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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

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

Consolidated without early application))     

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 80 และ

เพ่ิมย่อหน้าที่ 130ซ และ 130ฌ และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1

ถึง 133 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนด

ของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

บทน า 

บทน า 1 – บทน า 13 (บทน าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบับอื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้โดยเฉพาะ รวมทั้งก าหนด

วิธีการวัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนโดยเฉพาะ 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติัส าหรบัการบนัทึกบญัชีเกี่ยวกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ยกเวน้ 

2.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีก่ าหนดไวใ้นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอื่น  

2.2 สินทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบญัชี  ฉบับที่ 107 เรื่อง  

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมอืทางการเงิน  

2.3 การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าของการส ารวจและการประเมินค่าสินทรัพย์ 

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การส ารวจ 

และการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่) และ 

2.4 รายจ่ายในการพฒันา และ ขุดแร่ น ้ ามนั กา๊ซธรรมชาติ และทรพัยากรที่ไม่สามารถ

สรา้งข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั  

3 หากมาตรฐานฉบับอื่นได้ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใดไว้

โดยเฉพาะ กิจการต้องน ามาตรฐานฉบับน้ันมาถือปฏบัิติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่าง

ของรายการที่ไม่ต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติมีดังต่อไปนี้  

3.1 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กจิการถือไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติ (ดูมาตรฐาน

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

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

เร่ือง ภาษีเงินได)้ 

3.3 สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  

สญัญาเช่า 

3.4 สนิทรัพย์ที่เกดิจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

3.5 สนิทรัพย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์     

ทางการเงิน บางรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

3.6 ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ) 

3.7 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกิดจากสิทธิตามสัญญา

ประกนัภัยของผู้รับประกนัภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภัย ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวก าหนดให้กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะส าหรับต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี แต่ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานบัญชีฉบับน้ี 

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่หมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัย์

ไม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก  

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่มีตัวตน เช่น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือ

แผ่นฟิล์ม ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่มีองค์ประกอบทั้งที่ มีตัวตนและไม่มีตัวตนจะถือว่าเป็น

สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ี กิจการต้องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยส าคัญมากกว่ากัน เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดย

ปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ให้ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

เคร่ืองมือและถือว่าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับระบบปฏบัิติการคอมพิวเตอร์ให้ถือหลัก

ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้างต้น ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ ต้องถือว่าเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา การฝึกอบรม 

การเร่ิมด าเนินงานใหม่ และการวิจัยและพัฒนา ส าหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา

ถือเป็นกจิกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ดังน้ัน แม้ว่ากจิกรรมดังกล่าวอาจท าให้เกิดสินทรัพย์ที่

มีตัวตน เช่น ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ แต่องค์ประกอบทางกายภาพของสินทรัพย์น้ันถือว่ามี

ความส าคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ที่ท  าให้เกิดเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน

น้ัน 

6 ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงินอาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน

หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เร่ิมแรก ให้ผู้เช่าน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือ

ปฏบัิติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส าหรับสิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาตให้ใช้

รายการต่างๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทศัน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไม่อยู่

ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า และให้ถือ

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

7 ขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่นอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี        

บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนท าให้เกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการบัญชีที่

แตกต่างไป เช่น รายจ่ายในการส ารวจ พัฒนาและขุดเจาะน า้มัน กา๊ซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากร

แร่ในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสญัญาการประกันภัย ดังน้ัน กิจการจึงไม่ต้องน า

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

กจิการในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือผู้รับประกนัภัยต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกิดข้ึน 

(เช่น ต้นทุนในการเร่ิมด าเนินงานใหม่)  

ค านยิาม 

8 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

การตัดจ าหน่าย หมายถงึ การปันส่วนจ านวนเงินที่คิดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัย์

ไม่มีตวัตนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชน์

ของสินทรพัยน์ ั้น 

 

สินทรัพย ์ หมายถงึ ทรพัยากรทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

1) อยู ่ในความควบคุมของกิจการ  ซึ ่ง เ ป็นผล    

มาจากเหตุการณใ์นอดีต และ              

2) ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต     

แก่กิจการ 
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มลูค่าตามบัญชี หมายถงึ จ านวนเงินของสินทรัพย์ที่ร ับรู ้ในงบแสดงฐานะ

การเ งิน หลังจากหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ      

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย ์

 

ราคาทุน หมายถงึ จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ

จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่

กิจการมอบให ้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรพัย ์ณ เวลาที่

ไดม้าหรือก่อสรา้งสินทรัพย์น ั้น หรือจ านวนเงินที่

กิจการรับรูเ้ป็นสินทรัพย์ในการรับรู ้เริ่มแรกตาม

ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

อื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 

(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้  

จ านวนทีคิ่ดค่าตดัจ าหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของสินทรพัยห์รือจ านวนเงินอื่นที่ใชแ้ทน

ราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย ์

การพฒันา หมายถงึ การน าผลของการวิจัยหรือความรู ้อื่นมาใช้ใน

แผนงานหรือการออกแบบเพือ่การผลิตสิ่งใหม่หรือ

สิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเริ่มการผลิต

หรือการใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวตัถุดิบ 

ช้ินส่วนอุปกรณ ์ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือ

บริการ 

มลูค่าเฉพาะกิจการ หมายถงึ             มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะ

ไดร้ับจากการใชสิ้นทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง และจาก  

การจ าหน่ายสินทรัพย์น ั้ นเมื่อ ส้ินสุดอายุการให้

ประโยชนห์รือกิจการคาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อมีการโอน

เพือ่ช าระหนี้ สิน 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 

2558) เ รื่ อ ง  การวัดมูล ค่ า ยุติ ธรรม  ( เมื่ อมี       

การประกาศใช)้)  
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ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรัพย ์

หมายถงึ จ านวนของมูลค่าตามบญัชีทีสู่งกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะ

ไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน หมายถงึ สินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มี

ลกัษณะทางกายภาพ 

สินทรัพยท์ีเ่ป็นตัวเงิน หมายถงึ เงินสดที่ถือครองและสินทรพัยที์่กิจการจะไดร้บัเป็น

จ านวนเงินที่ก าหนดไว้แน่นอน หรือจ านวนเงินที่

สามารถทราบได ้

การวิจัย หมายถงึ การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้

ได้มา ซ่ึงความรู ้และความเข้าใจใหม่ทางด้าน

วิทยาศาสตรห์รือทางดา้นเทคนคิ 

มลูค่าคงเหลอื 

ของสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

หมายถงึ ประมาณการจ านวนเงินที่กิจการจะไดร้บัในปัจจุบนั

จากการจ าหน่ายสินทรพัยห์ลงัจากหกัประมาณการ

ตน้ทุนจากการจ าหน่าย หากสินทรพัย ์มีอายุการให้

ประโยชนแ์ละอยู่ในสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วนัส้ิน

อายุการใหป้ระโยชน ์

อายุการใหป้ระโยชน ์ หมายถงึ กรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว ้ใช ้

หรือ 

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรพัย ์

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

9 กิจการมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดหน้ีสินเพ่ือการได้มา การพัฒนา การรักษาระดับหรือ

ยกระดับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค 

การออกแบบและการน าระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความรู้ทางการตลาด และเคร่ืองหมายการค้า ซ่ึงรวมถึงช่ือ ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์และช่ือสิ่งพิมพ์ 

ตัวอย่างของรายการข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ 

รายช่ือลูกค้า สิทธิในการให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตท าการประมง โควต้า       

การน าเข้าสินค้า สิทธิที่จะใช้ช่ือและด าเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกับผู้ขายสินค้า   

ความจงรักภักดีต่อสนิค้า ส่วนแบ่งตลาด และสทิธทิางการตลาด 
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10 รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 9 อาจไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ทุกรายการ กล่าวคือ รายการที่จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้อง

รับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการน้ันเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ดังกล่าว อย่างไรกต็าม หากรายการน้ันเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 68) 

สามารถระบุได ้

11 ค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก าหนดให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุได้เพ่ือแยกสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจถือเป็นสินทรัพย์ที่แสดง

ถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่

สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล่าวอาจเกิด

จากการผนวกกนัระหว่างสนิทรัพย์ที่สามารถระบุได้หลายๆรายการที่ได้มา หรือเกิดจากสินทรัพย์

เหล่านั้น ซ่ึงแต่ละรายการไม่เข้าเกณฑท์ี่จะรับรู้ในงบการเงิน  

12 สินทรพัยส์ามารถระบุได ้ในกรณีที ่

12.1 สินทรพัยน์ ั้นสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก

กิจการ และสามารถขาย โอน ใหสิ้ทธิ ใหเ้ช่า หรือแลกเปลีย่นได ้ไม่ว่าจะโดยเอกเทศ 

หรือโดยรวมกนัตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง ถือว่าเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่สามารถระบุ

ได ้โดยไม่ค านงึว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ 

12.2 สินทรพัยน์ ั้นเกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิ

เหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระ

ผูกพนัอื่น หรือไม่ 

การควบคุม 

13 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการหากกจิการมีอ านาจที่จะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน และสามารถจ ากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงประโยชน์

ดังกล่าว โดยปกติ ความสามารถของกิจการที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กรณีที่ไม่มีสิทธิทางกฎหมาย      

จะเป็นการยากที่จะแสดงให้เหน็ถึงการควบคุม อย่างไรกต็าม ความสามารถในการบังคับใช้สิทธิ

ทางกฎหมายไม่ใช่เกณฑท์ี่จ าเป็นเพียงอย่างเดียวส าหรับการควบคุม ทั้งน้ีเพราะกิจการอาจสามารถ

ควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตในลักษณะอื่นได้ 

14 ความรู้ทางการตลาดและความรู้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่าน้ันได้ เช่น ถ้าความรู้น้ันได้รับการคุ้มครอง
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สทิธทิางกฎหมายในรูปของลิขสทิธิ์ ข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาตให้

ท าได้) หรือโดยหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่ต้องรักษาความรู้น้ันเป็นความลับ 

15 กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีทักษะและกิจการอาจสามารถระบุถึงทักษะของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน

จากการฝึกอบรม ซ่ึงท าให้กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่า

พนักงานเหล่านั้นจะใช้ทกัษะเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ต่อไป อย่างไรกต็าม กิจการมัก

ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอส าหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากกลุ่ม

พนักงานที่มีทกัษะหรือจากการฝึกอบรมพนักงานเหล่าน้ีให้เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน ในท านองเดียวกนั ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษด้านเทคนิค

อาจไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้นแต่กิจการจะได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดไว้ นอกจากน้ี 

ความสามารถดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดอื่นของค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

16 กิจการอาจมีส่วนแบ่งตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะด าเนินการค้ากับกิจการต่อไป เน่ืองจาก

กิจการได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ

ของกิจการ อย่างไรกต็าม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุม

อื่นเพ่ือให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อกิจการ กิจการจึงมักไม่มีการควบคุม 

ที่เพียงพอส าหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความจงรักภักดี

ของลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของลูกค้า) ให้

เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม การไม่มีสิทธิทางกฎหมายใน        

การคุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่มีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้จะไม่ได้ท าเป็นสัญญา กรณีน้ีถือว่ามีหลักฐานว่า กิจการ

สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 

และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าวสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ ดังน้ัน ความสัมพันธ์

กบัลูกค้าดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

17 ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่กิจการจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้จาก

การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่นที่เกิดข้ึนจากการใช้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่น ามาใช้กับกระบวนการผลิตอาจ 

ลดต้นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าท าให้รายได้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

18 การรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า

รายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

18.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 8 ถึง 17) และ  

18.2 เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 21 ถึง 23) 
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ข้อก าหนดน้ี ให้ถือปฏิบัติกับต้นทุนเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ขึ้ นภายในกิจการ และต้นทุนที่เกิดข้ึนในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปล่ียนแทนบางส่วน หรือ

บ ารุงรักษาสนิทรัพย์น้ัน 

19 ย่อหน้าที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และย่อ

หน้าที่  33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ย่อหน้าที่ 44 เกี่ยวกับ

การวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ย่อหน้าที่ 45 ถึง 

47 เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกับ      

ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ ย่อหน้าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้รายการและวัดมูลค่า

เร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สร้างข้ึนภายในกจิการ 

20 ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่อเติมสินทรัพย์น้ัน หรือการเปล่ียนแทน

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสนิทรัพย์น้ัน  ดังน้ัน รายจ่ายที่เกดิข้ึนภายหลังส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือคงไว้

ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมากกว่าที่จะเป็นรายจ่ายที่เป็นไป

ตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่ก าหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี นอกจากน้ี โดยทั่วไป จะเป็นการยากที่จะถือว่ารายจ่ายที่เกิดข้ึน

ภายหลังเป็นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้โดยตรง แต่จะถือว่าเป็นรายจ่ายของกิจการ

โดยรวมมากกว่า ดังน้ัน จึงแทบจะไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้เร่ิมแรกของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาหรือรายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึน

ภายในกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 63 รายจ่ายที่เกิดข้ึนภายหลังส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ       

ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

จากภายนอกกิจการหรือกิจการสร้างขึ้นเองภายใน) ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้ น ทั้งน้ี

เน่ืองจากรายจ่ายเหล่าน้ีไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนจากรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ

โดยรวม 

21 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนได ้เมือ่เป็นไปตามเกณฑทุ์กขอ้ต่อไปนี้  

21.1 มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ

เกิดจากสินทรพัยน์ ั้น และ 

21.2 ราคาทุนของสินทรพัยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

22 กิจการตอ้งประเมินความน่าจะเป็นที่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน โดยใช้ขอ้สมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลกัฐานสนบัสนุน ขอ้สมมติ

ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับสภาวะทาง

เศรษฐกิจทีจ่ะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

23 กจิการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินระดับความแน่นอนที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่รับรู้เร่ิมแรก โดยให้

ความส าคัญกบัหลักฐานจากภายนอกมากกว่า 

24 กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าแยกต่างหาก 

25 โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แยกต่างหากจะสะท้อนถึงความ

คาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ 

หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่จะได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมถือ

ว่าเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ตามย่อหน้าที่ 21.1 เสมอ 

26 นอกจากน้ี โดยปกติ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ย่อมสามารถวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกรณีที่สิ่งตอบแทนในการจ่ายซ้ืออยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ 

ที่เป็นตัวเงินอื่น 

27 ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย 

27.1 ราคาซ้ือรวมภาษีน าเข้าและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ และ

จ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย และ 

27.2 ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความประสงค์ 

28 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย 

28.1 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2558) 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

สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังน้ัน ต้นทุนที่

เกิดขึ้ นจากการใช้ประโยชน์หรือการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จึงไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 

30.1 ต้นทุนที่เกิดข้ึนในขณะที่สินทรัพย์ซ่ึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตามความ

ประสงค์ของฝ่ายบริหาร แม้ว่าสนิทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้น ามาใช้งานกต็าม และ 
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30.2 ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกดิข้ึนในขณะที่ความต้องการ

ผลผลิตจากสนิทรัพย์อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

31  การด าเนินงานบางอย่างเกิดข้ึนโดยมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ได้

จ าเป็นในการท าให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

การด าเนินงานที่ไม่ส าคัญเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้ นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนาสินทรัพย์น้ัน 

เน่ืองจากการด าเนินงานที่ไม่ส าคัญดังกล่าวไม่ได้จ าเป็นในการท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อม

ที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก

การด าเนินงานที่ไม่ส าคัญดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้อง 

32 หากระยะเวลาการจ่ายช าระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้สินเช่ือ

ตามปกติ กิจการต้องก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์น้ันให้เท่ากับราคาที่ซ้ือด้วยเงินสด และ

บันทึกผลต่างระหว่างราคาที่ซ้ือด้วยเงินสดกับจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายช าระ เป็นดอกเบ้ีย

จ่ายตลอดอายุของการได้รับสินเช่ือ เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ก าหนดว่ากรณี

ที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้มาจากการรวมธุรกิจ  ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ 

วันที่ ซ้ือ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความไม่

แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจ านวนเงินที่จะได้รับ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวม

ธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 

21.1 เสมอ หากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือได้มาจากสิทธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่า

เป็นไปตามเกณฑก์ารวัดมูลค่าในเร่ืองการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ตามย่อหน้าที่ 21.2 เสมอ 

34 เพ่ือให้การปฎิบัตเิป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหาก

จากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือ ไม่ว่าผู้ขายได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ

หรือไม่ หมายความว่า ผู้ซ้ือรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการของผู้ขายเป็น

สินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน ทั้งน้ี โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการของผู้ขายจะเป็นไปตามค านิยาม

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อดังต่อไปนี้  
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34.1 เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ และ 

34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็นเอกเทศได้หรือเกิดจากสิทธิตามสัญญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

35  หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ

ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีที่กจิการน าประมาณการมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยก าหนดเป็นช่วงของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ ซ่ึงมีความน่าจะเป็นที่

แตกต่างกนั เป็นการแสดงให้เหน็ว่าความไม่แน่นอนดังกล่าวได้น าไปรวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์แล้ว  

36  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่อรวมกับ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่สามารถระบุได้เท่าน้ัน ในกรณีดังกล่าวผู้ซ้ือต้องรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้น ามารวมกบัรายการที่เกี่ยวข้อง 

37  ผู้ซ้ืออาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์ 

แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น ค าว่า “ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือ

ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” มักน ามาใช้แทนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม 

“ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์” ถือเป็นค าศัพทด้์านการตลาดโดยทั่วไป ซ่ึง

น ามาใช้เพ่ือหมายถึงกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงประกอบกนั เช่น เคร่ืองหมายการค้า (หรือเคร่ืองหมาย

การค้าประเภทการบริการ) และช่ือทาง การค้า สตูร ส่วนผสม และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้อง  

38 – 41  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการไดม้าซ่ึงโครงการวิจยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการ 

42 รายจ่ายในการวิจยัและพฒันาซ่ึง 

42.1 เกีย่วขอ้งกบัโครงการวิจัยหรือพฒันาที่อยู่ระหว่างด าเนินการซ่ึงไดม้าแยกต่างหาก

หรือไดม้าจากการรวมธุรกิจและรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ 

42.2 เกิดข้ึนหลงัจากการไดม้าซ่ึงโครงการ  

การบนัทึกบญัชีของรายการดงักล่าวใหถ้อืปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54-62 

43 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 54-62 ก าหนดว่ารายจ่ายที่เกดิข้ึนภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหากหรือได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงได้รับรู้เป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง  

43.1 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกดิขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย  

43.2 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัทีที่เกิดขึ้ น หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การรับรู้รายการเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 และ 
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43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการที่

ได้มาหากรายจ่ายในการพัฒนาน้ันเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนตามย่อหน้าที่ 57 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

44 ในบางกรณี กิจการอาจได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่ายสิ่ง

ตอบแทนใดๆ หรือจ่ายสิ่งตอบแทนในจ านวนที่น้อยมาก  ในกรณีน้ีอาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอนหรือ

จัดสรรสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้กบักจิการ เช่น สิทธิในการน าเคร่ืองบินลงจอดที่ท่าอากาศยาน สิทธิ

ในการด าเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทศัน์ ใบอนุญาตหรือโควต้าน าเข้า หรือสิทธิที่จะใช้ทรัพยากร

ที่มีข้อจ ากัดอื่น ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง       

การบญัชีส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล 

กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

หากกิจการเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์

ด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ (วิธีที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล) บวกกบัรายจ่ายโดยตรงที่เกิดข้ึนในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้

ประโยชน์ได้ตามความประสงค์  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการแลกเปลีย่น 

45 กจิการอาจได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกบัสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น 

หรือจากการแลกเปล่ียนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะ

กล่าวต่อไปน้ีเป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่

ไม่เป็นตัวเงินรายการอื่น อย่างไรกต็าม กิจการสามารถใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปล่ียน

ทุกกรณีตามที่กล่าวไว้ ข้างต้น กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ รับจาก           

การแลกเปล่ียนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือ 

45.2  มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถือ  

กิจการต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามวิธีการน้ี แม้ว่ากิจการจะไม่สามารถเลิกรับรู้

รายการสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์น้ันด้วยมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน 

46 การก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากขอบเขตของ

กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากรายการดังกล่าว รายการ

แลกเปล่ียนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หากเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้  
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46.1 รูปแบบ (ความเสี่ยง ช่วงเวลา และจ านวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่ได้รับ

แตกต่างจากรูปแบบของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียน หรือ 

46.2 รายการแลกเปล่ียนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของ      

การด าเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

46.3 ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 46.1 หรือ 46.2 ต้องมีนัยส าคัญเมื่อเทยีบกับมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่มีการแลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการก าหนดว่ารายการแลกเปล่ียนมีเน้ือหาเชิงพาณิชย์ มูลค่าเฉพาะกิจการใน

ส่วนของการด าเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการแลกเปล่ียนต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดหลังหัก

ภาษีเงินได้ ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเหน็ได้ชัดเจนโดยกิจการไม่จ าเป็นต้องท าการค านวณ

อย่างละเอยีด 

47 ย่อหน้าที่ 21.2 ก าหนดเง่ือนไขส าหรับการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าราคาทุนของสินทรัพย์ต้อง

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จะถือว่าสามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

47.1  การเปล่ียนแปลงในขอบเขตของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลไม่มีนัยส าคัญ

ส าหรับสนิทรัพย์น้ัน หรือ 

47.2  กจิการสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการต่างๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตของ

การวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปล่ียนได้

อย่างน่าเช่ือถือ กจิการต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสนิทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ที่น าไปแลกเปล่ียน เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาน้ันมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน

มากกว่า  

ค่าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในกิจการ 

48 กิจการตอ้งไม่รบัรูค่้าความนยิมทีเ่กิดข้ึนภายในเป็นสินทรพัย ์

49 ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่

รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี กิจการมักช้ีแจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนท าให้เกิดค่าความนิยมขึ้นภายในกิจการ 

อย่างไรกต็าม ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการต้องไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ เน่ืองจากรายจ่ายที่

เกิดขึ้นไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือไม่ได้

เป็นรายจ่ายที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) ภายใต้การควบคุมของกิจการ  

ซ่ึงสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

50 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ ณ 

เวลาใดเวลาหน่ึงอาจสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ

กิจการ อย่างไรกต็าม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่

ภายใต้การควบคุมของกจิการ  
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

51 ในบางคร้ัง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

หรือไม่น้ันท าได้ยาก เน่ืองจากปัญหาในเร่ืองดังต่อไปนี้  

51.1 กิจการไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ  

51.2 การก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในบางกรณี กิจการจะไม่สามารถ

แยกต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในออกจากต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือคงไว้ซ่ึง

ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในหรือท าให้ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนภายในน้ันดีขึ้ นกว่าเดิม 

หรือไม่สามารถแยกออกจากต้นทุนที่เกดิจากการด าเนินงานประจ าวันได้  

ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจึงก าหนดให้กจิการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดและแนวปฏบัิติ

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 52 ถึง 67 กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในทุกรายการ เพ่ิมเติมจาก

ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

52 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ 

กจิการต้องจ าแนกขั้นตอนการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้  

52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 

52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

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

และ “การพัฒนา” ตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

53  หากกจิการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาส าหรับโครงการภายในของ 

กจิการที่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กจิการต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่าย

ที่เกดิในข้ันตอนการวิจัยเทา่น้ัน 

ขั้นตอนการวิจยั 

54 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมือ่รายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 

55 ในข้ันตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่สามารถที่จะแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

น้ันได้เกิดขึ้น ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้

รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทนัท ี

56 ตัวอย่างของกจิกรรมการวิจัย ได้แก่ 

56.1  กจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ 

56.2  การสืบค้น การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพ่ือน าผลการวิจัยหรือความรู้

อื่นมาใช้ 

56.3  การค้นหาทางเลือกส าหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือ      

การบริการ และ 
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56.4  การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกข้ันสุดท้ายของทางเลือกที่

เป็นไปได้ส าหรับวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่ 

หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

ขั้นตอนการพฒันา 

57 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายที่เกิดจากการพฒันา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพฒันาของโครงการ

ภายใน) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมื่อกิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทุกขอ้ต่อไปนี้  

57.1 มีความเป็นไปไดท้างเทคนคิทีจ่ะท าใหสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณเ์พือ่น ามาใช้

งานหรือขาย 

57.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะท าใหสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณแ์ละน ามาใชง้านหรือ

ขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ะน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชง้านหรือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการที่สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้  กิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็นว่าสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนหรือผลผลิตจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดรองรบั หรือหากกิจการน า

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไปใช้งานเป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็นถึง

ประโยชนที์จ่ะไดร้บัจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้น 

57.5 กิจการมีทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื่นอย่างเพียงพอที่จะน ามาใช้

ในการพฒันาใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ ์และน าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้านหรือขาย 

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกีย่วขอ้งกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ทีเ่กิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

58 ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคต ทั้งน้ี เน่ืองจากขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้ามากกว่า

ขั้นตอนการวิจัย 

59 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

59.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบต้นแบบและแบบจ าลองก่อนการผลิตหรือ

ก่อนการน าไปใช้งาน 

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 เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ปรับปรุง

ให้ดีขึ้น 
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60 กิจการต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อต้อง

ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น กิจการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

61 ตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่ากิจการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ 

หรือท าให้กจิการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ แผนธุรกิจที่แสดง

ถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จ าเป็น และกิจการมีความสามารถที่จะจัดหา

ทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา

แหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจ านงที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้กู้ 

62 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการจะสามารถวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึน

ภายในได้อย่างน่าเช่ือถือ เช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์หรือ

ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

63 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายการที่กิจการก่อใหเ้กิดข้ึนภายใน เช่น ยี่หอ้ของผลิตภณัฑ ์หวัหนงัสือ 

ชื่อสิง่พมิพ ์รายชื่อลูกคา้ และรายการอื่นทีค่ลา้ยคลึงกนัเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

64 รายจ่ายส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ์ รายช่ือลูกค้า และรายการอื่นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงกิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกออกจากต้นทุนใน     

การพัฒนาธุรกจิโดยรวม ดังน้ัน กจิการต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กิดข้ึนภายใน 

65 ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน คือ ผลรวม

ของรายจ่ายที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็นคร้ังแรก ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 71 ไม่อนุญาตให้

กจิการน ารายจ่ายที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว กลับมาบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึนภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุก

รายการที่จ าเป็นในการสร้าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตาม

ประสงค์ของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่  

66.1 ต้นทุนส าหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.2 ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดจาก

การก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสทิธิทางกฎหมาย และ 

66.4 ค่าตัดจ าหน่ายของสทิธบัิตรและใบอนุญาตที่น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับ

การรับรู้รายการที่สามารถน าดอกเบ้ียมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

เกดิขึ้นภายใน 

67 ตัวอย่างต่อไปน้ีไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกดิข้ึนภายใน 

67.1  รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่าย

ดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดเตรียมสนิทรัพย์ให้สามารถน ามาใช้งานได้ 

67.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได้ และผลขาดทุนจากการด าเนินงานเร่ิมแรกที่

เกดิข้ึนก่อนที่สนิทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และ 

67.3 รายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือน าสนิทรัพย์มาใช้ในการด าเนินงาน 

 

ตวัอย่างประกอบย่อหนา้ที ่65  

กจิการก าลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่  ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000 บาท โดย

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

เกดิข้ึนในระหว่างวันที่ 1 ธนัวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธนัวาคม 25x5  

กิจการสามารถแสดงให้เหน็ว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็นไป

ตามเกณฑ์การรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของความรู้

และทักษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือท าให้

กระบวนการผลิตเสรจ็สมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท 

ณ วนัส้ินปี 25x5 กิจการตอ้งรับรูร้ายจ่ายทีเ่กิดขึ้นส าหรับกระบวนการผลิตเป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนดว้ยราคาทุน 100 บาท (รายจ่ายทีเ่กิดขึ้นนบัตัง้แต่วนัทีเ่ป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรูร้ายการ 

กล่าวคือ ณ วนัที ่1ธันวาคม 25x5) รายจ่ายจ านวน 900 บาททีเ่กิดขึ้นก่อนวนัที ่1 ธันวาคม 

25x5 ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ย เนือ่งจากรายจา่ยดงักล่าวยงัไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารรบัรูร้ายการ

จนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

กระบวนการผลิตทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

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

คืนจากความรู้และทักษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต

เพ่ือท าให้กระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ     

1,900 บาท 

ณ วนัสิ้นปี 25x6 ราคาทุนของกระบวนการผลิตเท่ากบั 2,100 บาท (ประกอบดว้ยรายจ่ายที่

รบัรูเ้มือ่ส้ินปี 25x5 จ านวน 100 บาท และรายจ่ายทีร่ับรูใ้นปี 25x6 จ านวน 2,000 บาท) 

กิจการตอ้งรับรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 200 บาท เพือ่ปรบัมูลค่าตาม

บญัชีของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ (2,100 บาท) ใหเ้ป็น

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืน (1,900 บาท) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์น้ีจะกลบั

รายการในงวดถดัไปหากเป็นไปตามเงือ่นไขของการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
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ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

68 กิจการตอ้งรบัรูร้ายจ่ายส าหรบัรายการทีไ่ม่มีตวัตนเป็นค่าใชจ่้ายเมือ่เกิดข้ึน เวน้แต่จะเป็นไป

ตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

68.1 รายจ่ายดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑก์ารรบัรูร้ายการ (ดูย่อหนา้ที ่18 ถงึ 67) หรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

68.2 กิจการไดม้าซ่ึงรายการดงักล่าวจากการรวมธุรกิจ และไม่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่

มีตวัตน ในกรณีนี้  กิจการรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของค่าความนิยม ณ วนัที่

ซ้ือ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ  

69 ในบางกรณี กิจการก่อให้เกิดรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่ไม่

สามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์อื่นได้ ในกรณีของสินค้า 

กจิการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกจิการมีสทิธใินการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน ในกรณีของ

บริการ กิจการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการน้ัน เช่น รายจ่ายใน     

การวิจัยให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น (ดูย่อหน้าที่ 54) เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของการรวมธุรกิจ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึนรวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปนี้  

69.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการด าเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน) 

เว้นแต่รายจ่ายน้ันได้รวมอยู่ในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานอาจประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ 

เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายด้านเลขานุการที่เกิดข้ึนในการจัดต้ัง

กจิการให้เป็นนิติบุคคล รายจ่ายในการเปิดโรงงานหรือธุรกิจใหม่  (กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย

ก่อนเปิดด าเนินงาน) หรือ รายจ่ายส าหรับเร่ิม การด าเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัว

ผลิตภัณฑใ์หม่หรือกระบวนการใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน)   

69.2 รายจ่ายในกจิกรรมการฝึกอบรมต่างๆ 

69.3  รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงการสั่งซ้ือสินค้าทาง

ไปรษณีย์) 

69.4  รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็น   

การย้ายสถานที่หรือจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

69ก กจิการมีสทิธใินการเข้าถึงสนิค้าเมื่อกจิการเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ในท านองเดียวกัน กิจการมี

สิทธิในการเข้าถึงสินค้าเมื่อสินค้าดังกล่าวได้ก่อสร้างขึ้ นตามเง่ือนไขของสัญญาจ้าง และกิจการ
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สามารถได้รับมอบสนิค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน ส าหรับการบริการ กิจการได้รับ

บริการเมื่อมีการให้บริการดังกล่าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่เมื่อกิจการใช้บริการน้ันเพ่ือ

ให้บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้แก่ลูกค้า 

70 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกจิการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสนิทรัพย์เม่ือการจ่ายค่าสินค้า

ล่วงหน้าน้ันเป็นการจ่ายเพ่ือให้กิจการได้รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่าน้ัน ในท านองเดียวกัน 

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 68 มิได้ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่าย

ค่าบริการล่วงหน้านั้นเป็นการจ่ายเพ่ือให้กจิการได้รับบริการเหล่านั้น 

ค่าใชจ่้ายในอดีตทีต่อ้งไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

71 กิจการตอ้งไม่รบัรูร้ายจ่ายเกี่ยวกบัรายการที่ไม่มีตวัตนซ่ึงไดร้บัรูเ้มื่อเริ่มแรกเป็นค่าใชจ่้าย

แลว้ เป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในภายหลงั 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

72 กิจการตอ้งเลือกใชวิ้ธีราคาทุนตามย่อหนา้ที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหนา้ที่ 75 

เป็นนโยบายการบญัชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ สินทรพัยอื์่นทุก

รายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนัตอ้งใชวิ้ธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกนัเวน้แต่จะไม่มีตลาด

ซ้ือขายคล่องส าหรบัสินทรพัยเ์หล่านั้น 

73 ประเภทของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน 

ที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท

เดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะสินทรัพย์บาง

รายการและการรายงานจ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างราคาทุนและ

ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ต่างๆ  

 วิธีราคาทุน 

74 หลงัจากการรบัรูเ้ริม่แรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

 

วิธีการตีราคาใหม่ 

75 หลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงดว้ยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่ 

หมายถงึ มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  

กิจการตอ้งวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนโดยอ้างอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่อง 
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นอกจากนี้  การตีราคาใหม่ตอ้งปฏิบติัอย่างสม า่เสมอเพือ่ใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ณ 

วัน ส้ินรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากมูลค่ายุ ติธรรม              

ของสินทรพัยน์ ั้น  

76 วิธกีารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้กจิการ 

76.1 น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็นสนิทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ 

76.2 รับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนที่ไม่ใช่ราคาทุน 

77 วิธีการตีราคาใหม่จะน ามาถือปฏบัิติหลังจากที่กิจการได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเร่ิมแรกด้วย

ราคาทุน อย่างไรกต็าม หากกิจการรับรู้ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงบางส่วนเป็น

สินทรัพย์ เน่ืองจากสินทรัพย์น้ันไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไป

ระยะหน่ึง (ดูย่อหน้าที่ 65) วิธีการตีราคาใหม่อาจน ามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้ง

รายการ ทั้งน้ี วิธกีารตีราคาใหม่อาจน ามาถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลและกจิการได้รับรู้ไว้ด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 44) 

78 โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางคร้ัง ตลาดซ้ือขาย

คล่องส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้ นได้ เช่น ตลาดซ้ือขายคล่องอาจมีอยู่ใน

บางประเทศส าหรับใบอนุญาตประกอบการรถแทก็ซ่ี ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควต้า

การผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าวสามารถโอนเปล่ียนมือได้อย่างอิสระ อย่างไรกต็าม ตลาดซ้ือขาย

คล่องไม่มีส าหรับย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิในการเผยแพร่ดนตรีและภาพยนตร์ 

สิทธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัว  แม้ ว่าจะม ี   

การซ้ือขายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ท  าข้ึนเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซ้ือ

กับผู้ขายแต่ละราย และการซ้ือขายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยคร้ัง ด้วยเหตุผลดังกล่าวราคาที่จ่ายซ้ือ

สินทรัพย์เพียงรายการเดียวอาจถือว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมให้กับ

รายการอื่น นอกจากน้ีราคาที่ซ้ือขายกนัมักไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

79 ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม่ หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี 

อย่างมีสาระส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกคร้ังหน่ึง มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยส าคัญจนท าให้จ าเป็นต้องมี

การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีความผันผวน

อย่างไม่มีนัยส าคัญกจิการไม่จ าเป็นต้องตีราคาสนิทรัพย์ใหม่บ่อยคร้ัง 

80 เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวต้องปรับปรุงให้

เป็นราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ต้องถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

80.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมในลักษณะที่สอดคล้องกับการตี

ราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก       

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม อาจปรับปรุงโดยการอ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ 

ปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ 

วันที่ตีราคาใหม่ต้องปรับปรุงให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัด
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จ าหน่ายสะสม กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม หรือ 

80.2 น าค่าตัดจ าหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของ

สนิทรัพย์ 

จ านวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าตัดจ าหน่ายสะสมให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตาม

บัญชีที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงซ่ึงต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 85 และ 86 

81 หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกบัสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนทีตี่ราคาใหม่ เนือ่งจากสินทรพัยร์ายการนั้นไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั กิจการตอ้ง

แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ ั้นดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม 

82 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวดัมูลค่าโดยการอา้งอิง

กบัตลาดซ้ือขายคล่องไดอี้กต่อไป มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งเท่ากบัราคาที่

ตีใหม่ ณ วนัที่ตีราคาใหม่ครั้งล่าสุดที่มีการอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่องหักค่าตดัจ าหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

83 ข้อเทจ็จริงที่ว่าไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องมารองรับส าหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีก

ต่อไป อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันอาจเกิดการด้อยค่าและกิจการจ าเป็นต้องท า    

การทดสอบการด้อยค่าของสนิทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)  

84 หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงกับตลาดซ้ือขายคล่อง ณ 

วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา กจิการต้องใช้วิธกีารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว 

85 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้ง

รบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิ่มข้ึนดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

และแสดงจ านวนที่เพิม่ข้ึนสะสมในส่วนของเจ้าของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรพัย”์ อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ ั้นไดตี้ราคาใหม่และกิจการไดร้บัรูมู้ลค่าตาม

บญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดก่อนแลว้ ส่วนที่เพิม่จากการตีราคา

ใหม่นี้ ตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเพื่อกลบัรายการในจ านวนที่ไม่เกินมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ลดลงของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัที่ไดร้ับรูใ้นก าไรหรือขาดทุน        

ในงวดก่อน 

86 หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงเป็นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการตอ้งรบัรู ้

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ลดลงดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนทีล่ดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ านวนที่ไม่เกิน

ยอดคงเหลือดา้นเครดิตที่มีอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของ

สินทรพัยน์ ั้น โดยการรบัรูส่้วนที่ลดลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีผลท าใหจ้ านวนที่สะสม

ไวใ้นส่วนของเจา้ของภายใตร้ายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ลดลง  
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87 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในส่วนของเจ้าของอาจโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง

เมื่อส่วนเกินทุนน้ันเป็นรายการที่เกิดข้ึนจริง โดยส่วนเกินทุนทั้งจ านวนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่อกิจการ

จ าหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็ามส่วนเกินทุนบางส่วนอาจเกิดขึ้ นจริงเมื่อกิจการใช้

สินทรัพย์  ในกรณีดังกล่าวจ านวนของส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้ นจริงจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าตัด

จ าหน่ายที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่กับค่าตัดจ าหน่ายที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของ

สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังก าไรสะสมต้องไม่โอนผ่านก าไร

หรือขาดทุน 

อายุการใหป้ระโยชน ์

88 กิจการตอ้งประเมินว่าอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ 

และถา้สามารถทราบไดแ้น่นอน อายุการใหป้ระโยชนจ์ะก าหนดจากระยะเวลาหรือจ านวนการ

ผลิตหรือหน่วยวดัอื่นๆที่คลา้ยคลึงกนั กิจการตอ้งพิจารณาว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีอายุการ

ให้ประโยชนที์่ไม่ทราบแน่นอน เมื่อผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้ งหมด ไม่พบ

ขอบเขตที่สามารถคาดคะเนไดเ้กี่ยวกบัระยะเวลาที่สินทรพัยด์งักล่าวจะสามารถก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดสุทธิใหก้บักิจการ 

89 การบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะขึ้นอยู่กบัอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ กิจการต้องตัด

จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 97 ถึง 106) 

แต่ไม่ต้องตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 107 

ถึง 110)  

90 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง 

90.1 การน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาฝ่าย

บริหารอื่นสามารถบริหารสนิทรัพย์น้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือไม่ 

90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณ

การอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่น ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะ

เดียวกนั 

90.3 ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่นๆ 

90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลง

ในความต้องการของตลาดส าหรับสนิค้าหรือบริการที่เป็นผลิตผลจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

90.5 การโต้ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

90.6 ระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจของ

กจิการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว 

90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่น

เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น วันครบก าหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

และ 
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90.8 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้ นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์อื่นของกจิการ หรือไม่ 

91 “อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน” มิได้หมายถึงอายุการให้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด อายุการ

ให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เหน็เพียงระดับของรายจ่ายในการบ ารุงรักษาที่

จะเกิดขึ้ นในอนาคตที่จ าเป็นเพ่ือให้สินทรัพย์คงไว้ซ่ึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้

ประเมินไว้ ณ เวลาที่มีประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  รวมถึงความสามารถและ

ความตั้งใจของกิจการที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ว่าอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้องไม่ข้ึนกับรายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผน

ไว้ที่เกนิกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพ่ือด ารงให้สินทรัพย์มีผลการปฏบัิติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม                  

ที่เคยประเมินไว้ 

92 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอื่นหลายรายการจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเรว็ข้ึน ดังน้ัน สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีอายุการให้ประโยชน์ที่สั้น 

93 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ

ทราบได้แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้กิจการต้องประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่

กิจการจะน ามากล่าวอ้างเพ่ือก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นลงกว่า

ความเป็นจริง 

94 อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดจากสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมาย

อื่นตอ้งไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสญัญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได ้

ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชนใ์นสินทรพัยน์ ั้น หากสิทธิตามสญัญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นนั้นมีระยะเวลาที่จ ากดัแต่สามารถต่ออายุได ้อายุการใหป้ระโยชน์

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นตอ้งรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนุน

ไดว่้ากิจการสามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีตน้ทุนทีมี่นยัส าคญั ส าหรบัอายุการใหป้ระโยชนข์อง

สิทธิทีไ่ดก้ลบัมาใหม่ทีร่บัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสญัญา

ทีเ่หลืออยู่ของสิทธิทีไ่ดร้บัตามสญัญาและตอ้งไม่รวมระยะเวลาทีต่่ออายุใหม่ 

95 ปัจจัยทางเศรษฐกจิและปัจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่

มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจก าหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมายอาจจ ากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจากสนิทรัพย์น้ัน ในการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ กิจการต้อง

ก าหนดจากระยะเวลาที่ก  าหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลา

ใดจะสั้นกว่า 

96 ปัจจัยที่บ่งช้ีว่ากิจการจะสามารถต่ออายุสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิด

ต้นทุนที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ 
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96.1 มีหลักฐาน (ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ์) ที่แสดงให้เหน็ว่าสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิ

ทางกฎหมายอื่นจะได้รับการต่ออายุ กรณีที่การต่ออายุน้ันขึ้ นอยู่กับความเหน็ชอบของ

บุคคลที่สาม หลักฐานดังกล่าวต้องรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามจะให้      

ความเหน็ชอบด้วย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ   

การต่ออายุ และ 

96.3 ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทยีบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่กจิการคาดว่าจะได้รับจากการต่ออายุน้ัน 

หากต้นทุนในการต่ออายุมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทยีบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่คาดว่า

กิจการจะได้รับจากต่ออายุน้ัน ต้นทุนในการต่ออายุน้ีถือเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย  

97 กิจการตอ้งปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน กิจการ

ตอ้งเริ่มตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัยน์ ั้นพรอ้มที่ให้ประโยชนไ์ด้ กล่าวคือ 

เมื่อสินทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 

กิจการตอ้งหยุดการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัใดวนัหนึ่งที่เกิดข้ึนก่อนระหว่าง

วนัที่กิจการจัดประเภทสินทรพัยด์งักล่าวเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขาย(หรือรวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรพัยที์่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานที่

ยกเลิก กบัวนัที่กิจการเลิกรบัรูสิ้นทรพัยน์ ั้น วิธีการตดัจ าหน่ายที่ใชต้อ้งสะทอ้นถึงรูปแบบที่

กิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบ

ดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ กิจการตอ้งใชวิ้ธีเสน้ตรงในการตดัจ าหน่าย ค่าตดัจ าหน่ายในแต่

ละงวดตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ หรือมาตรฐานฉบบัอื่น

จะอนุญาตหรือก าหนดใหก้ิจการน าค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยอื์่นๆ 

98 วิธีการตัดจ าหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตาม

เกณฑ์ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันมีหลายวิธีการ วิธีการดังกล่าว

รวมถึงวิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจ านวนผลผลิต กิจการต้องเลือกใช้วิธีการตัด

จ าหน่ายตามรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และต้องใช้วิธีการตัดจ าหน่ายน้ันอย่างสม ่าเสมอในทุกงวด เว้นแต่รูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไป 
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99 โดยปกติกจิการต้องรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน แต่ในบางคร้ังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตสินทรัพย์อื่น ในกรณีดังกล่าว 

ค่าตัดจ าหน่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์อื่น และต้องน าไปรวมเป็นมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกระบวนการ

ผลิตต้องน าไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ) 

มูลค่าคงเหลือ 

100 กิจการตอ้งก าหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบได้

แน่นอนใหเ้ป็นศูนย ์เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

100.1 มีข้อผูกมัดว่าบุคคลที่สามจะซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อส้ินสุดอายุการให้

ประโยชน ์หรือ 

100.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรบั (ตามที่นิยามในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) และเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  

100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถก าหนดโดยอา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่องนั้น และ 

100.2.2 มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที่ตลาดซ้ือขายคล่องนั้นจะมีอยู่เมื่อ

ส้ินสุดอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์

101 จ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้อง

ก าหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากับศูนย์บ่งช้ีว่ากิจการคาดว่าจะจ าหน่าย

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะสิ้นสดุอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

102 กจิการต้องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคา ณ วันที่ประมาณการ ส าหรับการขายสินทรัพย์ที่

คล้ายคลึงกันซ่ึงสิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกบัสถานการณ์ที่กจิการคาดว่าจะน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ใน

อนาคต กจิการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกงวดปีบัญชี กิจการ

ต้องบันทกึการเปล่ียนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยถือเป็นการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบาย       

การบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด  

103 มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับศูนย์จนกว่า

มูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ในภายหลังลดลงต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี  
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การทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย 

104 กิจการตอ้งทบทวนระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

อายุการให้ประโยชนท์ราบไดแ้น่นอนอย่างนอ้ยทุกงวดปีบญัชี กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หากอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยที์่

คาดไวแ้ตกต่างจากที่ประมาณการไวใ้นอดีต ในท านองเดียวกนั กิจการตอ้งเปลี่ยนแปลง

วิธีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบที่เปลีย่นไป หากรูปแบบ

ของการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไป กิจการตอ้งถือ

ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

105 ในระหว่างอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเหน็ว่าอายุการให้ประโยชน์ที่

ประมาณการไว้น้ันไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจบ่งช้ี

ว่าระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง 

106 เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเหน็ว่าการตัดจ าหน่ายด้วยวิธี

ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหน่ึงคือในกรณีที่การใช้สิทธิที่ได้รับจาก

ใบอนุญาตจ าเป็นต้องเล่ือนเวลาออกไปเน่ืองจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของแผนธุรกิจ

ด าเนินการก่อน ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์จนกว่า

งวดเวลาต่อมา 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

107 กิจการตอ้งไม่ตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

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

การประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์น้ัน 

108.1  เป็นประจ าทุกปี และ 

108.2  เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกดิการด้อยค่า 
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การทบทวนการประเมินอายุการใหป้ระโยชน ์

109 ในแต่ละงวดปี กิจการตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไม่ไดม้ี    

การตดัจ าหน่าย เพื่อประเมินว่าเหตุการณห์รือสถานการณ์ต่างๆ ยงัคงสนบัสนุนว่าอายุ     

การใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยน์ ั้นไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณห์รือสถานการณ์

ต่างๆ ไม่สนบัสนุนว่าสินทรพัยด์งักล่าวมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน กิจการตอ้ง

บนัทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยจ์ากสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชน์

ทราบไดแ้น่นอน โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบญัชี ตามมาตรฐาน   

การบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558)เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

110 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) การที่กิจการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่จาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้

ประโยชน์ทราบได้แน่นอนเป็นข้อบ่งช้ีอย่างหน่ึงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า  ดังน้ัน 

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน          

(ที่ก  าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ส่วนของมูลค่าตามบัญชีที่สูง

กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

มูลค่าตามบญัชีทีจ่ะไดร้บัคืน-ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

111 ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐาน  

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

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวอธิบายว่ากิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อใด 

และอย่างไร วิธีการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่กิจการต้องรับรู้

หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

การเลิกใชแ้ละการจ าหน่าย  

112 กิจการตอ้งเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมือ่ 

112.1 กิจการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หรือ  

112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการน าสินทรพัยน์ ั้น

มาใชป้ระโยชนห์รือจ าหน่าย 

113 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

(ถา้ม)ี กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนั้นเป็นผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการเลิก

รับรูสิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนในก าไรหรือขาดทุน เมื่อเลิกรับรูสิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน (เวน้แต่
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สญัญาเช่า ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น

ส าหรบัการขายและเช่ากลบัคืน) ส าหรบัผลก าไรจากการเลิกรบัรูสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนตอ้งไม่

จดัประเภทเป็นรายได ้

114 การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้ นได้ในหลายวิธีการ (เช่น การขาย การท าสัญญาเช่า

การเงิน หรือการบริจาค) ในการก าหนดวันที่จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการต้องใช้เกณฑ์ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้ส าหรับการรับรู้รายได้จากการขาย

สินค้า และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า  

ส าหรับการจ าหน่ายสนิทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน 

115 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้า 21 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการเปล่ียนแทน

บางส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน และเลิกรับรู้

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนออก กรณีที่ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติในการก าหนด

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน กจิการอาจใช้ต้นทุนการเปล่ียนแทนก าหนดเป็นต้นทุนของ

ส่วนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกดิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนภายในกิจการ 

115ก ในกรณีของการได้สิทธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากสิทธิดังกล่าวได้มีการออกใหม่ (ขาย) 

ให้กับบุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต้องน าไปใช้ในการก าหนดผล

ก าไรหรือผลขาดทุนจากการออกสทิธใิหม่ 

116 กิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ค้างรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม หากมีการค้างช าระสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่าย กิจการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับ

เร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าราคาขายเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ก  าหนดไว้ของสิ่งตอบแทน

กับราคาขายเงินสดให้รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได้ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ 

117 กิจการต้องไม่หยุดการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

เมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันไม่ได้ใช้อีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กิจการได้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว 

เตม็จ านวนแล้วหรือได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือสินทรัพย์

ดังกล่าวรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จ าหน่ายที่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก   

การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป 

118 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแต่ละ

ประเภท โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกิดข้ึนภายในกบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ประเภทอื่น 
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118.1 อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน 

หากเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน ใหเ้ปิดเผย

ขอ้มูลเกีย่วกบัอายุการใหป้ระโยชนห์รืออตัราการตดัจ าหน่ายทีใ่ช ้

118.2 วิธีการตดัจ าหน่ายส าหรบัสินทรพัยไ์ม่ตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน 

118.3 มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสม (รวมทั้งผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรพัย)์ ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

118.4 รายการแต่ละบรรทดัที่แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงไดร้วมค่าตดัจ าหน่าย

ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไว ้

118.5 การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี            

ณ วนัส้ินงวดทีแ่สดงถงึรายการต่อไปนี้  

118.5.1 จ านวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึน โดยแยกแสดงสินทรพัย์

ไม่มีตวัตนทีเ่กิดจากการพฒันาข้ึนภายในกิจการ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่

ไดม้าแยกต่างหาก และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจ 

118.5.2  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดจ้ัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายหรือ

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรพัยที์่จ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไว้

เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 

2558) เรือ่ง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงาน

ทีย่กเลิก และการจ าหน่ายอื่น 

118.5.3 จ านวนเงินของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เพิม่ข้ึนหรือลดลงในระหว่างงวดที่

เกิดจากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ ตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 75 และ 

85 ถงึ 86 และทีเ่กิดจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยซ่ึ์งรบัรู ้

หรือกลบัรายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ถา้มี) ตามมาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2558) เ รื่อง การด้อยค่าของ

สินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่รบัรูใ้นก าไรหรือ

ขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 36 

(ปรับป รุ ง  2558)  เ รื่ อ ง  การด้อ ย ค่ าของ สินทรัพย์ ( เมื่ อ มี            

การประกาศใช)้ 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่กลบัรายการในก าไร

หรือขาดทุนระหว่างงวด (ถา้มี) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุ ง 2558) เ รื่ อ ง  กา รด้อ ย ค่ าของ สินทรัพย์ ( เมื่ อ มี             

การประกาศใช)้ 

118.5.6 ค่าตดัจ าหน่ายทีร่บัรูใ้นระหว่างงวด 
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118.5.7 ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้

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

การด าเนินงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของ

กิจการ และ 

118.5.8 การเปลีย่นแปลงอื่นของมูลค่าตามบญัชีในระหว่างงวด 

119 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและประโยชน์    

การใช้งานที่คล้ายคลึงกันในการด าเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้

ตามตัวอย่างต่อไปนี้   

119.1 ช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ ์

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 และต้นแบบ และ 

119.7 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 

ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึนได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมน้ันท าให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น 

120 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่

ก  าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118.5.3 ถึง 118.5.5 

121 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ

จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวด

ปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญในงวดต่อไป การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจ

เกดิจากการเปล่ียนแปลงของรายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

121.1 การประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

121.2 วิธกีารตัดจ าหน่าย หรือ  

121.3 มูลค่าคงเหลือ 

122 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

122.1 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่อายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนและ

เหตุผลสนบัสนุนการประเมินว่าอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน ในการให้

เหตุผล กิจการตอ้งอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนยัส าคญัในการก าหนดว่า

สินทรพัยม์ีอายุการใหป้ระโยชนที์ไ่ม่ทราบแน่นอน 
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122.2 ค าอธิบายเกีย่วกบัมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตดัจ าหน่ายที่เหลืออยู่ส าหรบั 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการทีม่ีสาระส าคญัต่องบการเงินของกิจการ 

122.3 ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากเงินอุดหนุนจากรฐับาลและรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหนา้ที ่44) 

122.3.1 มูลค่ายุติธรรมทีร่บัรูเ้ริม่แรกของสินทรพัยเ์หล่านั้น 

122.3.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยเ์หล่านั้น และ 

122.3.3 สินทรพัยเ์หล่านั้นวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีราคาทุนหรือ

วิธีการตีราคาใหม่ 

122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีขอ้จ ากดัในเรื่องสิทธิ และ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีน่ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

122.5 จ านวนเงินทีก่ิจการมีขอ้ผูกมดัตามสญัญาส าหรบัการไดม้าซ่ึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

123 กรณีที่กิจการอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยส าคัญในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี

อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน กจิการต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 90 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีว่ดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ 

124 หากกิจการบนัทึกสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาที่ตีใหม่ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้

ต่อไปนี้  

  124.1 แสดงขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

124.1.1 วนัทีตี่ราคาใหม่ 

124.1.2 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ตีราคาใหม่ 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 ในการเปิดเผยข้อมูล กิจการอาจจ าเป็นต้องน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น

ประเภทที่ใหญ่ข้ึน อย่างไรกต็ามกจิการต้องไม่น าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น

ประเภทเดียวกนั หากการรวมน้ันจะท าให้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจ านวนเงินที่วัดมูลค่าด้วย

ทั้งวิธรีาคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่ 

รายจ่ายเกีย่วกบัการวิจยัและพฒันา 

126 กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันาซ่ึงรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย

ในระหว่างงวด 
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127  รายจ่ายเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการ

วิจัยและพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 67 ส าหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ายที่ต้อง

น ามารวมเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลตามที่ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 126) 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น 

128 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

128.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ตัดจ าหน่ายเตม็จ านวนแล้ว แต่กิจการยังใช้

ประโยชน์อยู่ และ 

128.2 ค าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยส าคัญภายใต้การควบคุมของ 

กจิการ แต่ไม่ได้รับรู้เป็นสนิทรัพย์เน่ืองจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เป็นไปเกณฑ์

การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี หรือเน่ืองจากกจิการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนหรือก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนข้ึนก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะมีผล

บังคับใช้ 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั 

129 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

130ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

130ง (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130จ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

130ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ช (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

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

ย่อหน้าที่ 80 กจิการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

130ฌ กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ส าหรับการตีราคาใหม่

ทั้งหมดที่มีการรับรู้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ที่มีการถือ

ปฏบัิติตามการปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก และส าหรับงวดปีก่อนหน้างวดที่น ามาถือปฏบัิติคร้ังแรก 

กิจการอาจน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้ว ส าหรับงวดก่อนหน้าอื่นกไ็ด้ ทั้งน้ี มิได้

บังคับเป็นข้อก าหนด ในกรณีที่กิจการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้ปรับปรุงส าหรับงวด
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ก่อนหน้าอื่น กิจการต้องระบุให้ชัดเจนส าหรับข้อมูลที่ไม่ได้ปรับปรุง และต้องระบุว่าข้อมูลที่

ไม่ได้ปรับปรุงน าเสนอโดยใช้เกณฑท์ี่แตกต่าง และอธบิายเกี่ยวกบัเกณฑเ์หล่านั้น 

130ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

130ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การแลกเปลีย่นสินทรพัยที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

131  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การปฏิบติัก่อนวนัทีม่ีผลบงัคบัใช ้

 132 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

133 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ฉบับปรับปรุง 2557)      

เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
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(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




