
บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวธีิปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง  2552) เร่ือง 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2553: ออนไลน์) 
 เม่ือปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชี ได้ประกาศให้ยกเลิกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 51 
(ปรับปรุง 2550) และให้ใชม้าตรฐาน ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแทน 
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหว่าง
ประเทศฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (IAS 38: Intangible Assets (Bound volumm 2009)) 
ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนน้ี โดยไดมี้ผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนน้ี ไดก้  าหนด
วิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเร่ืองเก่ียวกบัเง่ือนไขการรับรู้ การวดัมูลค่า และ
การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนไม่ไดมี้การก าหนดไว้
โดยเฉพาะเจาะจงไว ้ดงันั้นการศึกษาวิธีปฏิบติัทางบญัชีของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน จะศึกษาตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ขอบเขต 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติส าหรับการบันทึกบัญชีเก่ียวกับ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุกรายการ ยกเวน้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนไดก้ าหนด
ไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง สินทรัพยท์างการเงินตามค านิยามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  การ
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ส ารวจและการประเมินค่าแหล่งแร่ทรัพยากร และรายจ่ายในการพฒันา และขุดแร่ น ้ ามนั ก๊าซ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้

รายการของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่ตอ้งน ามาปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ี เน่ืองจากมีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนได้ก าหนดวิธีปฏิบติัไวแ้ล้วโดยเฉพาะ อนัได้แก่ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกิจการถือไวเ้พื่อขาย สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี สินทรัพยท่ี์เกิดจาก
ผลประโยชน์ของพนกังาน และค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 

2.1.2 ค านิยาม 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 
1) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุได้

และไม่มีลกัษณะทางกายภาพ 
2) สินทรัพย ์หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ  

อยูใ่นความควบคุมของกิจการ และก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ 
3) สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงิน หมายถึง เงินสดท่ีถือครองหรือสินทรัพยท่ี์กิจการจะ

ไดรั้บเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือท่ีสามารถระบุได ้
4) มูลค่าตามบัญชี หมายถึง จ านวนท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน หลงัจากหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรัพย ์
5) ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการจ่าย

ไป หรือมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีกิจการมองให้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาท่ีซ้ือ
หรือสร้างสินทรัพยน์ั้น 

6) มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียน
สินทรัพยก์นั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

7) อายกุารใหป้ระโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาท่ีกิจการคาดวา่จะมีสินทรัพยไ์วใ้ช ้
หรือจ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพย ์

8) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกวา่มูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
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หากรายการใดไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนน้ี กิจการตอ้ง
รับรู้รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการนั้น เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนทนัที 

2.1.3 การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
การรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้งสามารถ

แสดงใหเ้ห็นไดว้า่รายการนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 
1) กิจการจะตอ้งรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงินได ้

ก็ต่อเม่ือมีคุณสมบติัเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปน้ีทุกขอ้ 
1.1) ตอ้งสามารถระบุได ้แยกจากค่าความนิยมไดอ้ยา่งชดัเจน 
1.2) ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการ 
1.3) ตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ 

2) เกณฑก์ารรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นๆ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตอ้ง
มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และราคาทุนของสินทรัพยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

2.1.4 การวดัมูลค่า 
1) กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 
2) กิจการอาจแบ่งพิจารณาตามลกัษณะของการไดม้าของสินทรัพย ์โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าแยกต่างหาก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดจากการ
รวมธุรกิจ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐบาล สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกิจการสร้างข้ึน 

3) การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ กิจการสามารถเลือกปฏิบติัได ้2 วิธี
ดว้ยกนั คือ 
  3.1) วิธีราคาทุน ก าหนดให้แสดงราคาตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก โดยแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม 
 3.2) วิธีการตีราคาใหม่ ก าหนดให้แสดงราคาตามบญัชีภายหลงัการไดรั้บรู้
ดว้ยราคาท่ีตีใหม่หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายติุธรรมนั้นและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม 
 เม่ือมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ กิจการต้องน าค่าตัดจ าหน่าย
สะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีตีราคาใหม่ไปเลือกปฏิบติัระหว่างปรับตามสัดส่วนการ
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เปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม
ของสินทรัพย ์หรือน าค่าตดัจ าหน่ายสะสมหกัจากมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม แลว้จึงน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิมาปรับเป็นราคาท่ีตีใหม่ 
 ในกรณีท่ีกิจการเลือกท่ีจะแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาท่ีตีใหม่ 
สินทรัพยอ่ื์นทุกรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะตอ้งใช้วิธีการตีราคาใหม่ดว้ย เวน้แต่จะไม่มี
ตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับสินทรัพยเ์หล่านั้น 
 ความถ่ีของการตีราคาใหม่ข้ึนอยู่กบัความผนัผวนของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีการตีราคาใหม่ 
 วิธีการตีราคาใหม่น้ี ไม่อนุญาตให้กิจการ น าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่เคย
รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาตีราคาใหม่ หรือรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนท่ี
ไม่ใช่ราคาทุน 

2.1.5 ระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายและวธีิการตัดจ าหน่าย 
  การบญัชีส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายนั้นจะข้ึนอยูก่บัอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์โดยตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) น้ีไดแ้บ่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามอายุการให้ประโยชน์ออกเป็น 2 
ประเภทดว้ยกนัคือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ดงันั้นกิจการจ าเป็นจะตอ้งประเมินจากอายุการให้
ประโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

1) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน 
1.1) ตอ้งเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีให้

ประโยชน์ได ้โดยตอ้งตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นระบบตลอดอายกุารใชง้าน 
1.2) สามารถเลือกตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามเกณฑ์โดยใช้วิธี

เส้นตรง วิธียอดลดลงคงเหลือ และวิธีจ  านวนผลผลิต และจะตอ้งใช้วิธีการตดัจ าหน่ายนั้นอย่าง
สม ่าเสมอ 

1.3) ตอ้งทบทวนวิธีการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาในการตดัจ าหน่ายทุก
งวดปีบญัชีเป็นอยา่งนอ้ย 
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1.4) ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะมีมูลค่าเป็นศูนย ์ในกรณีท่ี
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอาจมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจนเท่ากบัหรือมากกวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น 

1.5) ตอ้งก าหนดมูลค่าคงเหลือให้เป็นศูนย ์ แต่หากว่ามูลค่าคงเหลือท่ีไม่
เท่ากบัศูนยแ์สดงเป็นนยัว่า กิจการคาดว่าจะจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นจะ
ส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

2) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
2.1) ตอ้งไม่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอน 
2.2) ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์โดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาด

ว่าจะได้รับคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นเป็นรายปี และเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่า 

2.1.6 การเลกิใช้และการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เม่ือกิจการเลิกใชห้รือจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1) ตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 
2) รับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชี เป็นผลก าไร

หรือขาดทุน ในงบก าไรขาดทุนทนัที 
3) ตอ้งไม่หยุดการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์

ทราบไดแ้น่นอน เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นไม่ไดใ้ช้อีกต่อไป เวน้แต่จะตดัจ าหน่ายเต็มจ านวน
หรือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้ผือ่ขาย 

2.1.7 การเปิดเผยข้อมูล 
1) ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปน้ีในงบการเงินส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

แต่ละประเภท อนัไดแ้ก่ อายุการให้ประโยชน์ วิธีการตดัจ าหน่าย มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดั
จ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย)์ ณ วนัตน้
งวดและวนัส้ินงวด รายการแต่ละบรรทดัท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงได้รวมค่าตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไว ้และการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวดกบั
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด 
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2) ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปน้ีในงบการเงิน อนัไดแ้ก่ มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และเหตุผลสนบัสนุนการประเมินอายุ
การให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน ค าอธิบายเก่ียวกับมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตดั
จ าหน่ายท่ีเหลืออยู่ มูลค่าท่ีรับรู้เร่ิมแรก มูลค่าตามบญัชี และการวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการอุดหนุนของรัฐบาล การมีอยูแ่ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
มีขอ้จ ากดัในการใช ้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีน าไปวางเป็นประกนัหน้ีสินไว ้
ตลอดจนถึงจ านวนเงินท่ีกิจการผกูมดัตามสัญญาวา่จะซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

3) การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี สนบัสนุนให้กิจการเปิดเผย
ขอ้มูล กล่าวคือ ค าอธิบายเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดต้ดัจ าหน่ายหมดแลว้ แต่กิจการยงัคงใช้
ประโยชน์อยู ่และค าอธิบายเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีนบัส าคญัภายใตก้ารควบคุมของกิจการ 
แต่ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยเ์น่ืองจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไม่เขา้เกณฑ์การรับรู้รายการ หรือ
เน่ืองจากกิจการไดสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาหรือก่อให้เกิดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนข้ึนก่อนท่ีมาตรฐาน
ฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใช ้
 

2.2  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่51 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2550: ออนไลน์) 
 ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 
(ปรับปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 14 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
การวิจยัและพฒันา และการตีความมาตรฐานการบญัชี ล าดบัท่ี 4 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย-์
รายจ่ายท่ีกิจการในขั้นพฒันาและกิจการท่ีพฒันาแลว้บนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์โดยใหถื้อปฏิบติักบังบ
การเงินส าหรับงวดปีบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป แต่ทั้งน้ีสภาวิชาชีพ
บญัชี ไดมี้การสนบัสนุนใหน้ าไปใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มกัถูกน ามาใช้ในกิจการไม่ว่าจะในลกัษณะของทรัพยากรหรือ
ก่อใหเ้กิดหน้ีสิน เพื่อซ้ือ พฒันา รักษาระดบั หรือยกระดบัทรัพยากรท่ีไม่มีตวัตนต่างๆ เช่น ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์หรือทางดา้นเทคนิค การออกแบบ การน าระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบติั 
สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพยท์างปัญญา ความรู้ทางการตลาดและเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงรวมถึงช่ือ
ผลิตภณัฑ์และส่ิงพิมพต่์างๆ ซ่ึงดว้ยลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น ก็ไดมี้วิธี
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ปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ยเช่นกนั จึงท าให้มีความจ าเป็นตอ้งมีการจ าแนกสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามมาตรฐานทางการบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2.1 ขอบเขต 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติส าหรับการบันทึกบัญชีเก่ียวกับ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุกรายการ ยกเวน้แต่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
อ่ืน สินทรัพยท์างการเงิน การส ารวจและการประเมินค่าทรัพยากรแร่ ตลอดรวมถึงรายจ่ายในการ
พฒันาและขดุแร่ น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างข้ึนได ้

2.2.2 ค านิยาม 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 
1) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุได้

และไม่มีลกัษณะทางกายภาพ 
2) สินทรัพย ์หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ  

อยูใ่นความควบคุมของกิจการ และก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ 
3) สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงิน หมายถึง เงินสดท่ีถือครองหรือสินทรัพยท่ี์กิจการจะ

ไดรั้บเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือท่ีสามารถระบุได ้
4) มูลค่าตามบัญชี หมายถึง จ านวนท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน หลงัจากหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรัพย ์
5) ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการจ่าย

ไป หรือมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีกิจการมองให้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาท่ีซ้ือ
หรือสร้างสินทรัพยน์ั้น 

6) มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียน
สินทรัพยก์นั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

7) อายกุารใหป้ระโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาท่ีกิจการคาดวา่จะมีสินทรัพยไ์วใ้ช ้
หรือจ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพย ์

8) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกวา่มูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
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2.2.3 การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
การรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้งสามารถ

แสดงใหเ้ห็นไดว้า่รายการนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 
1) กิจการจะตอ้งรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงินได ้

ก็ต่อเม่ือมีคุณสมบติัเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปน้ีทุกขอ้ 
1.1) ตอ้งสามารถระบุได ้แยกจากค่าความนิยมไดอ้ยา่งชดัเจน 
1.2) ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกิจการ 
1.3) ตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ 

2) เกณฑก์ารรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นๆ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตอ้ง
มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และราคาทุนของสินทรัพยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

2.2.4 การวดัมูลค่า 
1) การวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 
2) รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 หากกิจการมีรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้า หรือหลงัจากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนเสร็จสมบูรณ์แลว้ กิจการตอ้งรับรู้รายการเหล่านั้นเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่จะ
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีรายจ่ายนั้นจะท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสูงกวา่มาตรฐานท่ีประเมินไวแ้ต่เดิม หรือรายจ่ายนั้นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ จึงจะสามารถน ามารวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได ้

3) การวดัมูลค่าภายหลังการได้มาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั โดยใหเ้ลือกปฏิบติัได ้2 วธีิดว้ยกนั คือ วธีิราคาทุน และวธีิตีราคาใหม่ 

  3.1) วิธีราคาทุน ก าหนดให้แสดงราคาตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก โดยแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์

 3.2) วธีิการตีราคาใหม่ ก าหนดใหแ้สดงราคาตามบญัชีภายหลงัการรับรู้ดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์



13 

 

2.2.5 ระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายและวธีิการตัดจ าหน่าย 
 กิจการตอ้งประเมินอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยแบ่งเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบไดแ้น่นอน 

1) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน 
1.1) ตอ้งเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีให้

ประโยชน์ได ้โดยคิดค่าตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นระบบตลอดอายกุารใชง้าน 
1.2) ตอ้งใช้วิธีเส้นตรงในการตดัจ าหน่าย หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบ

การใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
1.3) ตอ้งทบทวนวิธีการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาการตดัจ าหน่ายทุกงวดปี

บญัชี เป็นอยา่งนอ้ย 
2) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

 2.1) ตอ้งไม่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน 
 2.2) ตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่ได้มี
การตดัจ าหน่ายทุกงวดบญัชี 

2.2.6 การเลกิใช้และการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เม่ือกิจการเลิกใชห้รือจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1) ตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 
2) รับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชี เป็นผลก าไร

หรือขาดทุน ในงบก าไรขาดทุนทนัที 
3) ตอ้งไม่หยุดการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์

ทราบไดแ้น่นอน เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นไม่ไดใ้ช้อีกต่อไป เวน้แต่จะตดัจ าหน่ายเต็มจ านวน
หรือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้ผือ่ขาย 

2.2.7 การเปิดเผยข้อมูล 
กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
1) แสดงรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการแยกจากสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนประเภทอ่ืน โดยแสดงถึงอายุการให้ประโยชน์หรืออตัราการตดัจ าหน่าย วิธีการตดั
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จ าหน่าย มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด รายการแต่ละบรรทดัท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรหรือขาดทุน 
และการกระทบยอดระหวา่งมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 

2) กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีสนบัสนุนการประเมินอายุการให้
ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน ค าอธิบายเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชี และระยะเวลาการตดัจ าหน่ายท่ี
เหลืออยู ่การไดม้าของสินทรัพยจ์ากการอุดหนุนของรัฐบาล สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีขอ้จ ากดัในการ
ใชป้ระโยชน์ และจ านวนเงินท่ีกิจการผกูมดัวา่จะซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

3) หากมีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัวนัท่ีตีราคา
ใหม่ มูลค่าตามบญัชีท่ีตีใหม่ และมูลค่าตามบญัชีท่ีควรเป็นของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากใชว้ิธีราคา
ทุน และจ านวนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้งวดและวนัส้ินงวด 
 

2.3  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ธารทิพย์ ศรีประมวล (2550) ไดศึ้กษาการปฏิบติัทางบญัชี เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มส่ือสาร โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาค้นควา้ รวมถึงงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มส่ือสาร ปี 2548 และไตรมาสท่ีสองของปี 2549 แลว้น ามาเปรียบเทียบในแต่ละ
ประเด็นของร่างมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 51 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จากผลการศึกษาพบวา่ 
ส าหรับการรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงินนั้น ทุกกลุ่มมีการเลือกปฏิบติัทางการบญัชีตาม
ร่างมาตรฐานฉบบัท่ี 51 ทั้งในปี 2548 และในไตรมาสท่ีสองของปี 2549 

ส่วนทางดา้นการวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน พบวา่ ในส่วนการวดัมูลค่าเร่ิมแรก
ทุกกลุ่มมีการเลือกปฏิบติัตามร่างมาตรฐาน ยกเวน้แต่กลุ่มใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและกลุ่มส่ือสารไอ
ทีและโทรคมนาคมครบวงจรท่ีมีการปฏิบติัตามร่างมาตรฐานลดลงจากปี 2548 ส าหรับรายจ่ายท่ี
เกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นทุกกลุ่มธุรกิจไดป้ฏิบติัตามร่างมาตรฐาน โดย
รับรู้รายจ่ายดงักล่าวเป็นตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสุดทา้ยการวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้า
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน พบว่า กลุ่มธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตได้เลือกท่ีจะไม่ปฏิบติัตามร่าง
มาตรฐาน 

ส าหรับการปฏิบติัทางบญัชีเม่ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตนนั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มธุรกิจ
จ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารเลือกท่ีจะไม่ปฏิบติัตามร่างมาตรฐาน และทางดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและ
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การแสดงการเลิกใช้และจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน พบว่า ทุกกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลตามร่าง
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 เพียงบางส่วน ไม่มีกลุ่มใดเปิดเผยครบถว้น 

กฤติยา ยงวณิชย์ (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความหมายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน วิธี
ปฏิบติัทางการบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงิน ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการรับรู้รายการ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น เป็นไปตามค านิยามคืออยู่ภายใตก้ารควบคุมของกิจการและก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ส าหรับการวดัมูลค่าเร่ิมแรกนั้นให้วดัดว้ยราคาทุน ซ่ึงอาจแบ่ง
พิจารณาตามลกัษณะการไดม้าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงมีวิธีการวดัมูลค่าเร่ิมแรกท่ีแตกต่างกนั
ออกไป นอกจากนั้นกิจการยงัตอ้งประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนว่าเป็น
รายการท่ีทราบได้แน่นอนหรือไม่จากการวิเคราะห์ในปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนถึงการ
เปิดเผยขอ้มูล โดยไดแ้บ่งออกเป็น 4 กลุ่มดว้ยกนัไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูล
การวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้า ดว้ยวิธีการตีราคาใหม่ รายจ่ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา และการ
เปิดเผยขอ้มูลอ่ืน 

พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย และคณะ (2555) ไดจ้ดัท าบทความทางวิชาการเก่ียวกบัการวดั
มูลค่าและการรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยแสดงให้เห็นถึงขอ้ก าหนดในการรับรู้รายจ่ายประเภทตน้ทุนการวิจยั
เป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด และรายจ่ายในการพฒันานั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได ้เม่ือเขา้
เง่ือนไขครบทั้ง 6 ขอ้ และการก าหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการเอง
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจ ากดั อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนในประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่จาก
การศึกษาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงหลกัการวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและหลกัฐานเชิงประจกัษว์า่
รายการดงักล่าวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ตลอด
จนถึงการท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) ไดร้ะบุไม่ให้รับรู้รายการท่ีไม่สามารถ
แยกออกจากต้นทุนการพฒันาธุรกิจ เช่น ช่ือผลิตภัณฑ์ แต่หากตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 3 ท่ีไดย้กตวัอยา่งเป็นช่ือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ไม่สอดคลอ้งกนั ดงันั้นจึงสรุปได้
วา่ การไม่แสดงรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการอาจก่อให้เกิดปัญหาจากความไม่
เท่าเทียมกนัของข้อมูลระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียในส่วนต่างๆ และการน าเสนอข้อมูลท่ีขาดความ
เช่ือถือไดแ้ละความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ อาจก่อให้เกิดความเสียเปรียบในการท าธุรกรรมซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในได ้


