่วนที่เพิม่จากการตีราคาใหม่นี้ ตอ้งรบัรู ้

ในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนที่เคยลดลงของสินทรพัยร์ายการเดียวกนัซ่ึงไดร้บัรู ้ในก าไร

หรือขาดทุนแลว้ในงวดก่อน 

86 กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไร

หรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้งรบัรูส่้วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย”์ ของสินทรพัยร์ายการเดียวกนั โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีผลท าใหจ้ านวนที่สะสมไวใ้นส่วนของเจ้าของภายใตบ้ญัชี “ส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ลดลงตามไปดว้ย 

87 ส่วนเกนิทุนทั้งหมดจากการตีราคาสนิทรัพย์ที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของต้องโอนไปยังก าไรสะสม

โดยตรงเม่ือส่วนเกินทุนน้ันกลายเป็นรายการที่เกิดข้ึนแล้ว กิจการอาจโอนส่วนเกินทุนทั้งจ านวน

ไปยังก าไรสะสมหากกิจการจ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจ

ทยอยโอนไปก าไรสะสมเม่ือกิจการใช้สินทรัพย์  ในกรณีดังกล่าว จ านวนของส่วนเกินทุนที่โอนไป

ก าไรสะสมจะเทา่กบัผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กับค่าเสื่อม

ราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไป

ยังก าไรสะสมต้องไม่โอนผ่านก าไรหรือขาดทุน 

อายุการใหป้ระโยชน ์

88 กิจการตอ้งประเมินอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนว่าเป็นรายการที่ทราบได้

แน่นอนหรือไม่ และถา้สามารถทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชนจ์ะก าหนดจาก

ระยะเวลาหรือจ านวนการผลิตหรือหน่วยวดัอื่นๆที่คลา้ยคลึงกนั กิจการตอ้งพิจารณาว่า

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีอายุการใหป้ระโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอนก็ต่อเมือ่จากการวิเคราะหปั์จจัย
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ที่เกี่ยวขอ้งแลว้ ไม่พบขอ้จ ากดัที่สามารถคาดไดเ้กี่ยวกบัระยะเวลาที่สินทรพัยด์งักล่าวจะ

สามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิทีก่ิจการจะไดร้บั 

89 การบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะขึ้นอยู่กบัอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กิจการต้องตัด

จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 97 ถึง 106) 

แต่ไม่ต้องตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 107 

ถึง 110) ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แตกต่าง

กนัและการบัญชีภายหลังการได้สนิทรัพย์น้ัน ซ่ึงจะขึ้นอยู่กบัการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ 

90 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพ่ือก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง 

90.1 การน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการที่ผู้บริหารคณะอื่น 

จะสามารถบริหารสนิทรัพย์น้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือไม่ 

90.2 วงจรชีวิตตามปกติของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณ

อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนัที่น ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกนั 

90.3 ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 

90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลง

ในความต้องการของตลาดส าหรับสนิค้าหรือบริการที่ได้จากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

90.5 การโต้ตอบที่คาดว่าจะเกดิจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคต 

90.6 ระดับของรายจ่ายบ ารุงรักษาที่ต้องมีเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความมุ่งมั่นของกิจการ

เพ่ือให้บรรลุระดับของรายจ่ายน้ันๆ 

90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และสิทธิทางกฎหมาย หรือข้อจ ากัดที่

คล้ายคลึงกนัในการใช้สนิทรัพย์ เช่น วันครบก าหนดของสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้อง และ 

90.8 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์อื่นๆของกจิการ หรือไม่ 

91 “อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน”มิได้หมายถึงไม่มีที่สิ้ นสุด อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคตเพ่ือด ารงให้สินทรัพย์มีมาตรฐานของการปฏบัิติงานตามที่ได้มีการประเมินไว้ ณ เวลาที่มี

การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  และยังรวมถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของ

กจิการเพ่ือให้บรรลุถึงระดับดังกล่าว สรุปได้ว่าอายุการให้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบ

แน่นอนต้องไม่ข้ึนกับรายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผนไว้ที่เกินกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพ่ือด ารงให้

สนิทรัพย์มีผลการปฏบัิติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว้ 

92 เน่ืองจากวิทยาการสมัยใหม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่นหลายชนิดจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเร็วขึ้ น ดังน้ัน 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวจึงน่าที่จะมีอายุการให้ประโยชน์ที่สั้น 

93 อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่ทราบได้แน่นอน 

ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้กิจการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้
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หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่กิจการจะสามารถน ามาอ้าง

เพ่ือก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นอย่างไม่สมจริง 

94 อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดจากการท าสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น

ตอ้งไม่เกินอายุสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได ้ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัระยะเวลา

ที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนใ์นสินทรัพยน์ ั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมี

ระยะเวลาทีจ่ ากดัแต่สามารถต่ออายุได ้อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้ง

รวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนุนไดว่้ากิจการไม่มีตน้ทุนที่เป็น

นยัส าคญัจากการต่ออายุดงักล่าว อายุการใหป้ระโยชนข์องสิทธิที่ไดก้ลบัมาใหม่ที่รบัรูเ้ป็น

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสญัญาที่เหลืออยู่ของสิทธิที่ไดร้บัตาม

สญัญาและตอ้งไม่รวมระยะเวลาทีต่่ออายุใหม่ 

95 ปัจจัยทางเศรษฐกจิและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่

มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจก าหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมายอาจจ ากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน กิจการต้องก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจากปัจจัยทางเศรษฐกจิหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

96 ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดว่ากิจการจะสามารถต่ออายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิด

ต้นทุน ที่มีนัยส าคัญดังน้ี 

96.1 หลักฐาน (ซ่ึงอาจเกดิจากประสบการณ์) ที่แสดงให้เหน็ว่าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมาย

อื่นจะได้รับการต่ออายุ หากการต่ออายุน้ันข้ึนอยู่กับความเหน็ชอบของบุคคลที่สาม ก็

ต้องรวมไปถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะได้ความเหน็ชอบจากบุคคลที่สามด้วย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการจะสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขที่จ าเป็นในการต่ออายุ และ 

96.3 ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทยีบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่กจิการคาดว่าจะได้จากการต่ออายุน้ัน 

หากต้นทุนในการต่ออายุสญัญามีนัยส าคัญเมื่อเทยีบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่า

กจิการจะได้รับจากต่ออายุน้ัน ต้นทุนในการต่ออายุสัญญาที่ส าคัญน้ีจะถือเป็นต้นทุนการได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันต่ออายุสญัญา 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย  

97 กิจการตอ้งปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้ง

เริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์น ั้นพร้อมที่ให้ประโยชนไ์ด้ เช่น เมื่อ

สินทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใชง้านไดต้ามความประสงคข์องผูบ้ริหาร กิจการ

ตอ้งหยุดการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัใดวนัหนึ่งที่เกิดข้ึนก่อนระหว่างวนัที่

กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย(หรือรวมอยู่ในกลุ่ม
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สินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานที่

ยกเลิก และวนัที่กิจการตดัรายการสินทรพัยน์ ั้นออกจากบญัชี วิธีการตดัจ าหน่ายที่ใชต้อ้ง

สะทอ้นถึงรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะไดใ้ชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถ

ก าหนดรูปแบบดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งใชวิ้ธีเสน้ตรงในการตดัจ าหน่าย ค่าตดั

จ าหน่ายในแต่ละงวดตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่มาตรฐานการบญัชี

ฉบบันี้ หรือฉบบัอื่นจะอนุญาตหรือก าหนดใหก้ิจการน าค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวไปรวมเป็น

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยอื์่นๆ ได ้

98 วิธีการตัดจ าหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม

เกณฑ์ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธี วิธีดังกล่าวรวมถึงวิธี

เส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต กิจการต้องเลือกวิธีการตัดจ าหน่ายตาม

รูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้องใช้วิธีการตัด

จ าหน่ายน้ันอย่างสม ่าเสมอในทุกงวด นอกจากว่ารูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก

สนิทรัพยน้ั์นจะเปล่ียนแปลงไป 

99 ตามปกติ กจิการต้องรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน แต่ในบางคร้ังประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตสินทรัพย์อื่น 

ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจ าหน่ายจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพย์อื่น และต้องน าไปรวม

เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ใน

ขั้นตอนการผลิตต้องรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

มูลค่าคงเหลือ 

100 กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอนใหเ้ป็นศูนย ์เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

100.1 บุคคลทีส่ามใหส้ญัญาว่าจะซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่สินทรพัยน์ ั้นส้ินสุดอายุการ

ใหป้ระโยชน ์หรือ 

100.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั (ตามที่นิยามในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เ รื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้) และเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดไดโ้ดยอา้งอิงกบัราคาที่ไดจ้ากตลาดซ้ือ

ขายคล่อง และ 

100.2.2 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องนั้นจะมีอยู่เมือ่อายุ

การใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยส้ิ์นสุดลง 
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101 จ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้อง

ก าหนดหลังจากที่หักมูลค่าคงเหลือแล้ว มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากับศูนย์แสดงเป็นนัยว่ากิจการคาด

ว่าจะจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

102 กจิการต้องประมาณมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการ

จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคาขายที่มีอยู่ ณ วันที่มีการประมาณส าหรับการขาย

สนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนัที่อายุการให้ประโยชน์ก าลังจะสิ้นสดุลง และที่ได้น ามาใช้ประโยชน์ภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกบัสถานการณ์ที่กจิการคาดว่าจะน าสนิทรัพย์น้ันมาใช้ประโยชน์ในอนาคต 

กิจการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกงวดปีบัญชี กิจการต้อง

บันทึกการเปล่ียนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็นการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการ

บญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

103 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะมีมูลค่าเป็นศูนย์

จนกระทั่งหากในภายหลังมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ลดลงต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี  

การทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

104 กิจการตอ้งทบทวนวิธีการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ทีอ่ายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอนทุกงวดปีบญัชีเป็นอย่างนอ้ย กิจการตอ้งเปลีย่นแปลง

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนหากอายุการให้ประโยชนที์่คาดไวข้อง

สินทรัพย์น ั้ นแตกต่างจากที่เคยประมาณไว้ในอดีต  ในท านองเดียวกัน กิจการต้อง

เปลีย่นแปลงวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบที่เปลีย่นไป

หากลกัษณะของรูปแบบการให้ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยน์ ั้นเปลี่ยนแปลงไป 

กิจการตอ้งถอืว่าการเปลีย่นแปลงทั้งสองประเภทเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 

ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ

เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

105 ในระหว่างอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเหน็ได้ชัดเจนขึ้นว่าอายุการให้

ประโยชน์ที่ประมาณไว้น้ันไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีว่าระยะเวลาการตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงไป 

106 เม่ือเวลาผ่านไปรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป เช่น กจิการอาจเหน็ได้ชัดเจนในภายหลังว่าการตัดจ าหน่ายด้วยวิธียอด

คงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหน่ึงคือในกรณีที่ประโยชน์ของสิทธิที่จะได้รับ

จากใบอนุญาตจ าเป็นต้องเล่ือนเวลาออกไปเน่ืองจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของแผนงานธุรกิจ

อื่นเร่ิมด าเนินการก่อน ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิทธิน้ัน

จนกระทั่งในงวดต่อมา 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

107 กิจการตอ้งไม่ตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

108 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์น้ัน 

108.1  เป็นรายปี และ 

108.2  เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจด้อยค่า 

การทบทวนการประเมินอายุการใหป้ระโยชน ์

109 กิจการตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่ไดม้ีการตดัจ าหน่าย 

ทุกงวดบญัชี เพือ่ประเมินว่ายงัคงมีเหตุการณห์รือสถานการณใ์ดหรือไม่ที่สนบัสนุนว่าอายุ

การให้ประโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้นไม่ทราบแน่นอน หากไม่มีเหตุการณห์รือสถานการณที์่

สนบัสนุนว่าสินทรพัยด์งักล่าวมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กิจการตอ้งบนัทึกการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุ

การใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการให้ประโยชนท์ราบได้

แน่นอน โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2557)เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

110 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) การที่กิจการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้

ประโยชน์ทราบได้แน่นอนเป็นข้อบ่งช้ีอย่างหน่ึงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า  ดังน้ัน กิจการต้อง

ทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์โดยการเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตามที่ได้ก าหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)) กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ และบันทกึผลต่างของมูลค่าตามบัญชีที่เกินกว่ามูล

ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน-ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

111 ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐาน  

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอธิบายว่าเมื่อใดที่กิจการจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

และทบทวนมูลค่าดังกล่าวอย่างไร วิธีก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใด

ที่ต้องรับรู้หรือกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
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การเลิกใชแ้ละการจ าหน่าย  

112 กิจการตอ้งตดับญัชีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนออกจากบญัชี เมือ่ 

112.1 กิจการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หรือ  

112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการน าสินทรพัยน์ ั้น

มาใชป้ระโยชนห์รือจ าหน่าย 

113 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

(ถา้มี) กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นเป็นผลก าไรหรือผลขาดทุนในก าไร

หรือขาดทุนเมื่อตดัรายการสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนออกจากบญัชี (เวน้แต่มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช)้ จะก าหนดไวเ้ป็น

อย่างอื่นส าหรับการขายและเช่ากลบัคืน) ผลก าไรจากการจ าหน่ายดังกล่าวตอ้งไม่จัด

ประเภทเป็นรายได ้

114 การจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกดิขึ้นได้ในหลายวิธ ี(เช่น การขาย การท าสัญญาเช่าการเงิน 

หรือการบริจาค) กจิการต้องใช้เกณฑต์ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าในการก าหนดวันที่มีการ

จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับการจ าหน่ายสนิทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน 

115 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้า 21 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการเปล่ียนแทนบางส่วนของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันๆ และตัดมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก กรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติในการก าหนดมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนได้ กิจการอาจใช้ต้นทุนการเปล่ียนแทนใหม่เป็นตัวก าหนดต้นทุนของส่วน

ที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนภายในกิจการ 

115ก ในกรณีของการได้สิทธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากได้มีการออกสิทธิดังกล่าวใหม่อีกคร้ัง 

(ขาย) ให้แก่บุคคลภายนอกในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต้องน าไปใช้ในการ

ประเมินผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการออกสทิธใิหม่อกีคร้ัง 

116 กิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายรายการที่เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม หากไม่ได้รับช าระทนัท ีกิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับเร่ิมแรกด้วยมูล

ค่าที่เทยีบเทา่การขายด้วยเงินสด ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จะได้รับช าระกบัราคาขายเงินสดให้

รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ 

117 กิจการต้องไม่หยุดการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

เมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันไม่ได้ใช้อีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กิจการได้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว 

เต็มจ านวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือรวม

สินทรัพย์ดังกล่าวไว้กับกลุ่มสินทรัพย์จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้)  

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

118 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแต่ละ

ประเภท โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดข้ึนภายในกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ประเภทอื่น 

118.1 อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีท่ราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน 

หากเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน ใหเ้ปิดเผยอายุ

การใหป้ระโยชนห์รืออตัราการตดัจ าหน่าย 

118.2 วิธีการตดัจ าหน่ายส าหรบัสินทรพัยไ์ม่ตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

118.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสม (รวมทั้งผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย)์ ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

118.4 รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงไดร้วมค่าตดัจ าหน่าย

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไว ้

118.5 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวดกบัมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ิน

งวดทีแ่สดงถงึรายการต่อไปนี้  

118.5.1 จ านวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึน โดยแยกแสดงสินทรพัย์

ไม่มีตวัตนทีเ่กิดจากการพฒันาข้ึนภายในกิจการ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

ไดม้าแยกต่างหาก และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าพรอ้มกบัการรวม

ธุรกิจ 

118.5.2  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายหรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไว้

เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 

2557) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงาน

ทีย่กเลิก (เมือ่มีการประกาศใช)้ และการจ าหน่ายอื่นๆ 

118.5.3 จ านวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึนหรือลดลงระหว่างงวดที่เกิด

จากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ ตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 75 และ 85 

ถึง 86 และที่เกิดจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยซ่ึ์งรบัรู ้

หรือกลบัรายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ถา้มี) ตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รบัรูใ้นก าไรหรือ

ขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 36 
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(ปรับปรุง 2557) เ รื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่กลบับญัชีในก าไรหรือ

ขาดทุน ระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรบัปรุง 

2557) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.6 ค่าตดัจ าหน่ายทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด 

118.5.7 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้

เป็นสกุลเงินที่ใช้รายงาน และการแปลงค่าผลการด าเนินงานใน

ต่างประเทศเป็นสกุลเงินทีใ่ชร้ายงานของกิจการ และ 

118.5.8 การเปลีย่นแปลงอื่นทีเ่กิดข้ึนกบัมูลค่าตามบญัชีในระหว่างงวด 

119 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและมีประโยชน์ใน

การด าเนินงานของกิจการที่คล้ายคลึงกัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้ตามตัวอย่าง

ต่อไปนี้  

119.1 ช่ือตราผลิตภัณฑ ์

119.2 หัวหนังสอืและช่ือสิ่งพิมพ์ 

119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

119.4 ใบอนุญาต และสทิธทิี่จะใช้ช่ือและด าเนินธุรกจิ 

119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการด าเนินงานและ  

การให้บริการ 

119.6 สตูรอาหาร สตูรอื่น แบบจ าลอง การออกแบบ และแม่แบบ และ 

119.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก  าลังพัฒนา 

ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึนได้หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมน้ันท าให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น 

120 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่

ก  าหนดให้เปิดเผยตามข้อ 118.5.3 ถึง 118.5.5 

121 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่าง

มีนัยส าคัญในงวดปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในงวดต่อๆ ไป การเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวอาจเกดิจากการเปล่ียนแปลงของรายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

121.1 การประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

121.2 วิธกีารตัดจ าหน่าย หรือ  

121.3 มูลค่าคงเหลือ 



 

 

33 
 

122 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

122.1 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนและ

เหตุผลสนบัสนุนการประเมินอายุการให้ประโยชนที์่ไ ม่ทราบแน่นอน ในการให้

เหตุผล กิจการตอ้งอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างเป็นนยัส าคญัในการก าหนดให้

สินทรพัยม์ีอายุการใหป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอน 

122.2 ค าอธิบายเกีย่วกบัมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตดัจ าหน่ายที่เหลืออยู่ส าหรบั 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการทีม่ีสาระส าคญัต่องบการเงินของกิจการ 

122.3 ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการอุดหนุนของรฐับาลและรบัรูสิ้นทรพัยน์ ั้น

เมือ่เริม่แรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหนา้ที ่44) 

122.3.1 มูลค่ายุติธรรมทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

122.3.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น และ 

122.3.3 สินทรัพยเ์หล่านั้นวดัมูลค่าภายหลงัการรับรูด้ว้ยวิธีราคาทุนหรือวิธีการ       

ตีราคาใหม่ 

122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้และ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีน่ าไปวางเป็นประกนัหนี้ สินไว ้

122.5 จ านวนเงินทีก่ิจการผูกมดัตามสญัญาว่าจะซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

123 เม่ือกิจการอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างเป็นนัยส าคัญในการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 90 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีว่ดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ 

124 หากกิจการบนัทึกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้

ต่อไปนี้  

  124.1 แสดงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

124.1.1 วนัทีตี่ราคาใหม่ 

124.1.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีตี่ราคาใหม่ และ  

124.1.3 มูลค่าตามบญัชีซ่ึงมีการรบัรูต้ามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มี

การตีราคาใหม่ ซ่ึงมีการวดัมูลค่าหลงัจากการรบัรูร้ายการโดยใชวิ้ธี

ราคาทุนตามย่อหนา้ที ่74 และ 

124.2 จ านวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยที์เ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนั

ตน้งวดและวนัส้ินงวดโดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด และ

ขอ้จ ากดัในการน าส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปันใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

124.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

125 ในการเปิดเผยข้อมูลกิจการอาจจ าเป็นต้องน าประเภทย่อยๆ ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมารวมเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึน อย่างไรกต็ามกิจการต้องไม่น าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทย่อยๆ มารวมเป็น
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ประเภทเดียวกันหากการรวมน้ันจะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจ านวนที่วัดมูลค่าด้วยทั้ง

วิธรีาคาทุนและวิธกีารตีราคาใหม่ 

รายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันาซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในระหว่างงวด 

127  รายจ่ายเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการ

วิจัยและพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 67 ส าหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของรายจ่ายที่ต้องน ามา

รวมเพ่ือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 126) 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น 

128 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

128.1 ค าอธิบายเกี่ ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ตัดจ าหน่ายหมดแล้วแต่กิจการยังใช้    

ประโยชน์อยู่ และ 

128.2 ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยส าคัญภายใต้การควบคุมของ 

กจิการ แต่ไม่ได้รับรู้เป็นสนิทรัพย์เน่ืองจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การ 

รับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรือเน่ืองจากกิจการได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาหรือก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

129 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

130ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ค การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีการแก้ไขย่อหน้า 36 และ 37 ให้น ามาปฎิบัติโดยวิธีเปล่ียน

ทนัท ีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  

130ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130จ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130ฉ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 3จ ในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี กจิการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง 

การร่วมการงาน มาถือปฏบัิติ 

130ช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 เ ร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 8 33 47 50 75 78 82 84 100 และ 124 และ
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ยกเลิกย่อหน้าที่ 39 ถึงย่อหน้าที่ 41 และย่อหน้าที่ 130จ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการ

ต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

การแลกเปลีย่นสินทรพัยที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

131  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การปฏิบติัก่อนวนัมีผลบงัคบัใช ้

132  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

133 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ฉบับปรับปรุง 2555) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 




