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ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 38: Intangible Assets (Bound volumn 2009))   

 



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 2/42 
 

สารบัญ 

 ยอหนาท่ี 

วัตถุประสงค  1 

ขอบเขต 2-7 

คํานิยาม 8-17 

สินทรพัยไมมีตัวตน 9-17 

สามารถระบไุด 11-12 

การควบคุม 13-16 

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 17 

การรับรูรายการและการวัดมูลคา 18–67 

สินทรพัยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก 25–32 

สินทรพัยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธรุกิจ 33–43 

การวดัมูลคายตุิธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ 35-41 

รายจายท่ีเกิดขึ้นภายหลังการไดมาซ่ึงโครงการวิจยัและพัฒนาท่ีอยูระหวาง   

ดําเนินการ 

42-43 

สินทรพัยไมมีตัวตนที่ไดจากการอุดหนุนของรฐับาล 44 

สินทรพัยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน 45-47 

คาความนยิมที่เกิดข้ึนภายใน 48–50 

สินทรพัยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 51–67 

ขั้นตอนการวจิัย 54-56 

ขั้นตอนการพฒันา 57–64 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตวัตนท่ีเกิดขึน้ภายใน 65–67 

การรับรูเปนคาใชจาย 68–71 

คาใชจายในอดีตที่ตองไมรับรูเปนสินทรัพย 71 

การวัดมูลคาภายหลงัการรับรูรายการ 72-87 

วิธีราคาทุน 74 

วิธีการตีราคาใหม 75-87 

อายุการใหประโยชน 88-96 

สินทรัพยไมมีตวัตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 97-106 

ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย 97-99 



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/42 
 

มูลคาคงเหลือ 100-103 

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย 104-106 

สินทรัพยไมมีตวัตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 107-110 

การทบทวนการประเมินอายุการใหประโยชน 109-110 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคนื – ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 111 

การเลิกใชและการจาํหนาย 112-117 

การเปดเผยขอมูล 118-128 

การเปดเผยขอมูลทั่วไป 118-123 

การวัดมลูคาสินทรัพยไมมีตัวตนหลงัการรบัรูรายการดวยราคาที่ตีใหม          124-125 

รายจายในการวจิัยและพัฒนา 126-127 

การเปดเผยขอมูลอ่ืน 128 

การปฏิบัตใินชวงเปล่ียนแปลงและวนัทีม่ีผลบังคบัใช 130-132 

การแลกเปลีย่นสนิทรพัยที่คลายคลงึกนั 131 

การปฏิบัติกอนวันมีผลบงัคบัใช 132 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบบัเดิม 133 

ตัวอยางประกอบ  



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 4/42 
 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1ถึง 133 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนว

ปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน

ที่ไมไดมีการกําหนดไวโดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให

กิจการตองรับรูสินทรัพยที่ไมมีตัวตนถาเขาเกณฑที่กําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น นอกจากนี้ ยังกําหนด

วิธีการวัดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนและการเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสินทรัพย

ไมมีตัวตน 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนยกเวน 

2.1 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําหนดไวในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น  

2.2 สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

2.3 การรับรูร ายการและการวัดมูลคาของการสํารวจและการประเมินคาสินทรัพย 

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 เรื่อง การสํารวจ และการประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร) 

2.4 รายจายในการพัฒนา และ ขุด แร นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

ท่ีคลายกันซ่ึงไมสามารถสรางขึ้นใหมได 

3. หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทใดไว

โดยเฉพาะแลวกิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

ตัวอยางของรายการที่ไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังตอไปนี้ 
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3.1 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กิจการถือไวเพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (ดูมาตรฐาน

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

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญากอสราง) 

3.2 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได) 

3.3 สัญญาเชาที่อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

สัญญาเชา 

3.4 สินทรัพยที่ เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน  (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

3.5 สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) การรับรูและการวัด

มูลคาสินทรัพยทางการเงิน บางรายการที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

3.6 คาความนิยมที่เ กิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช)) 

3.7 ตนทุนการไดมารอตัดจําหนาย และสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรม

ประกันภัยของผูใหประกันภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญา

ประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งมาตรฐานดังกลาวกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูล

โดยเฉพาะสําหรับตนทุนการไดมารอตัดจําหนาย แตไมไดระบุการเปดเผยขอมูลสําหรับ

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว ดังนั้น การเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว 

จึงใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับนี้ดวย 

3.8 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมหมุนเวียนซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยู

ในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งจัดประเภทไวเปนถือไวเพื่อขาย) ตามนิยามที่กําหนดไวใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

4. สินทรัพยไมมีตัวตนบางรายการอาจเปนสวนหนึ่งของส่ิงที่มีตัวตน เชน คอมแพคดิสก (ในกรณีของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือแผนฟลม 

ในการกําหนดวาสินทรัพยที่มีองคประกอบทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนจะถือเปนสินทรัพยมีตัวตน ซึ่ง

ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(เมื่อมีการประกาศใช) หรือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

กิจการตองอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมินวาองคประกอบใดมีนัยสําคัญมากกวากัน 
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ตัวอยางเชน โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงไม

สามารถทํางานไดโดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ใหถือวาโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว

เปนสวนหนึ่งของเคร่ืองมือและถือเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สําหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ใหถือหลักปฏิบัติเดียวกันกับขางตน เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบที่สามารถแยกออก

จากอุปกรณคอมพิวเตอรได โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นตองถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับรายจายในกิจกรรมดานการโฆษณา การอบรม การเริ่ม

ดําเนินงานใหม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและการพัฒนาถือเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความรู ดังนั้น 

ถึงแมวากิจกรรมดังกลาวอาจกอใหเ กิดสินทรัพยที่มีตัวตน  เชน แมแบบของผลิตภัณฑ แต

องคประกอบที่มีตัวตนของสินทรัพยนั้นถือวามีความสําคัญรองจากองคประกอบที่ไมมีตัวตน อันไดแก 

องคความรูที่อยูในสินทรัพยมีตัวตนนั้น 

6. ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยภายใตสัญญาเชาดังกลาวอาจเปนไดทั้งสินทรัพยทีม่ตัีวตนหรอื

สินทรัพยไมมีตัวตน ภายหลังจากการรับรูเมื่อเร่ิมแรก ใหผูเชานํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญาเชาการเงินดังกลาว สิทธิตามขอตกลงที่อนุญาตใหใช

รายการตาง ๆ เชน ฟลมภาพยนตร วิดีทัศน บทละคร บทภาพยนตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไมอยู

ภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา และใหถืออยูใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

7. ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไมครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชี

บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทําใหเกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจําเปนตองใชวิธีการบัญชีที่แตกตาง

ไป ตัวอยางเชน รายจายในการสํารวจ พัฒนาและขุดเจาะน้ํามัน กาซธรรมชาติและแหลงทรัพยากรแร

ในอุตสาหกรรมดานการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น กิจการจึงไมตองนํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับรายจายที่เก่ียวของกับกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม กิจการใน

อุตสาหกรรมดานการขุดเจาะหรือกิจการผูรับประกันภัยตองนํามาตรฐานการบญัชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับ

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน (เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร) และรายจายอ่ืนๆ (เชน ตนทุนในการเร่ิม

ดําเนินงานใหม)  

คํานิยาม 

8. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

ตลาดซื้อขายคลอง หมายถึง ตลาดท่ีมีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปน้ี 

1) รายการที่ซ้ือขายในตลาดตองมีลักษณะเหมือนกัน 

2) ตองมีผูเต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทําการ  

3) ตองเปดเผยราคาตอสาธารณชน 



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 7/42 
 

การตัดจําหนาย หมายถึง การปนสวนจํานวนท่ีคิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมตีวัตน

อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยน้ัน 

สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรท่ีเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 

1) อยูในความควบคุมของกิจการ ซ่ึงเปนผลมาจาก   

 เหตุการณในอดีต 

2) กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ 

มูลคาตามบัญชี หมายถึง จํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน

หลังจากหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอยคาสะสมของสินทรัพย 

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีกิจการจายไป

หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นท่ีกิจการมอบให

เพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพย ณ เวลาท่ีซ้ือหรือสรางสินทรัพย

น้ัน หรือจํานวนท่ีกิจการรับรูเปนสินทรัพยตามขอกําหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  เชน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เรื่อง การจาย

โดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) 

จํานวนที่คิดคาตัดจําหนาย หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นท่ีใชแทนราคาทุน 

หักดวยมูลคาคงเหลือ 

การพัฒนา หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรูอื่นมาใชในแผนงานหรอื

การออกแบบเพื่อผลิตส่ิงใหมหรือส่ิงท่ีดีขึ้นกวาเดิมอยาง

เปนสําคัญกอนท่ีจะเริ่มผลิตหรือใชในเชิงพาณิชยไมวาส่ิง

น้ันจะเปนวัตถุดิบชิ้นสวนอุปกรณ ผลิตภัณฑ กระบวนการ 

ระบบ หรือบริการ 

มูลคาเฉพาะกิจการ หมายถึง   มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ

จากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง และจากการขาย

สินทรัพยน้ันเมื่อส้ินสุดอายุการใหประโยชนหรือท่ีคาดวา

จะเกิดเมื่อมีการโอนเพื่อชําระหนี้สิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 

ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน 

และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
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ของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

ผลขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพย 

หมายถึง จํานวนของมูลคาตามบัญชีท่ีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรบั

คืนของสินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินท่ีสามารถระบุไดและไมมีลักษณะ

ทางกายภาพ 

สินทรัพยท่ีเปนตัวเงิน หมายถึง เงินสดที่ถือครองหรือสินทรัพยท่ีกิจการจะไดรับเปน

จํานวนเงินท่ีแนนอน หรือท่ีสามารถระบุได 

การวิจัย หมายถึง การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อใหไดมาซ่ึง

ความรูความเขาใจใหม ๆ ทางดานวิทยาศาสตรหรือ

ทางดานเทคนิค 

มูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

ไมมีตัวตน 

หมายถึง จํานวนเงินโดยประมาณที่กิจการจะไดรับ ณ เวลาปจจุบัน

จากการจําหนายสินทรัพยหลังจากหักตนทุนโดยประมาณ

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนาย หากสินทรัพย มีอายุ

และสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันส้ินอายุการใหประโยชน 

อายุการใหประโยชน หมายถึง กรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 

1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะมีสินทรัพยไวใช 

2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่นท่ี

คลายคลึงกัน ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

9. กิจการมักใชทรัพยากรหรือกอใหเกิดหนี้สินเพ่ือซื้อ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดับทรัพยากรที่ไมมี

ตัวตนตางๆ เชน ความรูทางวิทยาศาสตรหรือความรูทางดานเทคนิค การออกแบบ การนําระบบหรือ

กระบวนการใหมมาปฏิบัติ สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพยทางปญญา ความรูทางการตลาด และ

เคร่ืองหมายการคา ซ่ึงรวมถึงช่ือผลิตภัณฑและชื่อส่ิงพิมพ ตัวอยางของรายการที่เกิดจากทรัพยากร

ขางตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟลมภาพยนตร รายชื่อลูกคา สิทธิในการ

ใหบริการสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย ใบอนุญาตทําการประมง โควตานําเขาสินคา สิทธิที่จะใชช่ือและ

ดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธกับลูกคาหรือกับผูขายสินคา ความจงรักภักดีตอสินคา สวนแบงตลาด และ

สิทธิทางการตลาด 

10. รายการที่ระบุอยูในยอหนาที่ 9 อาจไมเขาเง่ือนไขการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยามที่ระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดทุกรายการ รายการที่จะถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดตองสามารถระบุได 
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ตองอยูภายใตการควบคุมของกิจการ และตองกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หาก

รายการใดไมเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือให

ไดมาหรือกอใหเกิดซ่ึงรายการนั้นเปนคาใชจายทันที อยางไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวม

ธุรกิจ รายการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมที่ตองรับรู ณ วันที่ซ้ือ (ดูยอหนาที่ 68) 

สามารถระบุได 

11. คํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนตองสามารถระบุแยกจากคาความนิยมได

คาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุรกิจถือเปนสินทรัพยที่แสดงถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยอ่ืนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไมสามารถระบุและรับรูเปนรายการแยกตางหากได

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการผนวกระหวางสินทรัพยที่สามารถระบุได

หลายๆรายการที่ไดมารวมกัน หรือเกิดจากสินทรัพยเหลานั้น ซ่ึงแตละรายการไมเขาเกณฑที่จะรับรูใน

งบการเงิน  

12. สินทรัพยสามารถระบุไดก็ตอเมื่อ 

12.1 สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือสามารถแยกหรือแบงจากกิจการ และสามารถขาย

โอน ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปลี่ยนไดอยางเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา เปน

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีสามารถระบุได โดยไมคํานึงวากิจการตั้งใจจะแยกเปนเอกเทศ

หรือไม หรือ 

12.2 ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ  โดยไมคํานึงถึงวาสิทธิเหลาน้ัน 

จะสามารถโอนหรือสามารถแบงแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ  

การควบคุม 

13. สินทรัพยไมมีตัวตนจะถือวาอยูภายใตการควบคุมของกิจการหากกิจการมีอํานาจที่จะไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยนั้น และสามารถจํากัดไมใหผูอื่นเขาถึงประโยชนดังกลาว

ตามปกติ ความสามารถที่จะควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมีตัวตนมักเกิด

จากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช ดังนั้น การไมมีสิทธิตามกฎหมาย เปนการยากที่จะแสดงใหเห็น

ถึงการควบคุม อยางไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใชสิทธิตามกฎหมายไมใชเกณฑที่จําเปนเพียง

อยางเดียวสําหรับการควบคุม ทั้งนี้เพราะกิจการอาจสามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน

ลักษณะอื่นได 

14. ความรูทางการตลาดและความรูทางเทคนิคอาจกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการ

สามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจเหลานั้นได ตัวอยางเชน ถาความรูนั้นไดรับการคุมครองตาม

กฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ขอตกลงในการคุมครองทางการคา (หากกฎหมายอนุญาตใหทําได) หรือ

โดยหนาที่ตามกฎหมายของพนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับความรูนั้น 
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15. กิจการอาจมีกลุมพนักงานที่มีความเช่ียวชาญและกิจการอาจสามารถระบุไดวาความเชี่ยวชาญของ

พนักงานที่เพ่ิมขึ้นจากการอบรม จะทําใหกิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตและยังอาจ

คาดไดวาพนักงานเหลานั้นจะใชความเชี่ยวชาญเพื่อกอให เกิดประโยชนแก กิจการไดตอไป 

อยางไรก็ตาม กิจการโดยปกติมักไมมีการควบคุมที่เพียงพอกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

คาดวาจะเกิดจากกลุมพนักงานที่มีความเช่ียวชาญหรือจากการอบรมพนักงานเหลานี้จนเกิดสินทรัพย

ไมมีตัวตนตามคํานิยามดังกลาว ในทํานองเดียวกัน ความสามารถในการบริหารหรือความสามารถ

พิเศษดานเทคนิคไมอาจเขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม เวนแตกิจการจะไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายที่จะใชประโยชนและไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดหวัง 

นอกจากนี้ความสามารถนี้ยังตองเขาเกณฑอ่ืนของคํานิยามการเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

16. กิจการอาจมีสวนแบงตลาดหรือกลุมลูกคาที่คาดวาจะดําเนินการคากับกิจการตอไปได เนื่องจาก

กิจการพยายามสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบรกิาร

ของกิจการ อยางไรก็ตาม กิจการไมมีสิทธิตามกฎหมายในการคุมครอง หรือไมมีวิธีการควบคุมอ่ืน

เพ่ือใหลูกคามีความสัมพันธหรือความจงรักภักดีตอกิจการ กิจการจึงมักไมมีอํานาจเพียงพอที่จะ

ควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา 

ดังนั้น รายการขางตน (กลุมลูกคา สวนแบงการตลาด ความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา) 

จึงไมเขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม อยางไรก็ดี การไมมีสิทธิตามกฎหมายในการ

คุมครองความสัมพันธกับลูกคา แตหากมีรายการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไดมาซึ่งความสัมพันธกับลูกคา 

(ที่ไมใชมาจากการรวมกิจการ) แมจะไมไดทําเปนสัญญา กรณีนี้มีหลักฐานวา กิจการสามารถควบคุม

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากความสัมพันธกับลูกคาได  และมีหลักฐานวา

ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวสามารถแยกเปนเอกเทศได ดังนั้น ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวจะ

เขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม 

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

17. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตน อาจรวมถึงรายไดจากการ

ขายผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ตนทุนที่ประหยัดได หรือประโยชนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการใชสินทรัพย

ไมมีตัวตนนั้นโดยกิจการ  เชน สินทรัพยทางปญญาที่นํามาใชกับกระบวนการผลิตอาจชวยลดตนทุน

การผลิตในอนาคตแทนที่จะทําใหรายไดในอนาคตเพ่ิมขึ้น 

การรับรูรายการและการวัดมูลคา 

18. ในการรับรูรายการใดรายการหนึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวารายการ

นั้นเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
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18.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน (ดูยอหนาที่ 8 ถึง 17)  

18.2 เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ (ดูยอหนาที่ 21 ถึง 23) 

ขอกําหนดนี้ ใหถือปฏิบัติกับตนทุนเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นเมื่อซ้ือหรือสรางสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายใน

กิจการเอง  และตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปลี่ยนแทนบางสวน หรือบํารุงรักษา

สินทรัพยนั้น 

19. ยอหนาที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก และยอหนาที่  

33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ ยอหนาที่ 44 เก่ียวกับการวัดมูลคา

เร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ยอหนาที่ 45 ถึง 47 เก่ียวกับการ

แลกเปล่ียนสินทรัพยไมมีตัวตน ยอหนาที่ 48 ถึง 50 เก่ียวกับวิธีปฏิบัติกับคาความนิยมที่เกิดขึ้น

ภายในกิจการ ยอหนาที่ 51 ถึง 67 เก่ียวกับการรับรูรายการและวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมี

ตัวตนที่กิจการสรางขึ้นภายในกิจการเอง 

20. สินทรัพยไมมีตัวตนโดยทั่วไปแลวจะไมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยนั้น หรือเปลี่ยนแทนสวนหนึ่งสวนใด

ของสินทรัพย  ดังนั้นรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังสวนใหญจึงเปนการจายเพ่ือคงรักษาไวในประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมากกวาที่จะเปนรายจายเพ่ือใหเขาเกณฑของ 

สินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม และเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้แลวมักเปนการยากที่จะกระจายรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังไปยังสินทรัพยไม

มีตัวตนใดโดยเฉพาะไดโดยตรง  แตจะถือเปนรายจายของกิจการโดยรวมมากกวา  ดังนั้น 

จึงแทบจะไมมีการรับรูรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาในคร้ังแรกหรือ

รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสรางสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายในกิจการเสร็จเรียบรอยแลวเปน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดในยอหนาที่ 63 รายจายที่เกิดขึ้น

ภายหลังสําหรับตราสินคา หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ รายช่ือลูกคา และรายการอ่ืนที่โดยเนื้อหาแลว

คลายคลึงกัน (ไมวาจะเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากภายนอกกิจการหรือที่กิจการสรางขึ้นเอง) 

ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรายจายเหลานี้ไมสามารถแบงแยกไดอยางชดัเจน

จากรายจายที่จายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจโดยรวม 

21. กิจการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อเขาเกณฑทุกขอตอไปน้ี 

21.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิด

จากสินทรัพยนั้น 

21.2 ราคาทุนของสินทรัพยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

22. กิจการตองประเมินความนาจะเปนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชขอสมมติท่ีสมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ขอสมมติดังกลาว
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ตองแสดงใหเห็นถึงการประมาณที่ดีท่ีสุดของฝายบริหารตอสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นตลอด

ชวงอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 

23. กิจการตองใชดุลยพินิจในการประเมินระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใชสินทรัพยไมมีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยูขณะที่รับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใหน้ําหนักกับ

หลักฐานจากภายนอกมากกวา 

24. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก 

25. โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจายเพ่ือใหไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาแบบแยกตางหากจะสะทอนถึงความ

คาดหวังเก่ียวกับความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่ง กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แมวาจะมีความไมแนนอนเก่ียวกับเวลา

หรือจํานวนที่จะไดรับ ดังนั้น จึงถือไดวา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหากเขาเกณฑการรับรูตาม

ยอหนาที่ 21.1 เสมอ 

26. นอกจากนี้ ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก ถือวาสามารถวัดมูลคาไดอยาง

นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่ส่ิงตอบแทนของการจายซ้ืออยูในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย 

ที่เปนตัวเงินอ่ืน 

27. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก ประกอบดวย 

27.1 ราคาซ้ือรวมภาษีนําเขาและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไมได หักดวยสวนลดการคาตางๆ และจํานวน 

ที่ไดรับคืนจากผูขาย 

27.2 ตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตาม

ความประสงค 

28. ตัวอยางของตนทุนทางตรง ประกอบดวย 

28.1 ตนทุนผลประโยชนของพนักงาน (ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพย

อยูในสภาพพรอมใชงาน 

28.2 คาธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน 

28.3 ตนทุนการทดสอบสภาพความพรอมใชงาน 

29. ตัวอยางของรายจายที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 

29.1 ตนทุนในการแนะนําสินคาหรือบริการใหม (รวมถึงตนทุนในการโฆษณาและการสงเสรมิการขาย) 

29.2 ตนทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหมหรือกับลูกคากลุมใหม (รวมทั้งตนทุนในการ

ฝกอบรมพนักงาน) 
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29.3 ตนทุนในการบริหารและคาใชจายทั่วไป 

30. การรับรูตนทุนที่ เ กิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมี ตัวตนจะสิ้น สุด 

เมื่อสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของผูบริหารกิจการ ดังนั้น ตนทุน

ที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนหรือการปรับปรุงสินทรัพยไมมีตัวตนจึงไมรวมเปนสวนหนึ่งของมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ตัวอยางของตนทุนที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการ

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก 

30.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นขณะที่สินทรัพยซ่ึงอยูในสภาพที่พรอมจะใชประโยชนไดตามความประสงค 

ของผูบริหารกิจการ แมวาจะยังไมถูกนํามาใชก็ตาม  

30.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเร่ิมแรก เชน ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความตองการผลผลิต

ยังอยูในระดับเร่ิมตน 

31.  การดําเนินงานบางอยางอาจเกิดขึ้นโดยมีความเก่ียวของกับการพัฒนาสินทรัพยไมมีตัวตน แตไมถือ

เปนสถานการณที่จําเปนเพ่ือการจัดหาสินทรัพยใหอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตาม

ความประสงคของผูบริหาร การดําเนินงานเหลานี้อาจเกิดขึ้นในชวงกอนหรือในระหวางการพัฒนา

สินทรัพยนั้น เนื่องจากการดําเนินงานดังกลาวไมไดจําเปนในการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพที่พรอมที่

จะใชงานไดตามความประสงคของผูบริหาร กิจการตองรับรูรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงานดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเปนรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

32. หากระยะเวลาการชําระสินทรัพยไมมีตัวตนนานเกินกวาระยะเวลาที่ผูขายใหสินเช่ือตามปกติ กิจการ

ตองกําหนดราคาทุนของสินทรัพยนั้นใหเทากับราคาขายเงินสด และบันทึกผลตางระหวางราคาที่

เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสดและจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองชําระจริงเปนดอกเบ้ียตลอดอายุของการ

ไดสินเช่ือ เวนแตกิจการรับรูดอกเบ้ียดังกลาวเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ 

33. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) กําหนดวาหากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการรวมธุรกิจ  ตนทุนของสินทรัพย 

ไมมีตัวตนก็คือมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนจะสะทอนถึงความ

คาดหวังของตลาดเก่ียวกับความเปนไปไดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพยนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แมวาจะมีความ

ไมแนนอนเก่ียวกับเวลาหรือจํานวนที่จะไดรับ ดังนั้น จึงถือไดวา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับ

การรวมธุรกิจเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 21.1 เสมอ หากสินทรัพยที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ

สามารถแยกเปนเอกเทศได หรือไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืนๆ จะถือวามีขอมูล

เพียงพอที่สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ ดังนั้น จึงถือไดวา
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ เขาเกณฑการวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือตาม 

ยอหนาที่ 21.2 เสมอ 

34. เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ผูซ้ือกิจการสามารถรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของ

ผูขายแยกจากคาความนิยม ณ วันที่ซ้ือ หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดอยางนาเช่ือถือ 

โดยไมตองคํานึงวาผูขายไดรับรูสินท รัพยไมมีตัวตนนั้นกอนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไมนั่น 

หมายความวาผูซื้อรับรูโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการของผูถูกซื้อเปนสินทรัพย 

แยกตางหากจากคาความนิยมหากโครงการดังกลาวเขาเกณฑสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม

โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการของผูขายจะเขาเกณฑสินทรัพยไมมีตัวตนตาม 

คํานิยามก็ตอเมื่อเปนไปตามทุกขอดังตอไปนี้ 

34.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย  

34.2 สามารถระบุได กลาวคือ แยกตางหากหรือเกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ 

การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ 

35.  หากสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเปนเอกเทศได หรือไดมาจากการทํา

สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือวามีขอมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

ดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ ในกรณีที่กิจการใชวิธีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน 

โดยใชมูลคาตาง ๆ กัน ซ่ึงมีความนาจะเปนที่แตกตางกันไป เปนการแสดงใหเห็นวาความไมแนนอน

ดังกลาวไดนําไปรวมในการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแลว  

36.  สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแบงแยกไดเฉพาะเมื่อพิจารณารวมกับ

สินทรัพยมีตัวตนหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของเทานั้น ตัวอยางเชน ช่ือนิตยสารอาจจะไม

สามารถขายแยกตางหากจากฐานขอมูลสมาชิกลูกคา หรือเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑน้ําแร

อาจจะเก่ียวของกับแหลงน้ําแรและไมสามารถแยกตางหากจากแหลงน้ําแรนั้น ในกรณีดังกลาว ผูซ้ือ

กิจการจะรับรูสินทรัพยเหลานั้นรวมเปนสินทรัพยรายการเดียวแยกตางหากจากคาความนิยมหากไม

สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการในกลุมสินทรัพยนั้นไดอยางนาเช่ือถือ 

37.  ในทํานองเดียวกัน  คําวา “ตราผลิตภัณฑ” และ “ชื่อผลิตภัณฑ” มักใชแทนเครื่องหมายการคาและ

เคร่ืองหมายอื่นๆ อยางไรก็ตาม “ตราผลิตภัณฑ” และ “ชื่อผลิตภัณฑ” โดยทั่วไปเปนคําศัพทดาน

การตลาด ซ่ึงใชอางถึงกลุมของสินทรัพย เชน เครื่องหมายการคา (หรือเครื่องหมายของสินคา

ประเภทบริการ) และช่ือการคา สูตร สวนผสม และความชํานาญดานเทคโนโลยีที่เก่ียวของ ผูซ้ือรับรู

กลุมของสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงประกอบกันเปนตราผลิตภัณฑ เหลานี้ เปนสินทรัพยรายการเดียวได

ถามูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ถาผูซ้ือสามารถวัด

มูลคายุติธรรมของสินทรัพย แตละรายการในกลุมสินทรัพยไดอยางนาเช่ือถือ ผูซื้ออาจยังคงรับรู



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 15/42 
 

รายการดังกลาวเปนสินทรัพยรายการเดียวไดหากสินทรัพยแตละรายการมีอายุการใหประโยชน

ใกลเคียงกัน 

38. (ยอหนานี้ไมใช) 

39. ราคาตลาดที่กําหนดในตลาดซ้ือขายคลอง ใชประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนได 

อยางนาเช่ือถือมากที่สุด (ดูยอหนาที่ 78) โดยทั่วไปแลวราคาตลาดที่เหมาะสมก็คือ ราคาเสนอซื้อ

ปจจุบัน หากราคาเสนอซ้ือปจจุบันหาไมได กิจการอาจใชราคาของรายการที่คลายคลึงกันลาสุดเปน

ฐานในการประมาณมูลคายุติธรรม โดยมีขอแมวาไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

ที่มีสาระสําคัญระหวางวันที่เกิดรายการนั้นกับวันที่ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

40. หากไมมีตลาดซ้ือขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน มูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นก็คือ จํานวน

เงินที่กิจการจะตองจายเพ่ือสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซ้ือ โดยที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจใน 

การแลกเปล่ียน โดยอาศัยขอมูลที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนั้น ในการกําหนดจํานวนเงินดังกลาว กิจการ

ตองพิจารณาถึงผลของรายการซ้ือขายสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่เกิดขึ้นลาสุดรวมดวย 

41. กิจการที่มีการซ้ือหรือขายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะเปนประจําอาจพัฒนาเทคนิคใน 

การประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยทางออม เทคนิคดังกลาวอาจนํามาใชใน 

การวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ หากเทคนิคเหลานั้นมี

วัตถุประสงคเพ่ือการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน และสะทอนถึงรายการและ 

วิธีปฏิบัติในปจจุบันของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยนั้นมาใชประโยชน เทคนิคดังกลาวรวมถึงขอใด 

ขอหนึ่งตอไปนี้ตามความเหมาะสม 

41.1  การนําตัวคูณซึ่งสะทอนถึงรายการซื้อขายในตลาดปจจุบันมาคูณกับตัวแปรที่มีผลตอ

ความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย (เชน รายได สวนแบงการตลาด และกําไรจาก 

การดําเนินงาน) หรือคูณกับกระแสเงินคาสิทธิที่จะไดรับจากการใหสิทธิในการใชสินทรัพยที่

ไมมีตัวตนนั้นแกกิจการอ่ืนภายใตเง่ือนไขธุรกิจปกติ   

41.2  การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยนั้น  

รายจายท่ีเกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการ 

42. รายจายในการวิจัยและพัฒนาซ่ึง 

42.1 เกี่ยวของกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาท่ีอยูระหวางดําเนินการซึ่งไดมาแยกตางหากหรือ

ไดมาจากการรวมธุรกิจและรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และ 

42.2 เกิดขึ้นหลังจากการไดมาซ่ึงโครงการ 

การบันทึกบัญชีของรายการดังกลาวใหเปนไปตามยอหนาท่ี 54-62 
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43. ขอกําหนดในยอหนาที่ 54-62 กําหนดวา รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู

ระหวางดําเนินการ ไมวาจะไดมาแยกตางหาก หรือไดมาจากการรวมธุรกิจซึ่งไดรับรูเปนสินทรัพย 

ไมมีตัวตนแลวจะตอง  

43.1 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด หากเปนรายจายในการวิจัย  

43.2 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด หากเปนรายจายในการพัฒนาซึ่งไมเปนไปตามเกณฑการรับรู 

สินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57 และ 

43.3 บันทึกเพิ่มในมูลคาตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการที่ไดมา 

หากรายจายในการพัฒนานั้นเปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการอุดหนุนของรัฐบาล 

44. ในบางกรณี กิจการอาจไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล โดยไมตองจายส่ิงตอบแทน

ใดๆ หรือที่เรียกวาจายแตในนาม  ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอน หรือปนสวนสินทรัพยไมมีตัวตน

ใหกับกิจการ เชน สิทธิสําหรับเครื่องบินลงจอด สิทธิในการดําเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน

ใบอนุญาตหรือโควตานําเขา หรือสิทธิที่จะใชทรัพยากรที่มีขอจํากัดอ่ืน ตามขอกําหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล กิจการอาจเลือกที่จะรับรูทั้งสินทรัพยไมมีตัวตนและ 

เงินอุดหนุนเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม หากกิจการเลือกที่จะไมรับรูสินทรัพยเมื่อเร่ิมแรก 

ดวยมูลคายุติธรรม กิจการตองรับรูสินทรัพยดวยมูลคาที่กําหนดไว (วิธีที่สามารถปฏิบัติไดตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล) บวกกับรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นในการ

จัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามประสงค  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน 

45. กิจการอาจไดรับรายการสินทรัพยไมมีตัวตนจากการแลกเปล่ียนกับสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการ

อ่ืน หรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพยที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ขอพิจารณาที่จะกลาว

ตอไปนี้เปนขอพิจารณาสําหรับกรณีการแลกเปล่ียนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินกับสินทรัพยที่ไมเปน 

ตัวเงินรายการอื่น อยางไรก็ตาม กิจการสามารถใชขอพิจารณาดังกลาวกับการแลกเปล่ียนทุกกรณีที่

กลาวไวได กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนดังกลาวดวยมูลคา

ยุติธรรม ยกเวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

45.1  รายการแลกเปล่ียนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย  

45.2  มูลคายุติธรรมทั้งของสินทรัพยที่ไดมาและสินทรัพยที่นําไปแลก ไมสามารถวัดมูลคาได 

อยางนาเช่ือถือ  
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กิจการตองวัดมูลคารายการสินทรัพยที่ไดมาตามแนวทางนี้ ถึงแมวากิจการจะไมสามารถตัดรายการ 

สินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนไดในทันที หากสินทรัพยที่ไดมาไมไดวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม  

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลกเปล่ียน 

46. ในการกําหนดวารายการแลกเปล่ียนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม ใหกิจการพิจารณาจากขนาด 

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปล่ียนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว รายการ

แลกเปล่ียนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเง่ือนไข 

46.1 ลักษณะ (ความเส่ียง จังหวะเวลา และจํานวน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่ไดรับ

แตกตางจากลักษณะของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่นําไปแลกเปล่ียน หรอื 

46.2 รายการแลกเปล่ียนทํา ให เ กิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคา เฉพาะกิจการในสวนของ 

การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 

46.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 46.1 หรือ 46.2 ตองมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของ 

สินทรัพยที่มีการแลกเปล่ียน 

เพ่ือวัตถุประสงคในการพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย มูลคาเฉพาะกิจการในสวนของ

การดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียนตองสะทอนถึงกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของ 

การวิเคราะหดังกลาวอาจเห็นไดชัดเจนโดยกิจการไมจําเปนตองทําการคํานวณอยางละเอียด 

47. ยอหนาที่ 21.2 กําหนดเงื่อนไขที่กิจการจะรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะตองสามารถวัดมูลคาราคาทุน

ของสินทรัพยไดอยางนาเ ช่ือถือ มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมมีรายการในตลาด 

ที่เทียบเคียงไดจะถือวาสามารถวัดมูลคาอยางนาเช่ือถือหากเขาเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

47.1  ความผันผวนของชวงการประมาณมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพยนั้นไมมี

นัยสําคัญ 

47.2  กิจการสามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ 

ไดอยางสมเหตุสมผล 

หากกิจการสามารถที่จะกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลีย่นได

อยางนาเชื่อถือ กิจการตองกําหนดตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

ที่นําไปแลกยกเวนมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา  

คาความนิยมที่เกิดข้ึนภายในกิจการ 

48. กิจการตองไมรับรูคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นภายในเปนสินทรัพย 

49. ในบางกรณี กิจการอาจกอใหเกิดรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแตรายจาย

ดังกลาวไมกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนที่เขาเกณฑการรับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

กิจการมักอางวารายจายดังกลาวเปนสวนสนับสนุนคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ อยางไรก็ตาม
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คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการไมมีการรับรูเปนสินทรัพยเนื่องจากรายจายที่เกิดขึ้นไมไดเปน

ทรัพยากรที่สามารถระบุได (เชน ไมสามารถแยกออกไดหรือไมเปนรายจายที่เกิดจากสัญญาหรือสิทธิ

ทางกฎหมายอ่ืนๆ) ภายใตการควบคุมของกิจการ ซ่ึงสามารถวัดราคาทุนไดอยางนาเช่ือถือ 

50. ผลตางระหวางราคาตลาดของกิจการกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่สามารถระบุได ณ เวลาใด

เวลาหนึ่งอาจสะทอนใหเห็นถึงปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอมูลคาของกิจการ อยางไรก็ตาม 

ผลตางดังกลาวไมไดแสดงถึงราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อยูภายใตการควบคุมของกิจการ  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดข้ึนภายใน 

51. ในบางครั้ง การประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไมนั้น 

ทําไดยาก เนื่องจากปญหาในเร่ืองดังตอไปนี้ 

51.1 กิจการไมสามารถระบุไดวามีสินทรัพยที่สามารถระบุไดที่จะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตหรือไมและเมื่อใด และ  

51.2 การกําหนดราคาทุนของสินทรัพยไดอยางนาเช่ือถือ ในบางกรณีกิจการจะไมสามารถแยก

ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากตนทนุทีเ่กิดขึน้เพ่ือรกัษาระดบัหรอืเพ่ือ

ยกระดับคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายใน หรือจากตนทุนที่เกิดจากการดําเนินงานประจําวันได  

ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหกิจการตองนําขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวใน

ยอหนาที่ 52 ถึง 67 มาประยุกต กับสินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการที่ เ กิดขึ้นภายในกิจการ 

นอกเหนือจากขอกําหนดทั่วไปสําหรับการรับรูและการวัดมูลคาเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน 

52. ในการประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไม กิจการตอง

แยกขั้นตอนการกอใหเกิดสินทรัพยดังตอไปนี้ 

52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 

52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

คําวา “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กวางกวาคําวา “วิจัย” และ 

“พัฒนา” ตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

53.  หากกิจการไมสามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรับโครงการภายในของ 

กิจการที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองถือวารายจายของโครงการดังกลาวเปนรายจายที่

เกิดในขั้นตอนการวิจัยเทานั้น 

ขั้นตอนการวิจัย 

54. กิจการตองไมรับรูรายจายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน   

เปนสินทรัพยไมมีตัวตน แตตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อรายจายน้ันเกิดขึ้น 
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55. ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไมสามารถที่จะแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น

ไดเกิดขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ ดังนั้น กิจการตองรับรูรายจาย

ดังกลาวเปนคาใชจายในทันที 

56. ตัวอยางของกิจกรรมการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

56.1  กิจกรรมซ่ึงมุงที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม 

56.2  การคนหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทาย เพ่ือนําผลการวิจัยหรือความรูอ่ืน 

มาประยุกตหรือปฏิบัติ 

56.3  การคนหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 

56.4  สูตรการออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทายของทางเลือกที่เปนไปได

สําหรับนวัตกรรมหรือส่ิงที่ดีขึ้นกวาเดิม ไมวาส่ิงนั้นจะเปนวัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน 

ระบบ หรือบริการ 

ขั้นตอนการพัฒนา 

57. กิจการจะรับรูรายจายท่ีเกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน 

เปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปน้ี 

57.1 มีความเปนไปไดทางเทคนิคท่ีกิจการจะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณเพื่อ

นํามาใชประโยชนหรือขายได 

57.2 กิจการมีความตั้งใจท่ีจะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณและนํามาใชประโยชน 

หรือขาย 

57.3 กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชประโยชนหรือขาย 

57.4 กิจการสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีท่ีสินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตเหนืออื่นใดกิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนหรือส่ิงท่ีจะ

เกิดจากสินทรัพยไมมีตัวตนน้ันมีตลาดรองรับอยูจริง หรือหากกิจการนําสินทรัพยไมมี

ตัวตนไปใชเปนการภายใน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจาก

สินทรัพยไมมีตัวตนนั้น 

57.5 กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นได

เพียงพอท่ีจะนํามาใชเพื่อทําใหการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ และนําสินทรัพยไมมีตัวตน 

มาใชประโยชนหรือนํามาขายได 

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลคาของรายจายท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยไมมีตัวตน 

ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาไดอยางนาเช่ือถือ 

58. ในระหวางขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพยไมมีตัวตน

และสามารถแสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่สินทรัพยนั้นจะกอใหเกิดประโยชน 
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเปนขั้นตอนที่กาวหนามากกวา

ขั้นตอนการวิจัย 

59. ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาไดแก 

59.1 การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบแมแบบและแบบจําลองในระหวางขั้นตอนกอน

การผลิตหรือขั้นตอนกอนการใช 

59.2  การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แมพิมพ และเบาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหม 

59.3 การออกแบบ การกอสราง และการดําเนินงานของโรงงานนํารอง ซ่ึงไมใชขนาดที่จะสามารถ

ทําการผลิตในเชิงพาณิชยได และ 

59.4 การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบ สําหรับทางเลือกที่ไดคัดเลือกแลว สําหรับ

วัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหมๆ หรือที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้น 

60. กิจการตองประเมินประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยโดยใชขอกําหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย เพ่ือแสดงให

เห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางไร หากสินทรัพยจะ

กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อตองใชรวมกับสินทรัพยอื่น กิจการตองนําแนวคิดเก่ียวกับ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย มาปฏิบัติ 

61. ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตน

เสร็จสมบูรณ หรือทําใหกิจการสามารถใชหรือไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก แผนงาน

ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอ่ืนที่จําเปนและกิจการมีความสามารถที่

จะจัดหาทรัพยากรดังกลาวไดอยางแนนอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา

แหลงเงินทุนภายนอกดวยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะใหเงินสนับสนุนโครงการจากผูใหกู 

62. ตามปกติ ระบบตนทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

ไดอยางนาเช่ือถือ ตัวอยางเชน เงินเดือนหรือรายจายอ่ืนที่เกิดขึ้นเพ่ือปกปองลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต 

หรือรายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

63. กิจการตองไมรับรูรายการที่กิจการกอใหเกิดขึ้นภายใน เชน ตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชือ่ส่ิงพมิพ 

รายช่ือลูกคา และรายการอื่นท่ีโดยเน้ือหาแลวคลายคลึงกันเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

64. รายจายสําหรับตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ช่ือส่ิงพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอ่ืนที่โดยเนื้อหาแลว

คลายคลึงกัน ซ่ึงกิจการกอใหเกิดขึ้นภายในเปนรายจายที่ไมสามารถแยกจากตนทุนในการพัฒนา

ธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการตองไมรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 
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 ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายใน 

65. ตามวัตถุประสงคของยอหนาที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ

รายจายที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่สินทรัพยไมมีตัวตนเขาเกณฑการรับรูรายการตามที่กําหนดไวใน 

ยอหนาที่ 21 ถึง 22 และ 57 เปนครั้งแรก ขอกําหนดที่ระบุไวยอหนาที่ 71 ไมอนุญาตใหกิจการนํา

รายจายที่เคยรับรูเปนคาใชจายกลับมาบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

ตัวอยางประกอบยอหนาท่ี 65  

กิจการกําลังพัฒนากระบวนการการผลิตใหม  ในระหวางป 25x5 มีรายจายเกิดขึ้น 1,000,000 บาท

รายจายจํานวน 900,000 บาทเกิดขึ้นกอนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และรายจายจํานวน 100,000

บาท เกิดขึ้นในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5  

กิจการสามารถแสดงใหเห็นวา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกลาวเขาเงื่อนไข 

การรับรูรายการเปนสินทรัพยไมมีตัวตน โดยมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของความรูความชํานาญ 

ซึ่งรวมอยูในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อทําใหกระบวนการผลิตเสร็จ

สมบูรณกอนที่จะพรอมใช) มีมูลคาโดยประมาณ 500,000 บาท 

ณ วันส้ินป 25x5 กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นสําหรับขั้นตอนการผลิตเปนสินทรัพยไมมีตัวตนดวย

ราคาทุน 100,000 บาท (รายจายที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่เขาเง่ือนไขการรับรูรายการ ณ วันที่ 1

ธันวาคม 25x5)  

รายจายจํานวน 900,000 บาทที่เ กิดขึ้นกอนวันที่ 1 ธันวาคม  25x5 ตองรับรูเปนคาใชจาย 

เนื่องจากยังไมเขาเงื่อนไขการรับรูรายการจนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจายดังกลาวไมถือ

เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของกระบวนการการผลิตที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวางป 25x6 มีรายจายเกิดขึ้น 2,000,000 บาท ณ วันสิ้นป 25x6 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

จากความรูความชํานาญที่รวมอยูในกระบวนการการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อ  

ทําใหกระบวนการการผลิตเสร็จสมบูรณกอนที่จะพรอมใช) มีมูลคาโดยประมาณ 1,900,000 บาท 

ณ วันส้ินป 25x6 ตนทุนของกระบวนการการผลิตเทากับ 2,100,000 บาท (ประกอบดวยรายจาย  

ที่รับรูเมื่อสิ้นป 25x5 จํานวน 100,000 บาท และรายจายที่รับรูในป 25x6 จํานวน 2,000,000

บาท) กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 200,000 บาท เพ่ือปรับให

มูลคาตามบัญชีของกระบวนการการผลิตกอนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (2,100,000 บาท) 

เปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (1,900,000 บาท) ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนี้จะกลับ

รายการในงวดถัดไปหากเปนไปตามเงื่อนไขของการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย  



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 22/42 
 

66. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงทุกรายการ 

ที่จําเปนในการสรางสรรค ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนตามประสงค

ของผูบริหาร ตัวอยางของตนทุนโดยตรงดังกลาว ไดแก  

66.1 ตนทุนสําหรับวัตถุดิบและคาบริการที่ใชในการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 

66.2 ตนทุนผลประโยชนของพนักงาน (ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เก่ียวของโดยตรงกับการกอใหเกิด

สินทรัพยไมมีตัวตน 

66.3 คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิตามกฎหมาย และ 

66.4 คาตัดจําหนายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตนทุนการกูยืม ไดใหขอกําหนดที่สามารถนํา

ดอกเบ้ียมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

67. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนสวนประกอบของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

67.1  รายจายในการขาย การบริหาร และคาใชจายทั่วไปอื่น เวนแตรายจายดังกลาวเกี่ยวของ

โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหสามารถนํามาใชประโยชนได 

67.2 ความไมมีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได และขาดทุนจากการดําเนินงานเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น

กอนที่สินทรัพยจะสามารถใหประโยชนไดตามแผนที่วางไว  

67.3 รายจายในการอบรมพนักงานเพ่ือนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน 

การรับรูเปนคาใชจาย 

68. กิจการตองรับรูรายจายสําหรับรายการไมมีตัวตนเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เวนแตจะเปนไปตาม

ขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

68.1 รายจายดังกลาวเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงเขาเกณฑการรับรู

รายการ (ดูยอหนาท่ี 18 ถึง 67)  

68.2 กิจการไดรายการดังกลาวมาจากการรวมธุรกิจ และไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยไมมตีวัตน 

ในกรณีนี้กิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือ (ดมูาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช)) 

69. ในบางกรณี กิจการกอใหเกิดรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แตไมสามารถ

รับรูรายจายดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหรือสินทรัพยอื่นได ในกรณีของสินคา กิจการรับรู

รายจายดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อกิจการมีสิทธิในการเขาถึงสินคาเหลานั้น ในกรณีของบริการ กิจการ

รับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อกิจการรับบริการนั้น ตัวอยางเชน รายจายในการวิจัยใหรับรูเปน
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คาใชจายเมื่อเกิดขึ้น (ดูยอหนาที่ 54) เวนแตเปนสวนหนึ่งของการไดมาจากการรวมธุรกิจ ตัวอยาง

ของรายจายประเภทอื่นที่ตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึงรายการตอไปนี้ 

69.1 รายจายเก่ียวกับกิจกรรมกอนการดําเนินงาน (เชน คาใชจายกอนการดําเนินงาน) เวนแต

รายจายนั้นไดรวมเปนราคาทุนในรายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) คาใชจายกอนการดําเนินงานอาจประกอบดวยคาใชจายในการจัดต้ังกิจการ 

เชน คาที่ปรึกษากฎหมายและคาใชจายดานเลขานุการ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการใหเปน 

นิติบุคคล รายจายในการเปดโรงงานหรือธุรกิจใหม  (เชน รายจายกอนเปดดําเนินงาน) หรือ 

รายจายสําหรับเร่ิมการดําเนินงานใหม หรือการเปดตัวผลิตภัณฑใหมหรือกรรมวิธีใหม 

 (เชน รายจายกอนเร่ิมดําเนินงาน)   

69.2 รายจายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรตาง ๆ 

69.3 รายจายในกิจกรรมการโฆษณาและการสงเสริมการขาย (รวมถึงรายการส่ังซื้อสินคาทาง

ไปรษณีย) 

69.4 รายจายในการยายสถานที่หรือรายจายในการจัดองคกรใหม ไมวาจะเปนการยายสถานที่หรือ

จัดองคกรใหมทั้งหมดหรือบางสวน 

69ก. กิจการมีสิทธิในการเขาถึงสินคาก็ตอเมื่อกิจการเปนเจาของสินคาดังกลาว ในทํานองเดียวกัน กิจการ

จะมีสิทธิในการเขาถึงสินคาก็ตอเมื่อสินคาดังกลาวถูกสรางขึ้นตามเง่ือนไขของสัญญาจัดจาง                 

และกิจการสามารถไดรับสินคาดังกลาวเปนส่ิงตอบแทนจากการจายเงิน กิจการจะไดรับบริการ             

ก็ตอเมื่อไดมีการใหบริการดังกลาวตามสัญญาแกกิจการ และไมใชเมื่อกิจการไดใชบริการนั้นเพ่ือ

ใหบริการอื่น ตัวอยางเชน การสงมอบโฆษณาใหแกลูกคา 

70. ขอกําหนดในยอหนาที่ 68 มิไดหามไมใหกิจการรับรูการจายลวงหนาเปนสินทรัพยเมื่อการจาย

ลวงหนานั้นเปนการจายเพื่อใหกิจการไดรับสิทธิในการเขาถึงสินคาเหลานั้น ในทํานองเดียวกัน 

ขอกําหนดในยอหนาที่ 68 ไมไดหามใหกิจการรับรูการจายลวงหนาเปนสินทรัพยเมื่อการจายลวงหนา

นั้นเปน การจายเพ่ือใหกิจการไดรับบริการเหลานั้น 

คาใชจายในอดีตที่ตองไมรับรูเปนสินทรัพย 

71. กิจการตองไมรับรูรายจายเกี่ยวกับรายการไมมีตัวตนที่ไดรับรูเมื่อเริ่มแรกเปนคาใชจายแลว    

เปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

72. กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามยอหนาท่ี 74 หรือวิธีการตีราคาใหมตามยอหนาท่ี 75 เปน

นโยบายการบัญชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม 
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สินทรัพยอื่นทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะตองใชวิธีการตีราคาใหมดวย เวนแตจะไมมี

ตลาดซ้ือขายคลองสําหรับสินทรัพยเหลาน้ัน 

73. ประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง กลุมของสินทรัพยที่มีลักษณะและประโยชนการใชงาน 

ที่คลายคลึงกันในการดําเนินงานของธุรกิจ สินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน

ตองตีราคาใหมพรอมกัน ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหมเฉพาะสินทรัพยบางรายการ และ 

การรายงานจํานวนเงินในงบการเงินดวยราคาทุนและมูลคาที่ตีใหมในเวลาตางๆ ปะปนกัน  

วิธีราคาทุน 

74. หลังจากท่ีกิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกแลว สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงราคาดวยราคา

ทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

วิธีการตีราคาใหม 

75. หลังจากท่ีกิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกแลว  สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงดวยราคาที่ตี

ใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึง มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาตดัจาํหนายสะสมที่

คํานวณจากมูลคายุติธรรมนั้นและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ในการตีราคาใหมตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยอางอิง

กับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง นอกจากนี้การตีราคาใหมตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อให

การแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไมแตกตางอยางมี

สาระสําคัญจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยน้ัน  

76. วิธีการตีราคาใหมไมอนุญาตใหกิจการ 

76.1 นําสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมเคยรับรูเปนสินทรัพยมาตีราคาใหม หรือ 

76.2 รับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยจํานวนที่ไมใชราคาทุน 

77. วิธีการตีราคาใหมจะนํามาปฏิบัติหลังจากที่กิจการไดรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาทุน

อยางไรก็ตาม หากกิจการรับรูตนทุนเพียงบางสวนของสินทรัพยไมมีตัวตนเปนสินทรัพย เนื่องจาก

สินทรัพยนั้นไมเขาเกณฑการรับรูรายการจนกระทั่งเวลาไดผานไประยะหนึ่ง (ดูยอหนาที่ 65) 

วิธีการตีราคาใหมอาจถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตนทั้งจํานวน  ทั้งนี้ วิธีการตีราคาใหมอาจนํามา

ปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับจากการอุดหนุนของรัฐบาลและกิจการไดรับรูไวดวยมูลคาที่

กําหนดไว (ดูยอหนาที่ 44) 

78. ตามปกติ ตลาดซ้ือขายคลองของสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงมีลักษณะตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 8 มัก

ไมมีอยู แตในบางคร้ัง ตลาดซ้ือขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนบางชนิดอาจเกิดขึ้นได

ตัวอยางเชน ตลาดซ้ือขายคลองอาจมีอยูในบางประเทศสําหรับใบอนุญาตประกอบการรถแท็กซ่ี 

ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควตาการผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกลาวสามารถโอนเปลี่ยนมือได
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อยางอิสระ อยางไรก็ตาม ตลาดซ้ือขายคลองไมมีสําหรับช่ือผลิตภัณฑ หัวหนังสือพิมพ สิทธิในการ

เผยแพรดนตรีและภาพยนตร สิทธิบัตร หรือ เคร่ืองหมายการคา เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวมี

ลักษณะเฉพาะตัว  ถึงแมจะมีการซื้อขายสินทรัพยไมมีตัวตนกันบาง แตสัญญาที่ทําขึ้นก็เปนการ

ตอรองระหวางผูซื้อกับผูขายแตละคน และการซ้ือขายดังกลาวยังคอนขางเกิดขึ้นไมบอย ดวยเหตุผล

ดังกลาวราคาที่จายเพ่ือซ้ือสินทรัพยเพียงรายการเดียวอาจไมเพียงพอที่จะใชเปนหลักฐานอางอิงใน

การกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับรายการอ่ืน นอกจากนี้ราคาที่ซื้อขายกันก็มักจะไมเปนที่เปดเผยตอ

สาธารณชน 

79. ความถี่ของการตีราคาใหมขึ้นอยูกับความผันผวนของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มี 

การตีราคาใหม หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ ตีราคาใหมแตกตางจากมูลคาตามบัญชี 

อยางมีสาระสําคัญ กิจการจําเปนตองตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนใหมอีกคร้ังหนึ่ง มูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยไมมีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสําคัญจนทําใหจําเปนตองมีการตีราคา

สินทรัพยนั้นใหมทุกป หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีความผันผวนอยางไมมี

นัยสําคัญกิจการไมจําเปนตองตีราคาสินทรัพยใหมบอยๆ 

80. เมื่อมีการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนใหม กิจการตองนําคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมี 

ตัวตน ณ วันที่ตีราคาใหมไปปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

80.1 ปรับคาตัดจําหนายสะสมตามสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัด

จําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพยเพ่ือทําใหมูลคาตามบญัชีสุทธิ

ที่ปรับแลวเทากับราคาที่ตีใหม  

80.2 ใหนําคาตัดจําหนายสะสมหักจากมูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุน

จากการดอยคาสะสม และนํามูลคาตามบัญชีสุทธิมาปรับใหเปนราคาที่ตีใหมของสินทรัพย 

81. หากกิจการไมสามารถตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่จัดอยูในประเภทเดียวกับสินทรัพยไมมีตัวตน   

ท่ีตีราคาใหมเน่ืองจากสินทรัพยรายการนั้นไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ กิจการตองแสดง 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ันดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอยคาสะสม 

82. หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีตีราคาใหมไมสามารถกําหนดโดยอางอิงกับ             

ตลาดซ้ือขายคลองไดอีกตอไป มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองเทากับราคาที่ตีใหม 

ณ วันท่ีมีการตีราคาครั้งลาสุดท่ีอางอิงกับราคาตลาดซื้อขายคลอง หักดวยคาตัดจําหนายสะสม           

ท่ีคํานวณจากราคาที่ตีใหมลาสุด และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมนับจากวันที่ตีราคาครั้งลาสุดน้ัน 

83. การที่สินทรัพยไมมีตัวตนไมมีตลาดซ้ือขายคลองมารองรับอีกตอไปอาจเปนขอบงช้ีวาสินทรัพยไมมี

ตัวตนนั้นอาจเกิดการดอยคาและกิจการจําเปนตองทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย  
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84. หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับสินทรัพยไมมีตัวตนโดยอางอิงกับตลาดซื้อขายคลองได 

ณ วันที่วัดมูลคาภายหลังการไดมา กิจการตองปฏิบัติตามวิธีการตีราคาใหมนับจากวันนั้นเปนตนมา 

85. กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูจํานวนสะสมไปยังสวนของเจาของภายใตบัญชี “สวนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย” อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาลดลงและกิจการไดรับรู

จํานวนท่ีลดลงเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหมน้ีตองรบัรูในกาํไรหรอื

ขาดทุนไมเกินจํานวนที่เคยลดลงของสินทรัพยรายการเดียวกันซ่ึงไดรับรูในกําไรหรือขาดทนุแลว

ในงวดกอน  

86. กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ลดลงจากการตีราคาใหมในกําไรหรือ

ขาดทุนทันที อยางไรก็ตาม กิจการตองรับรูสวนท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือดานเครดิตท่ีมีอยูในบญัช ี“สวนเกนิทุนจากการตีราคา

สินทรัพย” ของสินทรัพยรายการเดียวกัน โดยการรับรูสวนท่ีลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

จะมีผลทําใหจํานวนที่สะสมไวในสวนของเจาของภายใตบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย” ลดลงตามไปดวย 

87. สวนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพยที่แสดงอยูในสวนของเจาของตองโอนไปยังกําไรสะสม

โดยตรงเมื่อสวนเกินทุนนั้นกลายเปนรายการที่เกิดขึ้นแลว กิจการตองโอนสวนเกินทุนไปยังกําไรสะสม

ทั้งจํานวนหากกิจการจําหนายหรือเลิกใชสินทรัพย อยางไรก็ตาม สวนเกินทุนบางสวนอาจทยอยโอน

ไปกําไรสะสมเมื่อกิจการใชสินทรัพย  ในกรณีดังกลาว จํานวนของสวนเกินทุนที่โอนไปกําไรสะสม 

จะเทากับผลตางระหวางคาเส่ือมราคาที่คํานวณจากมูลคาตามบัญชีที่ตีใหมกับคาเสื่อมราคาที่คํานวณ

จากราคาทุนเดิมของสินทรัพยนั้น การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสมตอง 

ไมโอนผานกําไรหรือขาดทุน 

อายุการใหประโยชน 

88. กิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนวาเปนรายการทีท่ราบไดแนนอน

หรือไม และถาสามารถทราบไดแนนอน อายุการใหประโยชนจะกําหนดจากระยะเวลาหรอืจาํนวน

การผลิตหรือหนวยวัดอื่นๆที่คลายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการให

ประโยชนท่ีไมทราบแนนอนก็ตอเมื่อจากการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของแลว ไมพบขอจํากัด 

ท่ีสามารถคาดไดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพยดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิ 

ท่ีกิจการจะไดรับ 

89. การบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนจะขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชนของสินทรัพย กิจการตองตัด

จําหนายสินทรัพยไมมี ตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน (ดูยอหนาที่ 97-106) 
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แตไมตองตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน (ดูยอหนาที่ 107-110)

ตัวอยางตอไปนี้แสดงการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่แตกตางกันและ 

การบัญชีภายหลังการไดสินทรัพยนั้น ซ่ึงจะขึ้นอยูกับการกําหนดอายุการใหประโยชน 

90. ปจจัยที่ใชพิจารณาเพ่ือกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนรวมถึง 

90.1 การนําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชนตามที่คาดไว ซ่ึงรวมถึงการที่ผูบริหารคณะอ่ืน 

จะสามารถบริหารสินทรัพยนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

90.2 วงจรชีวิตของสินทรัพยไมมีตัวตนและขอมูลสาธารณะเก่ียวกับการประมาณอายุการให

ประโยชนของสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่นํามาใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน 

90.2 ความลาสมัยดานเทคนิค เทคโนโลยี การคา หรือดานอ่ืนๆ 

90.3 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชน และการเปล่ียนแปลงใน

ความตองการของตลาดสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดจากสินทรัพยไมมีตัวตน 

90.4 การโตตอบที่คาดวาจะเกิดจากคูแขงในปจจุบันหรือคูแขงในอนาคต 

90.5 ระดับของรายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือดํารงไวซ่ึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ

จากสินทรัพยไมมีตัวตน และความสามารถและความมุงมั่นของกิจการเพ่ือใหบรรลุระดับของ

รายจายนั้นๆ 

90.6 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพยและสิทธิทางกฎหมาย หรือขอจํากัดที่คลายคลึงกัน

ในการใชสินทรัพย เชน วันครบกําหนดของสัญญาเชาที่เก่ียวของ และ 

90.7 อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชนของสินทรัพยอ่ืนๆ

ของกิจการ หรือไม 

91. อายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนมิได หมายถึงไมมีที่สิ้นสุด อายุการใหประโยชนของสินทรัพย

ไมมีตัวตนจะสะทอนใหเห็นเพียงระดับของรายจายในการบํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดํารง

ใหสินทรัพยมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ไดมีการประเมินไว ณ เวลาที่มีการประมาณอายุ 

การใหประโยชนของสินทรัพย  และยังรวมถึงความสามารถและความมุงมั่นของกิจการเพ่ือใหบรรลุ 

ถึงระดับดังกลาว สรุปไดวาอายุการใหประโยชนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมทราบแนนอนตองไมขึ้นกับ

รายจายในอนาคตที่ไดวางแผนไวที่เกินกวารายจายที่ตองการเพ่ือดํารงใหสินทรัพยมีผลการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว 

92. เนื่องจากวิทยาการสมัยใหมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอรและสินทรัพยไมมี

ตัวตนอ่ืนหลายชนิดจึงมีแนวโนมที่จะเกิดการลาสมัยในดานเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพยไมมี

ตัวตนดังกลาวจึงนาที่จะมีอายุการใหประโยชนที่สั้น 

93. อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือแมกระทั่งไมทราบไดแนนอน 

ความไมแนนอนเปนเหตุใหกิจการประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชหลัก
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ความระมัดระวัง แตความไมแนนอนดังกลาวไมถือเปนเหตุผลที่กิจการจะสามารถนํามาอางเพ่ือ

กําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหส้ันกวาความเปนจริง 

94. อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 

จะตองไมเกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แตอาจจะสั้นกวาได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลา  

ท่ีกิจการคาดวาจะใชประโยชนในสินทรัพยน้ันๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมรีะยะเวลา

ท่ีจํากัดแตสามารถตออายุได อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนน้ันตองรวมระยะเวลา

ท่ีตออายุใหมเฉพาะกรณีท่ีมีหลักฐานสนับสนุนไดวากิจการไมมีตนทุนท่ีเปนนัยสําคัญจากการ 

ตออายุดังกลาว อายุการใหประโยชนของสิทธิท่ีไดกลับมาใหมท่ีรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนจาก

การรวมธุรกิจคือระยะเวลาตามสัญญาท่ีเหลืออยูของสิทธิท่ีไดรับตามสัญญาและตองไมรวม

ระยะเวลาท่ีตออายุใหม 

95. ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลตออายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมี 

ตัวตน ปจจัยทางเศรษฐกิจกําหนดระยะเวลาที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพยไมมีตัวตน สวนปจจัยทางกฎหมายอาจจํากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับจากสินทรัพยนั้น กิจการตองกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมี

ตัวตนจากปจจัยทางเศรษฐกิจหรือปจจัยทางกฎหมายแลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา 

96. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดวากิจการจะสามารถตออายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน โดยไมเกิดตนทุน 

ที่มีนัยสําคัญดังนี้ 

96.1 หลักฐาน (ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ) ที่แสดงใหเห็นวาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน 

จะไดรับการตออายุ หากการตออายุนั้นขึ้นอยูกับความเห็นชอบของบุคคลที่สาม ก็ตองรวม 

ไปถึงหลักฐานที่แสดงวาจะไดความเห็นชอบจากบุคคลที่สามดวย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จําเปนในการตออายุ และ 

96.3 ตนทุนในการตออายุไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่กิจการคาดวาจะไดจากการตออายุนั้น 

หากตนทุนในการตออายุสัญญามีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวา 

กิจการจะไดรับจากตออายุนั้น ตนทุนในการตออายุสัญญาที่สําคัญนี้จะถือเปนตนทุนการไดมา 

ซ่ึงสินทรัพยไมมีตัวตนใหม ณ วันตออายุสัญญา 
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 

ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย  

97. กิจการตองปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชน

ทราบไดแนนอนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองเริ่ม

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยน้ันพรอมท่ีใหประโยชนได เชน เมื่อสินทรัพยอยูใน

สถานท่ีและสภาพที่สามารถใชงานไดตามความประสงคของผูบริหาร กิจการตองหยุดการตัด

จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีกิจการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพือ่

ขาย(หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยรอจําหนายไวกับสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ

การดําเนินงานท่ียกเลิก และวันท่ีกิจการตัดรายการสินทรัพยน้ันออกจากบัญชี แลวแตวันใด 

จะถึงกอน วิธีการตัดจําหนายท่ีใชตองสะทอนถึงรูปแบบท่ีกิจการคาดวาจะไดใชประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไมสามารถกําหนดรูปแบบดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองใช

วิธีเสนตรงในการตัดจําหนาย คาตัดจําหนายในแตละงวดตองรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือ

ขาดทุน เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือฉบับอื่นจะอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการนําคาตัด

จําหนายดังกลาวไปรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ได 

98. วิธีการตัดจําหนายที่ใชในการปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนตามเกณฑ 

ที่เปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้นมีหลายวิธี วิธีดังกลาวรวมถึงวิธีเสนตรง  

วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต กิจการตองเลือกวิธีการตัดจําหนายตามรูปแบบที่คาดวา

จะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยไมมีตัวตน และตองใชวิธีการตัดจําหนายนั้นอยางสม่ําเสมอ

ในทุกงวด นอกจากวารูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป  

99. ตามปกติ กิจการตองรับรูคาตัดจําหนายเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน แตในบางคร้ังประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยูในสินทรัพยไมมีตัวตนจะถือเปนสวนหนึ่งของการผลิตสินทรัพยอ่ืน 

ในกรณีดังกลาว คาตัดจําหนายจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยอ่ืน และตองนําไปรวมเปน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ตัวอยางเชน คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในขั้นตอน

การผลิตตองรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สินคาคงเหลือ) 

มูลคาคงเหลือ 

100. กิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน

ใหเปนศูนย เวนแตจะเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 
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100.1 บุคคลท่ีสามใหสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยน้ันส้ินสุดอายุการให 

ประโยชน 

100.2 สินทรัพยไมมีตัวตนน้ันมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ และเปนไปตามเง่ือนไขทุกขอ

ตอไปนี้ 

100.2.1 มูลคาคงเหลอืสามารถกําหนดไดโดยอางอิงกบัราคาที่ไดจากตลาดซือ้ขายคลอง 

100.2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีตลาดซ้ือขายคลองน้ันจะมีอยูเมื่ออายกุารให 

ประโยชนของสินทรัพยส้ินสุดลง 

101. จํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนตองกําหนด

หลังจากที่หักมูลคาคงเหลือแลว มูลคาคงเหลือที่ไมเทากับศูนยแสดงเปนนัยวากิจการคาดวา 

จะจาํหนายสินทรัพยไมมีตัวตนกอนที่สินทรัพยนั้นจะส้ินสุดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

102. กิจการตองประมาณมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากการ

จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชราคาขายที่มีอยู ณ วันที่มีการประมาณสําหรับการขายสินทรัพย 

ที่คลายคลึงกันที่อายุการใหประโยชนกําลังจะส้ินสุดลง และที่ไดนํามาใชประโยชนภายใตสถานการณ 

ที่คลายคลึงกับสถานการณที่กิจการคาดวาจะนําสินทรัพยนั้นมาใชประโยชนในอนาคต กิจการตอง

ทบทวนมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนอยางนอยทุกงวดปบัญชี กิจการตองบันทึกการ

เปล่ียนแปลงในมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยถือเปนการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง  นโยบายการบัญชี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

103. มูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีมูลคาเพ่ิมขึ้นจนเทากับหรือมากกวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยนั้น ในกรณีดังกลาวคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนจะมีมูลคาเปนศูนยจนกระทั่ง 

หากในภายหลังมูลคาคงเหลือของสินทรัพยลดลงตํ่ากวามูลคาตามบัญชี  

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย 

104. กิจการตองทบทวนวิธีการตัดจําหนายและระยะเวลาการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 

ท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนทุกงวดปบัญชีเปนอยางนอย กิจการตองเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนหากอายุการใหประโยชนที่คาดไวของสินทรัพย

น้ันแตกตางจากท่ีเคยประมาณไวในอดีต ในทํานองเดียวกัน กิจการตองเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเพื่อสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปหากลักษณะของรปูแบบ

การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงไป กิจการตองถือวาการเปลีย่นแปลง

ท้ังสองประเภทเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด  
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105. ในระหวางอายุการใชประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการอาจเห็นไดชัดเจนขึ้นวาอายุการให

ประโยชนที่ประมาณไวนั้นไมเหมาะสมอีกตอไป ตัวอยางเชน การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา 

อาจเปนเคร่ืองบงช้ีวาระยะเวลาการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนจําเปนตองเปล่ียนแปลงไป 

106. เมื่อเวลาผานไป รูปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยไมมี

ตัวตนอาจเปล่ียนแปลงไป ตัวอยางเชน กิจการอาจเห็นไดชัดเจนในภายหลังวาการตัดจําหนายดวยวิธี

ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกวาวิธีเสนตรง อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในกรณีที่ประโยชนของสิทธิที่จะไดรับ

จากใบอนุญาตจําเปนตองเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากตองรอใหสวนประกอบอ่ืนของแผนงานธุรกิจอ่ืน

เร่ิมดําเนินการกอน ในกรณีดังกลาว กิจการอาจไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสิทธินั้นจนกระทั่ง

ในงวดตอมา 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

107. กิจการตองไมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

108. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กําหนดให

กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนโดยการ

เปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

108.1  เปนรายป และ 

108.2  เมื่อมีขอบงช้ีวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา 

การทบทวนการประเมินอายุการใหประโยชน 

109. กิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมไดมีการตัดจําหนาย 

ทุกงวดบัญชี เพื่อประเมินวายังคงมีเหตุการณหรือสถานการณใดหรือไมท่ีสนับสนุนวาอายุการให

ประโยชนของสินทรัพยน้ันไมทราบแนนอน หากไมมีเหตุการณหรือสถานการณท่ีสนับสนุนวา

สินทรัพยดังกลาวมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยจากสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชน 

ไมทราบแนนอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน โดยถือเปน 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

110. เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

การที่กิจการประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหมจากสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุ 

การใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนเปน 

ขอบงชี้อยางหนึ่งวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา  ดังนั้น กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพย 
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โดยการเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย) กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และบันทึก

ผลตางของมูลคาตามบัญชีที่เกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพย 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน-ผลขาดทุนจากการดอยคา 

111. ในการกําหนดวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวอธิบายวาเมื่อใดที่กิจการจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและทบทวนมูลคาดังกลาว

อยางไร วิธีกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย และเมื่อใดที่ตองรับรูหรือกลับบัญชีผล

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

การเลิกใชและการจําหนาย 

112. กิจการตองตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ 

112.1 กิจการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน หรือ  

112.2 กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพยนั้นมาใช

ประโยชนหรือจําหนาย 

113. กิจการตองรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  

(ถามี) กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนผลกําไรหรือผลขาดทุนในกําไรหรือ

ขาดทุนเมื่อตัดรายการสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา จะกําหนดไวเปนอยางอื่นสําหรับการขายและเชากลับคืน) 

ผลกําไรจากการจําหนายดังกลาวตองไมจัดประเภทเปนรายได 

114. การจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอาจเกิดขึ้นไดในหลายวิธี (เชน การขาย การทําสัญญาเชาการเงิน 

หรือการบริจาค) กิจการตองใชเกณฑตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

รายได (เมื่อมีการประกาศใช) สําหรับการรับรูรายไดจากการขายสินคาในการกําหนดวันที่มีการ

จําหนายสินทรัพยดังกลาว และใชเกณฑตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สัญญาเชา สําหรับการจําหนายสินทรัพยโดยการขายและเชากลับคืน 

115. เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑในยอหนา 21 กิจการตองรับรูตนทุนการเปล่ียนแทนบางสวนของสินทรัพย

ไมมีตัวตนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นๆ และตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูก

เปล่ียนแทนออก กรณีที่ไมสามารถกําหนดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูกเปล่ียนแทนได กิจการอาจใช
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ตนทุนการเปล่ียนแทนใหมเปนตัวกําหนดตนทุนของสวนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ วันที่ไดมาหรือวันที่เกิด

สินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายในกิจการ 

115ก. ในกรณีของการไดสิทธิกลับมาใหมจากการรวมธุรกิจ หากไดมีการออกสิทธิดังกลาวใหมอีกครั้ง (ขาย) 

ใหแกบุคคลภายนอกในภายหลัง มูลคาตามบัญชีที่เกี่ยวของ (ถามี) ตองนําไปใชในการประเมินผล

กําไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหมอีกครั้ง 

116. กิจการตองรับรูส่ิงตอบแทนที่จะไดรับจากการจําหนายรายการที่เปนสินทรัพยไมมีตัวตนเร่ิมแรกดวย

มูลคายุติธรรม หากไมไดรับชําระทันที กิจการตองรับรูส่ิงตอบแทนที่จะไดรับเริ่มแรกดวยมูลคาที่

เทียบเทาการขายดวยเงินสด ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จะไดรับชําระกับราคาขายเงินสดใหรับรูเปน

ดอกเบ้ียรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่แทจริงของสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ 

117. กิจการตองไมหยุดการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 

เมื่อสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นไมไดใชอีกตอไป เวนแตกรณีที่กิจการไดตัดจําหนายสินทรัพยดังกลาว 

เต็มจํานวนแลวหรือไดจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (หรือรวมสินทรัพย

ดังกลาวไวกับกลุมสินทรัพยจําหนายที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและ 

การดําเนินงานที่ยกเลิก  

การเปดเผยขอมูล 

การเปดเผยขอมูลทั่วไป 

118. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปน้ีในงบการเงินสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท 

โดยแบงแยกระหวางสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดขึ้นภายในกับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทอื่น 

118.1 อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีทราบไดแนนอนหรือไมทราบแนนอน 

หากเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน ใหเปดเผยอายกุารให

ประโยชนหรืออัตราการตัดจําหนาย 

118.2 วิธีการตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 

118.3 มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนายสะสม (รวมท้ังผล

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย) ณ วันตนงวดและวันส้ินงวด 

118.4 รายการแตละบรรทัดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงไดรวมคาตัดจําหนายของ

สินทรัพยไมมีตัวตนไว 

118.5 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวดกับมูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินงวด 

ท่ีแสดงถึงรายการตอไปน้ี 
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118.5.1 จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเพิ่มขึ้น โดยแยกแสดงสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีเกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาแยก

ตางหาก และสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ 

118.5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายหรือรวมอยู

ในกลุมสินทรัพยท่ีจําหนายท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก และการ

จําหนายอื่นๆ 

118.5.3 จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหวางงวดท่ีเกิดจาก

การตีราคาสินทรัพยใหม ตามท่ีกําหนดไวในยอหนาที่ 75 และ 85 ถึง 86 

และท่ีเกิดจากผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยซ่ึงรับรูหรือกลับรายการ

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย  

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีรับรูในกําไรหรอืขาดทนุ

ระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย  

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกลับบัญชีในกําไรหรือขาดทุน 

ระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

การดอยคาของสินทรัพย  

118.5.6  คาตัดจําหนายที่รับรูในระหวางงวด 

118.5.7 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินใหเปน

สกุลเงินท่ีใชรายงาน และการแปลงคาผลการดําเนินงานในตางประเทศเปน

สกุลเงินท่ีใชรายงานของกิจการ และ 

118.5.8  การเปลี่ยนแปลงอื่นท่ีเกิดขึ้นกับมูลคาตามบัญชีในระหวางงวด 

119. ประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตนคือ กลุมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีลักษณะและมีประโยชนในการ

ดําเนินงานของกิจการที่คลายคลึงกัน สินทรัพยไมมีตัวตนอาจแยกประเภทไดตามตัวอยางตอไปนี้ 

119.1 ช่ือผลิตภัณฑ 

119.2 หัวหนังสือและช่ือส่ิงพิมพ 

119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

119.4 ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใชชื่อและดําเนินธุรกิจ 

119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย สินเชิงอุตสาหกรรม  สิทธิในการดําเนินงานและ  

การใหบริการ 
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119.6 สูตรอาหาร สูตรอ่ืน แบบจําลอง การออกแบบ และแมแบบ และ 

119.7 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําลังพัฒนา 

 ประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตนที่กลาวถึงขางตนสามารถแยกเปนประเภทยอยหรือรวมกันเปน

ประเภทที่ใหญขึ้นไดหากผลในการแยกยอยหรือการรวมนั้นทําใหขอมูลที่เปดเผยเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจของผูใชงบการเงินมากขึ้น 

120. กิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง การดอยคาของสินทรัพย เพ่ิมเติมจากขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยตาม 

ขอ 118.5.3 ถึง 118.5.5 

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

การทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของ

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในงวดปจจุบันหรือคาดวาจะมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในงวดตอๆ ไป การเปดเผยขอมูลดังกลาวอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของรายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

121.1 การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน 

121.2 วิธีการตัดจําหนาย  

121.3 มูลคาคงเหลือ 

122. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปน้ีในงบการเงิน 

122.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนและ

เหตุผลสนับสนุนการประเมินอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอน ในการใหเหตุผล 

กิจการตองอธิบายถึงปจจัยท่ีมีบทบาทอยางเปนนัยสําคัญในการกาํหนดใหสนิทรพัยมอีายุ

การใหประโยชนท่ีไมทราบแนนอน 

122.2 คําอธิบายเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจําหนายท่ีเหลืออยูสําหรับ 

สินทรัพยไมมีตัวตนแตละรายการที่มีสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ 

122.3 สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาลและรับรูสินทรัพยน้ันเมื่อ

เริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม (ดูยอหนาท่ี 44) 

122.3.1 มูลคายุติธรรมที่รับรูเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยเหลาน้ัน 

122.3.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลาน้ัน และ 

122.3.3 สินทรัพยเหลาน้ันวัดมูลคาภายหลังการรับรูดวยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม 

122.4 การมีอยูและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีขอจํากัดในการใช และมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่นําไปวางเปนประกันหนี้สินไว 

122.5 จํานวนเงินท่ีกิจการผูกมัดตามสัญญาวาจะซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 
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123. เมื่อกิจการอธิบายถึงปจจัยที่มีบทบาทอยางเปนนัยสําคัญในการกําหนดอายุการใหประโยชนของ

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน กิจการตองพิจารณาถึงปจจัยที่ระบุไวใน 

ยอหนาที่ 90 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนหลังการรับรูรายการดวยวิธีการตีราคาใหม 

124. หากกิจการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 

  124.1 แสดงขอมูลทุกขอตอไปน้ีโดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน 

124.1.1 วันที่ตีราคาใหม 

124.1.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีตีราคาใหม  

124.1.3 มูลคาตามบัญชีท่ีควรเปนของสินทรัพยไมมีตัวตนหากใชวิธีราคาทุนตาม 

ยอหนาท่ี 74 

124.2 จํานวนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันตน

งวดและวันสิ้นงวดโดยแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด และขอจํากัดใน

การนําสวนเกินทุนน้ันมาแบงปนใหกับผูถือหุน 

124.3 วิธีการและขอสมมติท่ีมีนัยสําคัญที่ใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมี

ตัวตน 

125. ในการเปดเผยขอมูล กิจการอาจจําเปนตองนําประเภทยอยๆ ของสินทรัพยไมมีตัวตนมารวมเปน

ประเภทที่ใหญขึ้น อยางไรก็ตาม กิจการตองไมนําสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทยอยๆ มารวมเปน

ประเภทเดียวกันหากการรวมนั้นจะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยจํานวนที่วัดมูลคาดวยทั้งวิธี

ราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม 

รายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

126. กิจการตองเปดเผยจํานวนรวมของรายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซ่ึงรับรูเปนคาใชจายใน

ระหวางงวด 

127. รายจายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบดวยรายจายทั้งส้ินที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการวิจัย

และพัฒนา (ดูยอหนาที่ 66 ถึง 67 สําหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของรายจายที่ตองนํามารวม 

เพ่ือเปดเผยขอมูลตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 126) 

การเปดเผยขอมูลอ่ืน 

128. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูลตอไปนี้  

128.1 คําอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดตัดจําหนายหมดแลวแตกิจการยังใชประโยชนอยู และ 

128.2 คําอธิบายโดยสังเขปเก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีนัยสําคัญภายใตการควบคุมของ 

กิจการ แตไมไดรับรูเปนสินทรัพยเนื่องจากสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไมเขาเกณฑการ 
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รับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือเนื่องจากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาหรือ

กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช 

การปฏิบัตใินชวงเปล่ียนแปลงและวนัทีม่ีผลบังคบัใช 

129. (ยอหนานี้ไมใช) 

130. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้

130.1 วิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ตกลงรวมธุรกิจ

เร่ิมในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2551 และ 

130.2 วิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนที่ไดมาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ดวยวิธี

เปล่ียนทันทีเปนตนไป ดังนั้น กิจการตองไมปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน

ที่มีอยูแลวกอนวันที่ดังกลาว อยางไรก็ตาม ในวันดังกลาวกิจการตองประเมินอายุการให

ประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหมตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หากการ

ประเมินดังกลาวมีผลทําใหกิจการตองเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของ

สินทรัพย  กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยถือเปนการเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี

การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

130ก. กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 2 สําหรับรอบระยะเวลาปบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 

เร่ือง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร กอนวันมีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไข

ดังกลาวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย 

130ข. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ไดมีการแกไขถอยคํา 

ที่ใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงินตางๆ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังแกไขยอหนาที ่

85 86 และ 118.5.3 กิจการตองปฏิบัติตามการแกไขเหลานั้นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน กอนวันมีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไขดังกลาว

มาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย 

130ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) แกไขยอหนาที่ 12 33 ถึง 35 68 69 94 และ 130 และตัดยอหนาที่ 38 และ 129 

และเพ่ิมยอหนาที่ 115ก โดยกิจการตองปฏิบัติตามการแกไขเหลานี้โดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ดังนั้น กิจการไมตอง

ปรับปรุงจํานวนที่รับรูสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนและคาความนิยมกอนการรวมธุรกิจ หากกิจการ
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ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ กอนวัน

มีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไขดังกลาวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย 

130ง. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ) 

การแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่คลายคลึงกัน 

131.  ขอกําหนดในยอหนาที่ 130.2 โดยวิธีการเปล่ียนทันทีเปนตนไป กําหนดใหกิจการไมตองปรับปรุง

ยอนหลังมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดรับมาเพ่ือสะทอนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดสินทรัพยมาหาก

กิจการบันทึกการแลกเปล่ียนสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ยกให และการ

แลกเปล่ียนนั้นเกิดขึ้นกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช 

การปฏิบัติกอนวันมีผลบงัคบัใช 

132.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการซ่ึงมีรายการตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 130 ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ในเวลาเดียวกันดวย 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

133. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ฉบับที่ 51 เดิม) เร่ือง สินทรัพย

ไมมีตัวตน 
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ตัวอยางประกอบ 

ตัวอยางนีใ้ชประกอบ แตไมใชสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้

การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน 

 แนวปฏิบัตินี้เปนตัวอยางของการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนตามขอกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในแตละตัวอยางตอไปนี้อธิบายถึงสินทรัพยไมมีตัวตนที่กิจการไดรับมา ขอเท็จจริงและสถานการณที่

เกี่ยวของกับการกําหนดอายุการใหประโยชน และวิธีการบัญชีในเวลาตอมาซ่ึงขึ้นอยูกับการกําหนด 

อายุการใหประโยชนดังกลาว 

ตัวอยางท่ี 1 รายชื่อลูกคาท่ีไดมา 

 บริษัทซ่ึงทําการตลาดแบบขายตรงไดมาซ่ึงรายช่ือของลูกคาและคาดวาบริษัทจะสามารถไดรับประโยชน

จากรายช่ือลูกคาดังกลาวอยางนอยเปนเวลา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 

 บริษัทตองตัดจําหนายมูลคาของรายช่ือลูกคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เปนประมาณการที่ดีที่สุดของ

ผูบริหาร เชน 18 เดือน ถึงแมวาบริษัทดังกลาวอาจต้ังใจที่จะเพิ่มเติมรายช่ือลูกคาและขอมูลอ่ืนใน

อนาคต ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของรายช่ือลูกคาที่ไดมาจะเกี่ยวของกับลูกคาที่มีชื่ออยู ณ วันที่กิจการ

ไดรับรายชื่อลูกคานั้นมาเทานั้น กิจการตองทบทวนการดอยคาของมูลคาของรายชื่อลูกคาตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงช้ีวารายช่ือลูกคาอาจเกิดการดอยคาหรือไม 

ตัวอยางท่ี 2  สิทธิบัตรที่ไดมาซ่ึงจะหมดอายุใน 15 ป 

 กิจการคาดวาผลิตภัณฑ (ซ่ึงไดรับสิทธิบัตรที่จะคุมครองเก่ียวกับเทคโนโลยี) จะทําใหมีกระแสเงินสด

สุทธิแกกิจการอยางนอย 15 ป กิจการไดรับคํามั่นสัญญาจากบุคคลที่สามวาจะซ้ือสิทธิบัตรดังกลาวในอีก 

5 ป ในจํานวนรอยละ 60 ของมูลคายุติธรรมของสิทธิบัตร ณ วันที่กิจการไดรับสิทธิบัตรนั้นมา และ

กิจการตั้งใจที่จะขายสิทธิบัตรใน 5 ป  

 บริษัทตองตัดจําหนายสิทธิบัตรตลอด 5 ป ของอายุการใหประโยชน โดยมีมูลคาคงเหลือเทากับมูลคา

ปจจุบันของรอยละ 60 ของมูลคายุติธรรมของสิทธิบัตร ณ วันที่กิจการไดรับสิทธิบัตรนั้นมา กิจการตอง

ทบทวนการดอยคาของสิทธิบัตรตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคา

ของสินทรัพย โดยทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานกิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วาสิทธิบัตรอาจเกิดการ

ดอยคาหรือไม 
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ตัวอยางท่ี 3  ลิขสิทธ์ิท่ีไดมาซ่ึงมีอายุตามกฎหมายเหลืออีก 50 ป 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและแนวโนมตลาดแสดงใหเห็นวาเอกสารที่ไดรับลิขสิทธิ์จะทําใหเกิด

กระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอีกเพียง 30 ป 

 บริษัทตองตัดจําหนายลิขสิทธิ์ตลอด 30 ป ของประมาณการอายุการใหประโยชน กิจการตองทบทวนการ

ดอยคาของลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

โดยทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานกิจการตองประเมินวามีขอบงช้ีวาลิขสิทธิ์อาจเกิดการดอยคาหรือไม 

ตัวอยางท่ี 4 ใบอนุญาตออกอากาศที่ไดมาซ่ึงจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป 

ใบอนุญาตออกอากาศซ่ึงสามารถตออายุไดทุก 10 ปหากอยางนอยกิจการใหบริการแกลูกคาในระดับ

เฉล่ียและไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ ใบอนุญาตสามารถตออายุไดตลอดไปโดยเสีย

คาใชจายในจํานวนที่เล็กนอย และไดมีการตออายุมาแลว 2 คร้ังกอนที่กิจการจะไดมาซ่ึงใบอนุญาต

ดังกลาว กิจการต้ังใจที่จะตออายุใบอนุญาตไปเรื่อยๆ และมีหลักฐานที่สนับสนุนวากิจการมีความสามารถ

ที่จะตออายุได  ในอดีตไมมีผูแขงขันที่จะเขามาแยงการตออายุ และไมคาดวาจะมีการทดแทนเทคโนโลยี

ที่ใชในการออกอากาศในปจจุบันดวยเทคโนโลยีอ่ืนในอนาคตที่คาดการณได ดังนั้น จึงคาดวาใบอนุญาต

จะทําใหเกิดกระแสดเงินสดสุทธิที่ไมทราบไดแนนอนแกกิจการ 

 กิจการตองถือวาใบอนุญาตออกอากาศมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน เนื่องจากคาดวาใบอนญุาต

จะทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่ส้ินสุด ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนายใบอนุญาต

จนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนนอน กิจการตองทดสอบการดอยคาของใบอนุญาตตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและเมื่อมีขอบงช้ีวา

ใบอนุญาตนั้นอาจเกิดการดอยคา 

ตัวอยางท่ี 5 ใบอนุญาตออกอากาศจากตัวอยางท่ี 4  

ในเวลาตอมา หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตตัดสินใจที่จะไมใหมีการตออายุใบอนุญาตออกอากาศ แต

จะใหทําการประมูลใบอนุญาตแทน ณ เวลาที่หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตตัดสินใจดังกลาว 

ใบอนุญาตที่กิจการมีอยูมีอายุเหลืออีก 3 ป กิจการคาดวาใบอนุญาตจะยังคงทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิ

แกกิจการไปจนถึงวันหมดอายุ 

 เนื่องจากใบอนุญาตออกอากาศไมสามารถตออายุไดอีก อายุการใหประโยชนจึงมีระยะเวลาที่ทราบได

แนนอน ดังนั้น กิจการจึงตองตัดจําหนายใบอนุญาตตลอดระยะเวลาการใหประโยชนที่เหลืออยูอีก 3ป

และตองทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของ

สินทรัพย โดยทันที    
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ตัวอยางท่ี 6  สิทธิในเสนทางการบินระหวางเมืองสองเมืองในยุโรปท่ีไดมาซ่ึงจะหมดอายตุามกฎหมายใน

อีก 3 ป 

สิทธิในเสนทางการบินสามารถตออายุไดทุก 5 ป และกิจการที่ไดมาซึ่งสิทธิในเสนทางการบินต้ังใจที่จะ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการตออายุ  การตออายุสิทธิในเสนทางการบินมักอนุญาต

เปนประจําโดยมีตนทุนในจํานวนที่ตํ่า และในอดีตจะอนุญาตใหมีการตออายุเมื่อสายการบินไดปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนดไว กิจการที่ไดมาซึ่งสิทธิในเสนทางการบินคาดวาจะใหบริการ

ระหวางเมืองสองเมืองจากสนามบินศูนยกลางอยางไมทราบไดแนนอน และคาดวาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(ประตูทางออก ตารางเที่ยวบิน และสัญญาเชาส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารผูโดยสาร) ที่สนามบิน

ดังกลาวจะยังคงสามารถใชไดนานเทาที่กิจการมีสิทธิในเสนทางการบิน  การวิเคราะหความตองการและ

กระแสเงินสดสนับสนุนขอสมมติขางตน 

 เนื่องจากขอเท็จจริงและสถานการณสนับสนุนวากิจการที่ไดมาซ่ึงสิทธิในเสนทางการบินมีความสามารถ 

ที่จะยังคงใหบริการทางอากาศระหวางสองเมืองดังกลาวอยางไมทราบไดแนนอน สินทรัพยไมมีตัวตน 

ที่เกี่ยวของกับสิทธิในเสนทางการบินจึงถือวามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบไดแนนอน  ดังนั้น กิจการ

จึงไมตองตัดจําหนายสิทธิในเสนทางการบินจนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนนอน กิจการตอง

ทดสอบการดอยคาของสิทธิในเสนทางการบินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและเมื่อมีขอบงช้ีวาสิทธิดังกลาวอาจเกิดการดอยคา 

ตัวอยางท่ี 7 เครื่องหมายการคาท่ีไดมาซ่ึงใชเปนเอกลักษณของสินคาอุปโภคบริโภคท่ีเปนผูนําในสวน

แบงการตลาดตลอด 8 ปที่ผานมา 

เคร่ืองหมายการคาที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป แตสามารถตออายุไดทุก 10 ป โดยมี

ตนทุนในจํานวนที่เล็กนอย  กิจการต้ังใจที่จะตออายุเคร่ืองหมายการคาไปอยางตอเนื่องและมีหลักฐานที่

สนับสนุนวากิจการมีความสามารถที่จะทําเชนนั้นได  การวิเคราะหถึง (1) การศึกษาวงจรชีวิตของสินคา 

(2) แนวโนมของตลาด การแขงขัน และสภาพแวดลอม และ(3) โอกาสการขยายตราสินคา เปน

หลักฐานวาสินคาที่มีเคร่ืองหมายการคาดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการเปนระยะเวลาที่

ไมทราบไดแนนอน 

กิจการตองถือวาเครื่องหมายการคามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนเนื่องจากคาดวาเคร่ืองหมาย

การคาจะทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่ส้ินสุด ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนาย

เครื่องหมายการคาจนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนนอน กิจการตองทดสอบการดอยคาของ

เครื่องหมายการคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกป และเมื่อมีขอบงชี้วาเครื่องหมายการคาอาจเกิดการดอยคา 
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ตัวอยางท่ี  8 เครื่องหมายการคาท่ีไดมาเมื่อ 10 ปท่ีแลว ซ่ึงเปนลักษณของสินคาอุปโภคบริโภคท่ีเปนผูนํา

ในตลาด 

ในขณะที่ไดมาซ่ึงเครื่องหมายการคา เคร่ืองหมายการคาถือวามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอน

เนื่องจากสินคาที่มีเครื่องหมายการคาดังกลาวคาดวาจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการ 

อยางไมทราบไดแนนอนอยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการแขงขันที่ไมไดคาดคิดมากอนเขามาในตลาดซ่ึงจะ

ทําใหยอดขายของสินคาในอนาคตลดลง  ผูบริหารประมาณวากระแสเงินสดสุทธิที่เกิดจากสินคาดังกลาว

จะลดลงรอยละ 20 ในอนาคตที่คาดการณได อยางไรก็ตาม ผูบริหารคาดวาสินคาดังกลาวจะยังคงทําให

เกิดกระแสเงินสดสุทธิอยางไมทราบไดแนนอนในจํานวนที่ลดลงแลวนั้น 

 ผลของการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่ลดลงทําให บริษัทเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ของเคร่ืองหมายการคาดังกลาวที่กิจการประมาณขึ้นมีจํานวนที่นอยกวามูลคาตามบัญชี  กิจการจึงตอง

รับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  และเนื่องจากเคร่ืองหมายการคายังคงมีอายุการให

ประโยชนที่ไมทราบแนนอน กิจการจึงยังคงไมตองตัดจําหนายเคร่ืองหมายการคา แตจะตองทดสอบการ

ดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและ

เมื่อมีขอบงชี้วาเครื่องหมายการคาอาจเกิดการดอยคา 

ตัวอยางท่ี  9 เครื่องหมายการคาที่ไดมาเมื่อหลายปกอนจากการรวมธุรกิจ  

ในขณะที่มีการรวมธุรกิจ กิจการที่ถูกซ้ือไดทําการผลิตสินคามาเปนเวลา 35 ป โดยมีสินคาใหมหลายรุนที่

มีการพัฒนาภายใตเคร่ืองหมายการคา  ณ วันรวมธุรกิจ กิจการผูซื้อคาดวาจะยังคงทําการผลิตสินคา

ดังกลาวอยางตอเนื่อง และการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจหลายอยางพบวาระยะเวลาที่เคร่ืองหมาย

การคาจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการมีไมจํากัด ดังนั้น กิจการผูซื้อจึงไมตองตัดจําหนาย

เครื่องหมายการคา อยางไรก็ตาม ผูบริหารเพิ่งตัดสินใจที่จะหยุดการผลิตสินคาดังกลาวในอีก 4 ป

ขางหนา 

เนื่องจากเคร่ืองหมายการคาที่ไดมาไมไดมีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนอีกตอไป กิจการ 

จึงตองทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเคร่ืองหมายการคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย และมีการตัดจําหนายเคร่ืองหมายการคาตลอดอายุการ

ใหประโยชนที่เหลืออยูอีก 4 ป  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรบัปรุง 2552) 

เรื่อง 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน พ.ศ.2552 ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหวางประเทศที่ส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No.40: Investment Property 

(Bound volume 2009))  



 

                                                                      มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 2/26 

สารบัญ 

          ยอหนาที ่

บทนํา    บทนํา 1- บทนํา 18 

วัตถุประสงค 1 

ขอบเขต           2–4 

คํานิยาม           5–15 

การรับรูรายการ         16–19 

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ        20–29 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ       30–56 

นโยบายการบัญชี           30–32ค 

วิธีมูลคายุติธรรม           33–55 

    กรณีท่ีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมท่ีนาเชื่อถือ       53–55 

วิธีราคาทุน            56 

การโอน           57–65 

การจําหนาย           66–73 

การเปดเผยขอมูล          74–79 

วิธีมูลคายุติธรรมและวิธีราคาทุน         74–79 

    วิธีมูลคายุติธรรม       76–78 

    วิธีราคาทุน         79 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง     80–84 

วิธีมูลคายุติธรรม      80–82 

วิธีราคาทุน        83–84 

วันถือปฏิบัติ           85–85ข  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 85 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก

และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด  

บทนํา 

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุน และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

บทนํา 2-11 (บทนํานี้ไมเก่ียวของ) 

สรุปแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 

บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

12.1  วิธีมูลคายุติธรรม ตามวิธีนี้ กิจการสามารถวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ภายหลังการวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน  

12.2  วิธีราคาทุน วิธีนี้กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) โดยกําหนดใหกิจการวัดมูลคา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคา

สะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม) กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุน ใหเปดเผย

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวย 

บทนํา 13 ทางเลือกระหวางวิธีราคาทุนและวิธีมูลคายุติธรรมนั้น ไมไดเปนทางเลือกของการบัญชีสําหรับ

ผูเชาเมื่อการบันทึกสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 

ที่กิจการเลือกที่จะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรายการดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือ 

การลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้นดวย

วิธีมูลคายุติธรรม 

บทนํา 14 วิธีมูลคายุติธรรมแตกตางจากวิธีการตีราคาใหมซ่ึงอนุญาตใหใชไดกับสินทรัพยที่ไมใช

สินทรัพยการเงินบางประเภท ภายใตวิธีการตีราคาใหม การเพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชีที่สูง

กวา มูลคาที่วัดโดยอางอิงราคาทุนจะถูกบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพ่ิม อยางไรก็

ตาม ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 
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บทนํา 15 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการบัญชีที่เลือกกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนทุกประเภท แตอยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาสัญญาเชาดําเนินงานที่เขาเงื่อนไข 

ทุกสัญญาตองถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บทนํา 16 ในกรณีที่เปนขอยกเวน เมื่อกิจการใชวิธีมูลคายุติธรรม อาจมีหลักฐานที่ชัดเจนต้ังแตกิจการ

ไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนต้ังแตแรก (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเปล่ียน

ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหลังจากการสรางหรือการพัฒนาเสร็จส้ิน หรือมีการ

เปล่ียนแปลงการใชงาน) วาจะไมสามารถหามูลคายุติธรรมที่นาเช่ือถือไดอยางตอเนื่อง 

ในกรณีดังกลาว มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนดวยวิธีราคาทุนตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 

เ ร่ือง ที่ ดิน  อาคารและอุปกรณ  (เมื่ อมีการประกาศใช) จนกระทั่งมีการจํ าหน าย

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนนั้น และกําหนดใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนนั้นเทากับศูนย   

บทนํา 17 การเปล่ียนแปลงจากวิธีการบัญชีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่งนั้น จะทําไดก็ตอเมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นทํา

ใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไววา

มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปล่ียนแปลงจากวิธีมูลคายุติธรรมไปเปนวิธีราคาทุน 

บทนํา 18 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ขึ้นอยูกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

สัญญาเชา ในเร่ืองของขอกําหนดในการจัดประเภทของสัญญาเชา วิธีการบัญชีสําหรับสัญญา

เชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน รวมถึงการเปดเผยขอมูลบางอยางที่เ ก่ียวของกับ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดมาจากการเชา เมื่อมีการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสีย

ในอสังหาริมทรัพยที่ไดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแลว กิจการ

ตองบันท ึกสัญญาเชาดังกลาวเสมือนหนึ่งวาเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

นี้ และไมสามารถปฎิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สัญญาเชาได  ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สัญญาเชา ใชกับการจัดประเภทสัญญาเชาที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะในยอหนาที่ 18 

ระบุวาเมื่อใดที่กิจการไมจําเปนตองแยกวัดมูลคาที่ดินและอาคารที่เปนองคประกอบในสัญญา

เชาเดียวกัน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรบัปรุง 2552)เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

วัตถุประสงค 

1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนและกําหนดการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง การวัดมูลคาของสวนไดเสียของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนที่ถือไวภายใตสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูเชา และการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนในงบการเงินของผูใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา 

ซ่ึงรวมถึงรายการทุกรายการดังตอไปนี้ 
3.1 การจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน 

3.2 การรับรูรายไดจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง รายได (เมื่อมีการประกาศใช)) 
3.3 การวัดมูลคาของสวนไดเสียอสังหาริมทรัพยที่ ถือไวภายใตสัญญาเชาดําเนินงานใน                 

งบการเงินของผูเชา 

3.4 การวัดมูลคาของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินของผูใหเชา 

3.5 การบัญชีสําหรับรายการขายและเชากลับคืน   

3.6 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน 

4.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการทุกรายการดังตอไปนี้ 

4.1 สินทรัพยชีวภาพที่เก่ียวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 

เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))  

4.2 สัมปทานเหมืองแร ทรัพยากรแร เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

ที่คลายคลึงกันซ่ึงไมสามารถสรางทดแทนขึ้นได 

คํานิยาม 

5.  คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี ้ 

มูลคาตามบัญชี หมายถึง จํานวนที่สินทรัพยถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการ

จายไป หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนท่ี

กิจการมอบใหเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย ณ เวลาที่ได
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สินทรัพยนั้นมา หรือ ณ เวลาที่กอสรางสินทรัพยนั้น 

หรือหากเปนไปได ใหรวมถึงจํานวนที่แบงมาเปน

ราคาทุนของสินทรัพย ท่ี รับ รู เมื่ อเ ร่ิมแรกตาม  

ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับอ่ืน เชน มาตรฐานการการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมี

การประกาศใช) 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 

ในขณะที่ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน

อิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย (ท่ีดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร

(สวนควบอาคาร) หรือทั้งท่ีดินและอาคาร) ท่ีถือครอง 

(โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) 

เพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น

ของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ท้ังนี้ ไมไดมีไว

เพื่อ 

1) ใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือ

ใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ 

2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใช

งาน 

หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครอง (โดยเจาของ หรือโดยผู

เชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) เพื่อใชในการผลิตหรือ

จัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน

ของกิจการ 

6. สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผูเชาที่เกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานอาจจัดประเภทและ 

บันทึกบัญชีเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดถาหากวา อสังหาริมทรัพยนั้นเปนไปตามคํานิยาม

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และผูเชาใชวิธีมูลคายุติธรรมตามที่ระบุในยอหนาที่ 33 

ถึง 35 ในการรับรูสินทรัพยนี้  ทางเลือกในการจัดประเภทนี้มีไว เพื่ อการพิจารณา

อสังหาริมทรัพยแตละรายการไป อยางไรก็ตาม หากกิจการเลือกจัดประเภทสวนไดเสียใน

อสังหาริมทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแลว 

อสังหาริมทรัพยทุกประเภทที่จัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองบันทึกโดยใช

วิธีมูลคายุติธรรม เมื่อกิจการเลือกวิธีการจัดประเภทดังกลาว กิจการตองเปดเผยสวนไดเสีย

ในอสังหาริมทรัพยท่ีถูกจัดประเภทเหลานั้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 74 ถึง 78 
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7. กิจการถือครองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไวเพ่ือประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของ

มูลคาของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง ดังนั้น อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจึงกอใหเกิดกระแสเงินสด
ที่โดยสวนใหญแลวเปนอิสระจากสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของกิจการซ่ึงทําใหอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนตางจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน ในขณะที่กระแสเงินสดจากการผลิตหรือจัดหาสินคา

หรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ ไมไดมาจากเฉพาะอสังหาริมทรัพยเทานั้น 

แตยังมาจากสินทรัพยอ่ืนที่ใชในกระบวนการผลิตหรือใหบริการดวย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ใชปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย 

ที่มีไวใชงาน 

8.  ตัวอยางของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีดังตอไปนี ้

8.1 ที่ดินทีกิ่จการถือครองไวเพ่ือหวังกําไรจากการเพิม่มูลคาของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกวา

ถือครองไวเพ่ือขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธรุกิจตามปกติของกิจการ 

8.2 ที่ดินที่กิจการถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต 

(ถากิจการยังมิไดระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน หรือเพ่ือขายใน

ระยะส้ันตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ใหถือวาที่ดินนั้นถือไวเพ่ือหา

ประโยชนจากการเพิ่มมูลคาของที่ดิน)  

8.3 อาคารที่กิจการเปนเจาของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใตสัญญาเชาการเงิน) 

และใหเชาตอดวยสัญญาเชาดําเนินงาน (ไมวาจะเปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญา)   

8.4 อาคารที่ยังไมมีผูเชาซ่ึงกิจการถือครองเพ่ือใหเชาตอภายใตสัญญาเชาดําเนินงานไมวาจะ

เปนหนึ่งสัญญาหรือมากกวาหนึ่งสัญญาเชา 

8.5 อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพ่ือใชเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนในอนาคต 

9. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ดังนั้น จึงไมรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ 
9.1  อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยูใน

ขั้นตอนการกอสรางหรือพัฒนาเพ่ือขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สินคาคงเหลือ) ตัวอยางเชน อสังหาริมทรัพยที่กิจการไดมาเพ่ือจะจําหนายใน

อนาคตอันใกล หรือเพ่ือนํามาพัฒนาและขายตอ 
9.2  อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการกอสราง หรือพัฒนาใหบคุคลอ่ืน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญากอสราง) 
9.3 อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพ่ือใช

ภายในกิจการในอนาคต อสังหาริมทรัพยที่กิจการถือครองเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

และนํามาใชภายในกิจการในเวลาตอมา อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนโดยพนักงาน (ไมวาพนกังาน

จะจายคาเชาในอัตราตลาดหรือไมก็ตาม) และอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานรอการจําหนาย 

9.4 (ยอหนานี้ไมใช) 
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9.5 อสังหาริมทรัพยที่ใหกิจการอ่ืนเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 

10. อสังหาริมทรัพยบางอยางประกอบดวยสวนที่กิจการถือไวเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือ

จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย และสวนที่กิจการถือครองเพ่ือใชในการผลิตหรือจัดหา

สินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ ถาแตละสวนสามารถแยกขาย (หรือแยก

ใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน) กิจการตองบันทึกสวนตางๆ แยกจากกัน แตถาไมสามารถแยก

สวนขายได กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดตอเมื่อสัดสวน

ของอสังหาริมทรัพยที่กิจการถือไวเพ่ือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการ

บริหารงานของกิจการนั้นไมมีนัยสําคัญ 

11. ในบางกรณี กิจการใหบริการเสริมอ่ืนๆ แกผูครอบครองสินทรัพยของกิจการ กิจการจัดประเภท

อสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดหากบริการเสริมนั้นเปนสวนประกอบที่ไมมี

นัยสําคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอยางเชน การที่เจาของอาคารสํานักงานจัดใหมียามรักษาความปลอดภัย

และการบริการบํารุงรักษาใหแกผูเชาที่ใชอาคารสํานักงานนั้น 
12. ในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงการบริการที่ใหถือเปนสวนที่มีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน ถากิจการเปนเจาของและ

เปนผูบริหารจัดการโรงแรม บริการตางๆ ที่ใหกับแขกที่เขาพักถือเปนองคประกอบที่มีนัยสําคัญ

ของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริหารโดยเจาของถือเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไมใช

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

13. ในบางกรณีอาจเปนการยากที่จะระบุวาบริการเสริมนั้นมีนัยสําคัญมากจนทําใหอสังหาริมทรัพย

ขาดคุณสมบัติในการเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตัวอยางเชน ในบางคร้ังเจาของโรงแรม

อาจโอนความรับผิดชอบใหแกบุคคลที่สามภายใตสัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจ

เปนไปไดหลากหลายรูปแบบ ในดานหนึ่งเจาของกิจการอาจเปนเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน
แตอีกดานหนึ่งเจาของนั้นอาจตองการโอนภาระงานประจําวันใหแกผูอ่ืน ในขณะที่ยังคงไวซ่ึงความ

เส่ียงที่มีนัยสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงแรม 

14. กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดวาอสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

หรือไม กิจการตองกําหนดหลักเกณฑเพ่ือชวยในการใชดุลยพินิจไดอยางสม่ําเสมอ โดยใหสอดคลองกับ

คํานิยามของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และแนวทางที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 13 ยอหนาที่ 75.3

ระบุใหกิจการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นทําไดยาก 

15. ในบางกรณี กิจการอาจเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ใหเชาและถูกใชงาน โดยบริษัทแม หรือ

บริษัทยอยอ่ืนของกิจการ อสังหาริมทรัพยดังกลาวไมถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนใน 

งบการเงินรวมของกิจการเหลานั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพยเหลานั้นจัดเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใช

งานในภาพรวมของกลุมกิจการ อยางไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพยนั้นถือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถาอสังหาริมทรัพยนั้น เปนไปตาม 

คํานิยามที่ กํ าหนดไวในยอหนาที่ 5 ดังนั้น  ผู ให เช าจึงบันทึกอสังหาริมทรัพยนั้น เปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได 
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การรับรูรายการ 

16. กิจการตองรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพย เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี ้

16.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ  

16.2 สามารถวัดราคาทนุของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุไดอยางนาเช่ือถือ 

17. ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ 

เวลาที่ตนทุนเกิดขึ้น ตนทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนที่เ กิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกที่ทําให กิจการได

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมา และตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพ่ือตอเติม เปล่ียนแทน (บางสวน) 

หรือใหบริการแกอสังหาริมทรัพย 

18.  ภายใตหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 กิจการตองไมรวมตนทุนคาบริการที่เกิดขึ้นประจําวัน

เปนมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน แตรับรูตนทุนเหลานี้ในกําไรหรือขาดทุน

ในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนคาบริการที่เกิดขึ้นประจําวันหลักๆ คือคาแรงงาน และตนทุนที่ใชหมดไป

และอาจรวมถึงตนทุนคาช้ินสวนชิ้นเล็กๆ ดวยวัตถุประสงคของรายจายเหลานี้บอยคร้ังมักเปนเร่ือง

ของการซอมแซมและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย 

19. ช้ินสวนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอาจไดมาโดยการเปล่ียนแทน ตัวอยางเชน การเปล่ียน

ผนังภายในเพ่ือทดแทนผนังเดิม ภายใตหลักการรับรูรายการ กิจการตองรับรูตนทุนของการ

เปล่ียนแทนสวนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนนั้น ณ เวลาที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้นหากเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ และกิจการตองตัด

รายการชิ้นสวนที่ถูกเปล่ียนแทนดวยมูลคาตามบัญชีของช้ินสวนนั้นตามขอกําหนดที่เก่ียวของกับ

การตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้ 

การวัดมูลคาเมื่อรบัรูรายการ 

20. กิจการตองวัดมูลคาเมื่อเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุน ซ่ึงรวมถึง

ตนทุนในการทํารายการ 

21. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ไดมาโดยการซ้ือ ประกอบดวย ราคาซ้ือ และรายจายโดยตรงใดๆ 

ที่เก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย ตัวอยางของรายจายโดยตรงที่เก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก

คาธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย คาภาษีในการโอนสินทรัพย และตนทุนในการทํา

รายการอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

22. (ยอหนานี้ไมใช) 

23. ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ไมรวมรายการตอไปนี้ 

23.1 ตนทุนกอนการดําเนนิงาน (ยกเวนรายจายทีจ่ําเปนเพ่ือทาํใหอสังหาริมทรัพยนัน้อยูใน

สภาพพรอมทีจ่ะใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูบริหาร) 
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23.2 ขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกอนที่อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจะมีผูเขา

ครอบครองในระดับที่วางแผนไว  

23.3 จํานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ คาแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการ

กอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

24. หากกิจการซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยการผอนชําระ กิจการตองบันทึกราคาทุนของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคาที่เทียบเทากับการซ้ือดวยเงินสด ผลตางระหวาง                

ราคาเทียบเทาเงินสดและจํานวนเงินที่ตองจายชําระทั้งหมดใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดอายุ 

ของการไดสินเช่ือ 

25. ตนทุนเมื่อเร่ิมแรกของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยท่ีถือไวภายใตสัญญาเชาที่จัดประเภทเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวสําหรับสัญญาเชาการเงินในยอหนาที่ 20 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา นั่นคือสินทรัพยจะตองรับรู

ดวยมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและมูลคาปจจุบันของจํานวน

ขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชา และรับรูจํานวนที่เทากันนั้นเปนหนี้สินตามที่กําหนดไวในยอ

หนาเดียวกัน 

26. เงินสวนเกินใดๆ ที่จายตามสัญญาเชา ใหถือเปนสวนหนึ่งของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตาม

สัญญาเชาสําหรับวัตถุประสงคนี้ ดังนั้นจึงใหรวมจํานวนดังกลาวในราคาทุนของสินทรัพย แตให

แยกออกจากหนี้สิน หากสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากสัญญาเชาถูกจัดประเภทเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน รายการที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม คือ สวนไดเสีย ไมใชตัว

อสังหาริมทรัพย แนวทางในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยได

กําหนดไวในสวนของวิธีมูลคายุติธรรมในยอหนาที่ 33 ถึง 52 แนวทางนี้ยังใชกับการกําหนด

มูลคายุติธรรมเมื่อใชมูลคาดังกลาวเปนราคาทุนในการรับรูเมื่อเร่ิมแรก 

27. กิจการอาจไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนบางรายการ หรือมากกวาหนึ่งรายการจากการ

แลกเปล่ียนกับสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ หรือสินทรัพยซ่ึง

ประกอบดวยสินทรัพยที่เปนตัวเงินและสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน คําอธิบายตอไปนี้อางอิงถึงการ

แลกเปล่ียนระหวางสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินกับสินทรัพยอ่ืน และยังใชไดกับการแลกเปล่ียน

ทั้งหมดที่ไดกลาวถึงในประโยคขางตนดวย ตนทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตองวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรม เวนแตเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

27.1 การแลกเปล่ียนนั้นไมมีเนื้อหาเชิงพาณิชย  

27.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับ และสินทรัพยที่ใหไปในการ

แลกเปล่ียนไดอยางนาเช่ือถือ 

กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาดวยวิธีดังกลาว ถึงแมวาจะไมสามารถตัดรายการ

สินทรัพยที่ใชแลกเปล่ียนไดทันที หากสินทรัพยที่ไดมานั้นไมสามารถวัดดวยมูลคายุติธรรมได              

ใหวัดราคาทุนของสินทรัพยดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใหไปในการแลกเปล่ียน 
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28. ในการกําหนดวารายการแลกเปล่ียนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม  ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขต

ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปล่ียนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว 

รายการแลกเปล่ียนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

28.1  ลักษณะ (ความเส่ียง จังหวะเวลา และจํานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพย

แตกตางจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยที่นําไปแลกเปล่ียน  หรือ 

28.2 รายการแลกเปล่ียนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมูลคาเฉพาะกิจการในสวนของ           

การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน และ 

28.3  ความแตกตางในยอหนาที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่แลกเปล่ียน 

  เพ่ือวัตถุประสงคในการพิจารณาวาการแลกเปล่ียนใดเปนการแลกเปล่ียนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย 

กิจการตองพิจารณามูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปล่ียน

จากกระแสเงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะหดังกลาวอาจเห็นไดชัดเจนโดยกิจการ                  

ไมจําเปนตองคํานวณอยางละเอียด 

29.  ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมมีรายการในตลาดที่เทียบเคียงไดจะถือวากิจการ

สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ หากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

29.1  ไมมีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญในชวงของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผล           

ของสินทรัพยนั้น 

29.2  สามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ในชวง

ของประมาณการไดอยางสมเหตุสมผลเพ่ือใชในการประมาณมูลคายุติธรรม  

      หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปล่ียนได              

อยางนาเช่ือถือ กิจการตองวัดมูลคาตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไป

แลกเปล่ียน เวนแตกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

นโยบายการบัญช ี

30. ยกเวนท่ีไดกําหนดไวในยอหนาที่ 32ก และ 34 กิจการตองใชนโยบายการบัญชีโดยสามารถ

เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตามยอหนาที่ 33 ถึง 55 หรือ วิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 56 และ

ตองใชนโยบายการบัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมดของกิจการ 

31. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอผิดพลาด ระบุวากิจการจะเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจก็ตอเมื่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นทําใหขอมูลที่แสดงในงบการเงินนาเช่ือถือและเก่ียวของกับการตัดสินใจมากขึ้น      

เก่ียวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณอ่ืน หรือสภาพของสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ
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ทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่การเปล่ียนแปลงจาก

วิธีมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุนจะทําใหขอมูลที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากขึ้นกวาเดิม 

32. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน ไมวาจะเพ่ือวัตถุประสงคในการวัดมูลคา (หากกิจการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรม) หรือเพ่ือ

การเปดเผยขอมูล (หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมได

กําหนด) ใหกิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชการ

ประเมินมูลคาจากผูประเมินราคาอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เก่ียวของและประสบการณใน

การตีราคาในทําเลพ้ืนที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่เก่ียวของ  

32ก. กิจการอาจ 

32ก.1 เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ท้ังหมดที่นําไปเปนหลักประกันหนี้สินซ่ึงทําใหการจายคืนหนี้สินนั้นขึ้นตรงกับมูลคา

ยุติธรรมหรือผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ีระบุไวซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนดังกลาว และ 

32ก.2 เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเหลือ

ท้ังหมด ซ่ึงอาจแตกตางจากวิธีท่ีเลือกใชในขอ 32ก.1 

32ข. บริษัทประกันบางรายและกิจการอื่นที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพยภายในกิจการซ่ึงออกหนวย

ลงทุน โดยหนวยลงทุนบางสวนถือโดยผูลงทุนตามสัญญา และหนวยลงทุนที่เหลือถือโดยกิจการ 

ยอหนาที่ 32ก ไมอนุญาตใหกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ถือโดยกองทุนดังกลาวดวยราคาทนุ

บางสวนและมูลคายุติธรรมบางสวน 

32ค. หากกิจการเลือกวิธีที่แตกตางกันสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสองประเภทตามที่ได

กําหนดไวใน ยอหนาที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนระหวางกลุมสินทรัพยซ่ึงใชวิธี

ที่แตกตางกันตองรับรูดวยมูลคายุติธรรมและการเปล่ียนแปลงสะสมของมูลคายุติธรรมตองรับรูใน

กําไรหรือขาดทุน หากเปนการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีมูลคายุติธรรม

มายังกลุมที่ใชวิธีราคาทุน มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ขาย ถือเปนราคาทุนของ

อสังหาริมทรัพยนั้น 

วิธีมูลคายุติธรรม 

33. หลังจากรับรูรายการเมื่อเร่ิมแรกแลว กิจการที่เลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมตองวัดมูลคาของ 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังหมดดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีกําหนดไวใน ยอหนาที่ 53 

34. เมื่ อสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยของผู เชาตามสัญญาเชาดําเนินงานถูกจัดเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามยอหนาที่ 6 กิจการไมสามารถเลือกนโยบายการบัญชี           

ตามยอหนาที่ 30 ไดอีกตอไป แตตองใชวิธีมูลคายุติธรรมเทานั้น 
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35. กิจการตอง รับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเ กิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุ ติธรรม                    

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 

36. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพยนั้นมีการแลกเปล่ียน

ระหวางผูที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผูที่ไมเก่ียวของกัน (ดูยอหนาที่ 5) 

มูลคายุติธรรมจะไมรวมราคาสวนที่ปรับเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณพิเศษ 

เชน การจัดหาเงินแบบพิเศษ การขายและการเชากลับคืน ส่ิงตอบแทนพิเศษหรือสิทธิพิเศษที่ไดรับ

จากบุคคลที่เก่ียวของกับการขาย 

37. กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมโดยไมหักตนทุนในการทํารายการที่อาจเกิดขึ้นในการขายหรือ

จําหนายสินทรัพยนั้น 

38. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตองสะทอนถึงสภาพตลาด ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน   

39. มูลคายุติธรรมเปนมูลคาเฉพาะ ณ เวลาในวันใดวันหนึ่งเทานั้นเนื่องจากสภาพของตลาดอาจ

เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น จํานวนที่รายงานเปนมูลคายุติธรรมอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหากทํา

การประมาณ ณ เวลาอ่ืน คํานิยามของมูลคายุติธรรมนั้นมีขอสมมติวา การแลกเปล่ียนและการ

ส้ินสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นพรอมกัน โดยไมมีการเปล่ียนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหวางบุคคล

ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว

อาจเกิดขึ้นหากการแลกเปล่ียนและการส้ินสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นไมพรอมกัน 

40. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสะทอนถึง รายไดคาเชาจากสัญญาเชาใน

ปจจุบัน และขอสมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได โดยขอสมมตินั้นสะทอนถึงส่ิงที่ผูมี

ความรอบรูและเต็มใจไดคาดการณเก่ียวกับรายไดคาเชาจากสัญญาเชาในอนาคตภายใต

สถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็จะตองสะทอนถึงกระแสเงินสดจายตางๆ 

(รวมทั้งคาเชา และกระแสเงินสดจายอ่ืนๆ) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจาก อสังหาริมทรัพย กระแส

เงินสดจายบางรายการไดสะทอนอยูในหนี้สินแลว ในขณะที่รายการอื่นที่เก่ียวของกับกระแสเงินสดจาย

ยังไมมีการรับรูในงบการเงินจนกระทั่งในภายหลัง (ตัวอยาง การจายเงินรายงวด เชน คาเชาที่อาจ

เกิดขึ้น) 

41. ยอหนาที่ 25 ไดระบุหลักเกณฑในการรับรู เมื่อเ ร่ิมแรกของราคาทุนของสวนไดเสียใน

อสังหาริมทรัพยที่เชา ยอหนาที่ 33 กําหนดใหกิจการตองวัดมูลคาสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพย 

ที่เชาใหมใหเปนมูลคายุติธรรม (ถาจําเปน) ในสัญญาเชาที่มีการเจรจาตอรองที่อัตราตลาด  

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เชา ณ วันที่ไดสินทรัพยมาสุทธิดวยคาเชาทั้งส้ิน

ที่คาดไว (รวมทั้งรายจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหนี้สินที่รับรู) ตองมีคาเทากับศูนย มูลคายุติธรรม

ตองไมเปล่ียนแปลงไปไมวาในทางบัญชี สินทรัพยที่เชาและหนี้สินจะถูกรับรูดวยมูลคายุติธรรม

หรือดวยมูลคาปจจุบันของคาเชาขั้นตํ่าตามยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา ดังนั้น การวัดมูลคาใหมของสินทรัพยที่เชาจากราคาทุนที่
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กําหนดในยอหนาที่ 25 เปนมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ตองไมทําใหเกิดผลกําไร

หรือผลขาดทุนเร่ิมแรก ยกเวนมูลคายุติธรรมนี้มีการวัดมูลคา ณ เวลาที่ตางกันไป กรณีดังกลาว

อาจเกิดขึ้นเมื่อการเลือกใชวิธีมูลคายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรูเมื่อเร่ิมแรก 

42. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางอิงถึง “ความรอบรูและเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู” หมายถึง            

ทั้งผูซ้ือและผูขายไดรับขอมูลอยางสมเหตุผลเก่ียวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน รวมถึงประโยชนใชสอยที่แทจริง ศักยภาพในการใชสินทรัพย และสภาพของตลาด 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูซ้ือที่มีความเต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซ้ือแตไมใชการบังคับใหซ้ือ            
ผูซ้ือนี้ตองไมมีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะซ้ือหรือมุงมั่นที่จะซ้ือในราคาใดก็ได ผูที่จะซ้ือ           

จะไมจายซ้ือในราคาที่สูงกวาราคาตลาดที่กําหนดโดยผูซ้ือและผูขายที่มีความรอบรูและเต็มใจ              

ที่จะซ้ือขาย 

43. ผูขายที่มีความเต็มใจขายตองไมใชผูที่มีความกระตือรือรนมากเกินไปที่จะขาย หรือผูที่ถูกบังคับ

ใหขาย ณ ราคาใดก็ได หรือผูที่ประวิงการขายเพื่อใหไดราคาขายที่ไมถือเปนราคาที่เหมาะสมใน

สภาพตลาดปจจุบัน ผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนผูที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนตามเงื่อนไขของตลาดเพ่ือใหไดราคาที่ดีที่สุด ในสถานการณจริง เจาของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนที่แทจริงจะไมเขาขายขอพิจารณานี้ เพราะผูขายที่มีความเต็มใจขายเปนเจาของ

ในทางทฤษฎี (ตัวอยางเชน ผูขายที่เต็มใจขายจะไมคํานึงถึงสถานการณทางภาษีที่เฉพาะของ

เจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน) 

44. คํานิยามของมูลคายุติธรรมอางถึง รายการที่ผูซ้ือและผูขายที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ซ่ึงหมายถึง 

รายการที่ ผูมีสวนรวมไมมีความสัมพันธกันเปนพิเศษที่กอใหเกิดการตกลงราคาซึ่งไมไดสะทอน

ถึงสภาพตลาด รายการนี้เกิดขึ้นระหวางผูมีสวนรวมไมมีความเกี่ยวของกันและเจรจาตอรองใน

ลักษณะที่เปนอิสระจากกัน 

45. ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม คือ ราคาปจจุบันในตลาดที่มีการซ้ือขายคลองสําหรับ

อสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันทั้งสภาพและทําเลที่ต้ังและอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาหรือสัญญาอ่ืนๆ 

ที่คลายคลึงกัน กิจการตองระบุความแตกตางในลักษณะ ทําเลที่ต้ัง หรือสภาพของอสังหาริมทรัพย     
หรือเงื่อนไขในสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย 

46. หากไมมีราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 45 ใหกิจการพิจารณาขอมูล

จากแหลงตางๆ รวมถึง 

46.1 ราคาปจจุบันในตลาดซื้อขายคลองของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ สภาพ หรือทําเลที่ต้ังที่

แตกตางกัน (หรืออยูภายใตสัญญาเชาหรือสัญญาอ่ืนๆ ที่แตกตางกัน) โดยปรับปรุงให

สะทอนถึงความแตกตางนั้น 

46.2 ราคาลาสุดของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซ้ือขายคลองรองลงมา 

โดยปรับปรุงใหสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจต้ังแตวันที่เกิดการซ้ือขาย

ดวยราคานั้น และ 
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46.3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชพ้ืนฐานของประมาณการที่เช่ือถือไดของกระแส 

เงินสดในอนาคต ที่สนับสนุนดวยเงื่อนไขของสัญญาเชาที่มีอยูและสัญญาอื่นๆ และ (หาก

เปนไปได) หลักฐานภายนอก เชน คาเชาในตลาดปจจุบันของอสังหาริมทรัพยที่คลายคลึง

กันในทําเลเดียวกันและสภาพเหมือนกัน และใชอัตราคิดลดที่สะทอนถึงการประเมินของ

ตลาดปจจุบันในเร่ืองของความไมแนนอนของจํานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 
47. ในบางกรณี แหลงตางๆ ที่กลาวถึงในยอหนากอนอาจใหขอสรุปเก่ียวกับมูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่แตกตางกัน กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้น 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นอยางนาเช่ือถือที่สุดภายใตชวงของการประมาณมูลคา

ยุติธรรมที่สมเหตุสมผล 

48. ในกรณียกเวนซ่ึงมีหลักฐานชัดเจนต้ังแตเมื่อกิจการเร่ิมไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน     

(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมไดเปล่ียนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหลังจากที่

มีการเปล่ียนแปลงลักษณะการใชงานของสินทรัพย) โดยหลักฐานนั้นช้ีชัดวาความผันแปร ในชวง

ของประมาณการมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นกวางมาก และเปนการยากที่จะประมาณความ

นาจะเปนของประมาณการดังกลาว จนทําใหประโยชนในการใชตัวเลขประมาณการมูลคายุติธรรม

เพียงคาเดียวนั้นมีนอยมาก กรณีเชนนี้ อาจเปนขอบงช้ีวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยนั้น 

ไมสามารถหาไดอยางนาเช่ือถือและอยางตอเนื่อง (ดูยอหนาที่ 53) 

49. มูลคายุติธรรมแตกตางจากมูลคาจากการใชตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย มูลคายุติธรรมสะทอนถึงความรูและการประมาณของผูซ้ือ

และผูขายที่มีความรอบรูและเต็มใจ ในทางตรงกันขาม มูลคาจากการใชสะทอนถึงการประมาณ

ของกิจการ รวมถึงผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีเฉพาะตอกิจการและไมเก่ียวของกับกิจการ

โดยทั่วไป ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมจะไมสะทอนถึงปจจัยตอไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวผูซ้ือ

และผูขายที่รอบรูและเต็มใจในการซื้อขายมักจะไมมีขอมูลดังกลาว 

49.1 มูลคาสวนเพ่ิมที่เกิดจากการมีกลุมของอสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ตางๆ ในพ้ืนที่ตางๆ 

49.2 การประสานประโยชน จากการใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมกับสินทรัพยอ่ืนๆ 

49.3 สิทธิหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอเจาของสินทรัพยคนปจจุบันเทานั้นและ 

49.4 ผลประโยชนทางภาษีหรือภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงตอเจาของสินทรัพย

คนปจจุบันเทานั้น 

50. ในการหามูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายใตวิธีมูลคายุติธรรม กิจการตอง

ไมบันทึกสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกรับรูไวในงบดุลแลวซํ้าอีก เชน 

50.1 อุปกรณ เชน ลิฟต หรือเคร่ืองปรับอากาศมักเปนสวนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะ

รวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมากกวาจะแยกรับรูตางหาก

เปนรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

50.2 หากใหเชาสํานักงานที่ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอรแลว  โดยทั่วไปมูลคายุติธรรมของสํานักงาน     

จะรวมมูลคายุติธรรมของเฟอรนิเจอรไวแลวเนื่องจากรายไดคาเชาไดรวมถึงการใช
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เฟอรนิเจอรดังกลาวดวย เมื่อเฟอรนิเจอรไดรวมอยูในมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนแลว กิจการตองไมรับรูรายการเฟอรนิเจอรเปนสินทรัพยที่แยกตางหาก  

50.3 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตองไมรวมรายไดคาเชารับลวงหนาหรือ

รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานคางรับ เนื่องจากกิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพย

หรือหนี้สินแยกตางหาก 

50.4 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ถือครองภายใตสัญญาเชาสะทอนถึง

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับหรือจะตองจาย (รวมถึงคาเชาที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงกิจการตอง

จายในอนาคต) ดังนั้นหากการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดเปนมูลคาสุทธิจากจํานวนเงนิ

ทั้งหมดที่คาดวาจะตองจาย จึงจําเปนที่จะตองบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเชาที่ไดรับรู

เพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายใตวิธีมูลคายุติธรรม 

51. มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไมไดสะทอนถึงรายจายฝายทุนในอนาคตที่จะ

จายเพ่ือปรับปรุงหรือทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นดีขึ้น และไมไดสะทอนถึงผลประโยชนในอนาคตที่

เก่ียวของที่จะไดรับจากรายจายฝายทุนในอนาคตนั้น 

52. ในบางกรณี กิจการคาดไดวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะตองจายซ่ึงเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน (นอกเหนือจากรายจายที่เก่ียวกับหนี้สินที่รับรูแลว) สูงกวามูลคาปจจุบันของเงินสดที่จะ  

ไดรับในอนาคต กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ

หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ในการพิจารณาวาควรรับรูรายการหนี้สินหรือไม 

และหากตองรับรูรายการหนี้สินจะวัดมูลคาหนี้สินอยางไร 

กรณีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 

53. ขอสันนิษฐานที่โตแยงไดอยางหนึ่งคือกิจการจะสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนไดอยางตอเนื่องและนาเช่ือถือ อยางไรก็ตาม ในกรณียกเวนซ่ึงมีหลักฐานที่ชัดเจนวา 

เมื่อกิจการเริ่มไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมา (หรือเมื่ออสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมได

เปลี่ยนสภาพเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงาน

ของสินทรัพย) กิจการไมสามารถประมาณมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ไดอยางตอเนื่องและนาเช่ือถือ กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรายการซื้อขายทางการตลาดที่

เทียบเคียงไดไมเกิดขึ้นบอยและการประมาณมูลคายุติธรรมดวยวิธีอ่ืน (เชน การประมาณการ

โดยใชประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไมสามารถจัดทําได  หากกิจการระบุวามูลคา

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีอยูในระหวางการกอสรางนั้นไมสามารถ วัดได

อยางนาเช่ือถือ แตกิจการคาดวาจะสามารถประมาณมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือเมื่อการ

กอสรางนั้นเสร็จสิ้น กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีอยูในระหวางการ

กอสรางนั้นดวยวิธีราคาทุน จนกระทั่งสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ หรือเมื่อ

การกอสรางเสร็จสิ้น (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน) หากกิจการระบุวามูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการการลงทุนท่ีอยูใน
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ระหวางการกอสราง) ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือและตอเนื่อง กิจการตองวัดมูลคา

อสังหาริมทรัพยโดยใชวิธีราคาทุนท่ีกําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยสมมติใหมูลคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพย           

เพื่อการลงทุนเทากับศูนย  กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) จนกวาจะมีการจําหนายอสังหาริมทรัพย           

เพื่อการลงทุนนั้น 

53ก.  เมื่อใดที่กิจการเร่ิมสามารถวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการ

กอสรางที่แตกอนกิจการวัดมูลคาที่ราคาทุนไดอยางนาเ ช่ือถือ กิจการจะตองวัดมูลค า

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางนั้นดวยมูลคายุติธรรม เมื่อการกอสรางเสร็จ

ส้ินใหถือวามูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ ในกรณีที่มูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคา

ไดอยางนาเช่ือถือตามเหตุผลที่ไดกลาวไวในยอหนาที่ 53 กิจการจะตองวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนดังกลาวดวยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)  

53ข.  ขอสันนิษฐานที่วามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสราง

สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือนั้นจะสามารถโตแยงไดในการรับรูเร่ิมแรกเทานั้น การที่กิจการ

วัดมูลคายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการ

กอสรางได อาจไมสามารถสรุปไดวามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่สรางเสร็จ

ส้ินแลวไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

54. ในกรณียกเวนตามเหตุผลที่ไดกลาวไวในยอหนาที่ 53 กิจการตองใชวิธีราคาทุนในการวัดมูลคา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) แลว กิจการยังคงตอง

วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอ่ืนดวยมูลคายุติธรรม รวมถึง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนที่อยู ในระหวางกอสราง ในกรณีดังกลาว แมวากิจการอาจใช วิธีราคาทุนสําหรับ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงตองใชวิธีมูลคายุติธรรมสําหรับ

อสังหาริมทรัพยรายการที่เหลืออ่ืนๆ ตอไป 

55. หากกิจการใชวิธีวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมแลว กิจการตองใช

วิธีมูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาอยางตอเนื่องจนกวาจะมีการจําหนาย (หรือจนกระทั่ง

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นกลายมาเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน หรือกิจการเริ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติในภายหลัง) 

แมวารายการในตลาดที่เทียบเคียงกันไดจะเกิดขึ้นนอยลงหรือหาราคาตลาดไดยากขึ้นก็ตาม 

วิธีราคาทุน 

56. หลังจากการรับรูรายการเมื่อเร่ิมแรก กิจการที่เลือกใชวิธีราคาทุนตองวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนท้ังหมดดวยแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
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เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) เวนแตเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนท่ีเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพย

ท่ีรอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย (หรือ

รวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไว

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียน             

ท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

การโอน 

57. การโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอ่ืนๆ หรือโอนจากบัญชีอ่ืนๆ มาเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่ อการลงทุนจะทําได ก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของ

อสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐานขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

57.1 เร่ิมมีการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพย            

เพื่อการลงทุนไปเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน 

57.2 เร่ิมมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อมีไวขาย ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือ 

57.3 สิ้นสุดการใชงานอสังหาริมทรัพยภายในกิจการเอง ทําใหมีการโอนจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไว

ใชงานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
57.4 เร่ิมสัญญาเชาแบบดําเนินงานกับกิจการอ่ืน ทําใหมีการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

57.5  (ยอหนานี้ไมใช) 

58. ยอหนาที่ 57.2 กําหนดใหกิจการโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไปเปนสินคาคงเหลือก็ตอเมือ่

มีการเปล่ียนแปลงลักษณะการใชงานโดยมีหลักฐานของการเร่ิมพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 

เมื่อกิจการตัดสินใจที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยไมมีการพัฒนา กิจการตองถือ

วาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจนกวาจะมีการตัดรายการออกจากงบ

แสดงฐานะการเงิน และตองไมจัดประเภทอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนสินคาคงเหลือ ในทํานองเดียวกัน 

หากกิจการมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่มีอยูในปจจุบันใหม โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชเปน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตอในอนาคต กิจการตองถือวาสินทรัพยนั้นยังคงเปนอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนและตองไมโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาวไปเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานใน

ระหวางที่มีการพัฒนาใหม 

59.  ยอหนาที่ 60 ถึง 65 ใชกับการรับรูรายการและวัดมูลคาในกรณีที่กิจการเลือกใชวิธมีูลคายุติธรรม

สําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หากกิจการเลือกใชวิธีราคาทุน การโอนระหวางอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและสินคาคงเหลือจะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของ
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อสังหาริมทรัพยนั้นเปล่ียนแปลงและจะไมทําใหราคาทุนของอสังหาริมทรัพยที่ใชในการวัดมูลคา

หรือการเปดเผยขอมูลเปล่ียนแปลง 
60. ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน ท่ีบันทึกดวยมูลคายุ ติธรรมไปเปน

อสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานหรือสินคาคงเหลือ ใหใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

การใชงานเปนราคาทุนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินคาคงเหลือ  

61. หากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานไดเปลี่ยนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงบันทึกดวย

มูลคายุติธรรม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) จนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน 

กิจการตองปฏิบัติกับผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น ระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อ

มีการประกาศใช) กับมูลคายุติธรรมดวยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) 

62. กิจการตองคิดคาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานและรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยจนถึงวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นไดเปล่ียนมาเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตอง

ปฏิบัติตอผลตางที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กับมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นดวยวิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) กลาวคือ 

62.1 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยลดลงใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม               

หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากตี

ราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

ตองนําไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  

62.2 กรณีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพ่ิมขึน้ ใหรับรูดังนี ้
62.2.1 หากมูลคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยคาที่เคยบันทึกไว จํานวนที่เพ่ิมขึ้นใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดจะตองไมเกินกวาจํานวนที่ทําให

มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยกลับไปเทากับมูลคาที่ควรจะเปน (สุทธิจาก

คาเส่ือมราคา) หากไมเคยมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยมากอน 

62.2.2 สวนที่เพ่ิมขึ้นที่คงเหลือจากขอ 62.2.1 ใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

และเพ่ิมสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน หากมีการ

จําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในเวลาตอมา ใหโอนสวนเกินทนุจากการ
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ตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสม การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

จะไมทําผานกําไรหรือขาดทุน 

 63. การโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีจะบันทึกดวยมูลคายุติธรรม 

กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ีโอน กับมูลคาตาม

บัญชีกอนการโอนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

64. วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินคาคงเหลือไปเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่จะบันทึกดวยมูลคา

ยุติธรรมถือวามีความสม่ําเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินคาคงเหลือ 

65. เมื่อกิจการเสร็จสิ้นการกอสรางหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีสรางขึ้นเอง            
ท่ีจะบันทึกดวยมูลคายุ ติธรรม กิจการตองบันทึกผลตางระหวางมูลคายุ ติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย ณ วันเสร็จสิ้น กับมูลคาตามบัญชีกอนหนานั้นในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

การจําหนาย 

66. กิจการตองตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน                

เมื่อกิจการจําหนายหรือเลิกใชอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหนายอีก  
67. การจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรือการทําสัญญาเชาการเงิน             

ในการพิจารณาวันที่ถือเปนวันจาํหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองใชเกณฑตามที่

กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) 

ในการรับรูรายไดจากการขายสินคาและพิจารณาแนวปฏิบัติ ที่เก่ียวของในมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา ใชไดกับ

การจําหนายโดยการทําสัญญาเชาการเงิน หรือการขายและเชากลับคืน 

68. ตามหลักการรับรูรายการในยอหนาที่ 16 หากกิจการรับรูตนทุนของการเปล่ียนแทนสวนของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองตัดมูลคาตามบัญชีของ

สวนที่ถูกเปล่ียนแทนออก ในกรณีที่กิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธี

ราคาทุน สวนที่ถูกเปล่ียนแทนอาจไมมีการคิดคาเส่ือมราคาแยกตางหาก หากในทางปฏิบัติกิจการ

ไมสามารถหามูลคาตามบัญชีเฉพาะของสวนที่ถูกเปล่ียนแทน กิจการอาจใชตนทุนของการเปล่ียน

แทนเปนตัวบงช้ีถึงตนทุนของสวนที่ถูกเปล่ียนแทน ณ เวลาที่กิจการไดมาหรือสรางสินทรัพยนั้น 

ตามวิธีมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอาจสะทอนถึงการลด

มูลคาของสวนที่ถูกเปล่ียนแทนนั้นแลว ในกรณีอ่ืนๆ อาจเปนไปไดยากที่จะประเมินวามูลคา

ยุติธรรมที่ควรลดลงเนื่องจากสวนที่ถูกเปล่ียนแทนเปนเทาใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ ทางเลือก

หนึ่งสําหรับการลดลงของมูลคายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นสวนที่ถูกเปล่ียนแทน คือใหรวมตนทุน

ของการเปล่ียนแทนไวในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย จากนั้นจึงทําการประเมินมูลคายุติธรรม

ใหมตามที่กําหนดไวสําหรับกรณีการตอเติมที่ไมเก่ียวของกับการเปล่ียนแทน 
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69. ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเลิกใชหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองพิจารณา

จากผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

และตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใชหรือจําหนายสินทรัพยนั้น (เวนแตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา ไดกําหนดเก่ียวกับการขายและเชากลับคืนไว

เปนอยางอ่ืน) 
70. กิจการรับรูส่ิงตอบแทนที่จะไดรับ จากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเมื่อเร่ิมแรกดวย

มูลคายุติธรรม ในกรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใหมีการผอนชําระเปนงวด 

ใหรับรูส่ิงตอบแทนที่จะไดรับเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาเทียบเทาราคาเงินสด ผลตางระหวางจํานวนที่

จะไดรับกับราคาเทียบเทาราคาเงินสดจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เร่ือง (ปรับปรุง 2552) รายได (เมื่อมีการ

ประกาศใช) 

71. กิจการตองปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนๆ ที่เหมาะสมสําหรับ

หนี้สินที่กิจการยังคงมีพันธะผูกพันอยูหลังจากที่ไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไปแลว 

72. คาชดเชยที่ไดรับจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ดอยคา สูญเสีย  

หรือยกเลิก ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรับคาชดเชยนั้น  

73. การดอยคาหรือผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน การขอเงินคืนหรือการจายเงิน

คาชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซ้ือที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการกอสรางสินทรัพยเพ่ือเปล่ียนแทน 

เปนเหตุการณเชิงเศรษฐกิจที่ไมเก่ียวของกัน และตองบันทึกบัญชีแยกจากกันดังตอไปนี้  

73.1 การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

73.2 การเลิกใชหรือการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน รับรูตามที่กําหนดในยอหนาที่ 

66 ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

73.3 คาชดเชยจากบุคคลที่สามสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่ดอยคา สูญเสีย หรือ

ยกเลิก ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยนั้น  

73.4 ตนทุนของสินทรัพยที่ฟนฟู  ซ้ือ หรือกอสรางเพ่ือเปล่ียนแทน ใหปฏิบัติตามยอหนาที่ 20 ถึง 29 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

การเปดเผยขอมูล 

วิธีมูลคายุติธรรมและวิธรีาคาทุน 

74. การเปดเผยขอมูลตอไปนี้กําหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเชาตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา เจาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนจะตองเปดเผยขอมูลเ ก่ียวกับสัญญาเชาดานผูใหเชา กิจการซ่ึงครอบครอง
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อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามวิธีสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตองเปดเผย

ขอมูลดานผูเชาสําหรับสัญญาเชาการเงิน และดานผูใหเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน 

75. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี ้

75.1 กิจการใชวิธีมูลคายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน 

75.2 หากกิจการใช วิธีมูลคายุ ติธรรม กิจการจัดประเภทและบันทึกสวนไดเสียใน

อสังหาริมทรัพยท่ีถือตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

หรือไม และในสถานการณใด 

75.3 หากการจัดประเภททําไดยาก (ดูยอหนาที่14) เกณฑ ท่ีกิจการใชในการแยก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และเกณฑใน

การแยกออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตามปกติ  

75.4 วิ ธีการและขอสมมติ ท่ีมีนั ยสํ าคัญที่ ใช ในการ กําหนดมูลค ายุ ติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมท้ังขอความที่ระบุวาการกําหนดมูลคายุติธรรมมี

หลักฐานสนับสนุนจากตลาด หรือกําหนดๆ จากปจจัยอ่ืน (ซ่ึงกิจการตองเปดเผย

ขอมูล) เนื่องจากลักษณะ เฉพาะของอสังหาริมทรัพยนั้นและการขาดขอมูลของตลาด

ท่ีเปรียบเทียบได  

75.5 ระดับที่มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ซ่ึงไดมีการวัดมูลคาหรือ

เปดเผยขอมูลไวในงบการเงิน) ไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ

ผูเช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณในทําเลที่ต้ังและประเภทของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนท่ีมีการประเมินนั้น หากไมมีการประเมินดังกลาวกิจการตองเปดเผย

ขอเท็จจริงไวดวย 

75.6 จํานวนที่ไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรบั 
75.6.1 รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

75.6.2 ค า ใ ช จ าย ในการดํ า เนินง านทางตรง  (รวมทั้ งค าซ อมแซมและ                    

คาบํารุงรักษา) ท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงกอใหเกิดรายได

คาเชาสําหรับงวด และ 

75.6.3 คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (รวมท้ังคาซอมแซมและบํารุงรักษา) ท่ีเกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงไมไดกอใหเกิดรายไดคาเชาสําหรับงวด 

75.6.4 การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนจากการ

ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจากกลุมที่ใชวิธีราคาทุนมายังกลุมที่ใชวิธี

มูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 32ค) 

75.7 ขอจํากัดที่มีและจํานวนที่มีขอจํากัดในการรับรูอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือการโอน

รายไดและเงินท่ีไดรับจากการจําหนาย 
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75.8 ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อ กอสราง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือ

ในการซอมแซม บํารุงรักษา หรือทําใหดีขึ้น 

วิธีมูลคายุติธรรม 

76. นอกเหนือจากการเปดเผยตามที่กําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีมูลคายุติธรรม

ตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 ถึง 35 ตองเปดเผยขอมูลในการกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตนงวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้ 

76.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ และสวนเพิ่มที่เปนผลมา

จากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย 
76.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ 
76.3 สินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ีรอจําหนายซึง่

จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และ

การจําหนายอ่ืนๆ 

76.4  ผลกําไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม 
76.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปนสกุลเงินท่ี

นําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานใน

ตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอรายงาน 

76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และ 

76.7 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 

77. เมื่อการวัดมูลคาที่ไดสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ

เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของงบการเงิน ตัวอยางเชน เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ําสินทรัพย

หรือหนี้สินท่ีไดรับรูแลวเปนสินทรัพยและหนี้สินตางหากตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 50 

กิจการตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางการวัดมูลคาที่ได กับการวัดมูลคาที่ปรับปรุงแลว

ซ่ึงรวมอยูในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวม ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่รับรูซ่ึงมีการ

บวกกลับ และยอดปรับปรุง ท่ีมีนัยสําคัญอ่ืนๆ 

78. ในกรณียกเวนท่ีอางถึงในยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการวัดมูลคาอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุนโดย

ใชราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) การกระทบยอดที่ระบุในยอหนาที่ 76 จะตองเปดเผยจํานวน            

ท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนนั้นแยกตางหากจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอ่ืน 

นอกจากนี้ กิจการตองเปดเผยทุกขอดังตอไปนี้ 

78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

78.2 คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 

78.3 ประมาณการชวงของมูลคายุติธรรมที่มีความเปนไปไดสูง (หากสามารถหาได) 
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78.4 เมื่อมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีไมไดบันทึกดวยมูลคายุติธรรม 

78.4.1 ขอเท็จจริงท่ีวากิจการไดจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีไมได

บันทึกดวยมูลคายุติธรรม 

78.4.2 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ีจําหนาย และ 

78.4.3 จํานวนผลกําไรหรือขาดทุนท่ีไดรับรู 
วิธีราคาทุน 

79. นอกจากการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนาที่ 75 แลว กิจการที่ใชวิธีราคาทุนตาม 

ยอหนาที่ 56 ตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 

79.1 วิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่ใช 

79.2 อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช 
79.3 มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเสื่อมราคาสะสม (รวมกับ 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสนิทรัพยสะสม) ณ วันตนงวดและสิ้นงวด 
79.4 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันตน

งวดกับวันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังตอไปนี้ 

79.4.1 สวนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหวางสวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการซื้อกับสวน

เพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมรายจายในภายหลังเขาเปนตนทุนของสินทรัพย 

79.4.2 สวนเพิ่มที่เปนผลมาจากการรวมธุรกิจ 
79.4.3 สินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนเปนถือไวเพื่อขาย หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยท่ี

รอจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไว

เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก และการจําหนายอ่ืนๆ 

79.4.4 คาเสื่อมราคา 

79.4.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูและจํานวนผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของสินทรัพยท่ีกลับรายการในระหวางงวดตามขอกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

79.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินไปเปน

สกุลเงินท่ีนําเสนอรายงานที่แตกตางออกไป และจากการแปลงคางบ

การเงินของหนวยงานในตางประเทศมาเปนสกุลเงินของหนวยงานที่เสนอ

รายงาน 

79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสินคาคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน และ 

79.4.8 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 

79.5 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ในกรณียกเวนตามที่กําหนดไวใน

ยอหนาที่ 53 เมื่อกิจการไมสามารถหามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
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79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน 

79.5.2 คําอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ และ 

79.5.3 ประมาณการชวงของมลูคายุติธรรมทีม่ีความเปนไปไดสงู (หากสามารถหาได) 

การปฏิบัติชวงเปลี่ยนแปลง 

         วิธีมูลคายุติธรรม 
80. กิจการที่ไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนคร้ังแรก โดยไดเลือกจัดประเภทและบันทึกบัญชี

สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยบางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเชาดําเนินงานเปน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตองรับรูผลกระทบของการเลือกนั้นเปนการปรับปรุงในกําไร

สะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดเลือกวิธีการบัญชีนี้เปนคร้ังแรก นอกจากนี้ 

80.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน

หรือที่ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น 

(ซ่ึงการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที ่

5 และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) กิจการอาจปฏิบัติดังนี้ 

80.1.1 ปรับปรุงกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกที่สุดที่ไดมีการนําเสนอมูลคา

ยุติธรรมนั้น และ 

80.1.2 ทําการปรับปรงุยอนหลังขอมลูเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว 

80.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุง

ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและตองเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว 

80ก.  ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม กิจการควรรายงานผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาใช ณ วันท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช (หรือกอนวันดังกลาว) โดยปรับปรุง

กําไรสะสมยกมาสําหรับงวดที่กิจการไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชคร้ังแรก นอกจากนี้ 

80ก.1 หากกิจการไดเคยเปดเผยมูลคายุติธรรมตอสาธารณะ (ไมวาจะเปดเผยในงบการเงิน

หรือที่ใดก็ตาม) มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงวดกอนหนานั้น 

(ซ่ึงการกําหนดมูลคาทําใหมูลคายุติธรรมเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที ่5 

และแนวปฏิบัติในยอหนาที่ 36 ถึง 52) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไม

กําหนด) ใหกิจการปฏิบัติดังนี้ 
80ก.1.1 ปรับปรุงกําไรสะสมยกมาตนงวดในงวดแรกที่สุดที่ไดมีการนําเสนอ

มูลคายติุธรรมนั้น และ 
80ก.1.2  ทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดดังกลาว 

80ก.2 หากกิจการไมเคยเปดเผยขอมูลตาม 80ก.1 ตอสาธารณะ กิจการไมตองปรับปรุง

ยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบและควรเปดเผยขอเท็จจริงนี้ไว 

81. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติที่แตกตางจากขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 



 

                                                                      มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) หนา 26/26 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 กําหนดใหปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบเวนแตจะทําไมได

ในทางปฏิบัติ 
82. เมื่อกิจการเร่ิมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนคร้ังแรก การปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด

ใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวย 

วิธีราคาทุน 

83. ใหกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการ

บัญชี เมื่อกิจการเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนคร้ังแรกและเลือกใชวิธีราคาทุน โดยใหถือ

เปนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และใหรวมถึงการจัดประเภทใหมของสวนเกินทุนจากการ

ตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมดวย 

84. ขอกําหนดในยอหนาที่ 27 ถึง 29 เก่ียวกับการวัดมูลคาเมื่อเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุนท่ีไดมาโดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย ใหถือเปนการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการ             

ในอนาคต 

วันถือปฏิบตั ิ

85. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ 

นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไปถือปฏิบั ติ สําห รับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ร่ิมกอน วันที่  

1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

85ก.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน ไดแกไขคํานิยามที่ใช

ในทุกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นยังไดแกไขยอหนาที่ 62 ซ่ึงกิจการจะตองถือ

ปฏิบัติรายการแกไขเหลานี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554             

หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) กอนวันที่มีผลบังคับใช 

กิจการตองนําการแกไขเหลานั้นมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย 

85ข.  ไดมีการแกไขยอหนาที่ 8, 9, 48, 53, 54 และ 57 และตัดยอหนาที่ 22 และเพ่ิมยอหนาที่ 53ก 

และ 53ข โดยกิจการจะตองถือปฏิบัติรายการแกไขดังกลาวโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการสามารถเลือกที่จะถือปฏิบัติรายการแกไข

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางไดกอนวันที่ 1 มกราคม 2554             

ถามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางสามารถระบุไดในวันนั้นๆ 

หากกิจการเลือกที่จะนําการแกไขเหลานี้มาถือปฏิบัติกอน กิจการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวและ

ถือปฏิบัติการแกไขในยอหนาที่ 5 และ 81จ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง 

สินทรัพยไมหมนุเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลกิ  

คําแถลงการณ 

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่ ส้ินสุดในวันที่ 

31 ธันวาคม 2551 (IFRS No.5: Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

(Bound volume 2009)) 
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สารบัญ 

 ยอหนาที ่

บทนํา    บทนํา1– บทนํา6 

วัตถุประสงค  1 

ขอบเขต 2-5ก 

การจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

 

6-14 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จะทิ้ง 13-14 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จําหนาย) 

ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือถือไวเพื่อจายใหแก

ผูเปนเจาของ 

 

 

15-29 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 15-19 

การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับรายการ 20–25 

การเปล่ียนแปลงแผนในการขาย  26–29 

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล    30–42 

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิก 31-36ก 

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง 37 

การนําเสนอสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จดัประเภท  

เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
38-40 

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 41–42 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 43 

วันถือปฏิบัติ  44-44ง 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม 45 

ภาคผนวก  

 ก  คํานิยาม  

 ข  แนวปฏิบัต ิ  

แนวทางปฏิบัต ิ  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ข  

ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนาดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก

และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด   
บทนํา 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนํา 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่

ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก กําหนดถึงการจัดประเภท การวัดมูลคา และการ

นําเสนอขอมูลของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไม

หมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

บทนาํ 2  บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

บทนาํ 3  บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

บทนาํ 4   บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

บทนาํ 5   บทนาํนีไ้มเก่ียวของ 

หลักการสําคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 6   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี ้
6.1 นําการจัดประเภท ‘ถือไวเพ่ือขาย’ มาใช 

6.2 แนะนําแนวคิดเก่ียวกับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึงกลุมของสินทรัพยที่จะยกเลิก 

(โดยการขายหรือไมใชการขาย) รวมกันเปนกลุมในรายการเดียว รวมทั้งหนี้ สินที่

เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยเหลานั้นที่จะถูกโอนไปในรายการดังกลาว 

6.3 กําหนดใหสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายแสดงดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

6.4 กําหนดใหกิจการหยุดคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย หรือ

รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย  

6.5 กําหนดใหกิจการตองนําเสนอขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย รวมถงึ
สินทรัพยและหนี้สินที่รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย     

เปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน  
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6.6 กําหนดให  
6.6.1 จัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่การดําเนินงานเขาเงื่อนไขของการ

ถือไวเพ่ือขาย หรือเมื่อกิจการขายการดําเนินงาน 

6.6.2 แสดงผลการดําเนนิงานของการดําเนนิงานที่ยกเลิกแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงนิ 

6.6.3 ไมปรับปรุงยอนหลังการจัดประเภทการดําเนินงานที่ยกเลิกเมื่อเงื่อนไขของ 
การจัดประเภทไมเกิดขึ้นจนกระทั่งหลังส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว

เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีม้ีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบญัชีสําหรับ

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย รวมถึงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลของการดําเนนิงานที่ยกเลิก 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ตองการให 

1.1 วัดมูลคาของสินทรัพยทีเ่ขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย โดยใชมูล

คาที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายติุธรรมหักตนทนุในการขาย และหยุดคิดคา

เส่ือมราคาของสินทรัพยดังกลาว และ 

1.2 นําเสนอสินทรัพยทีเ่ขาเกณฑการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายเปนรายการแยก

ตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน และนําเสนอผลของการดําเนินงานที่ยกเลิกเปนรายการ

แยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ขอบเขต 

2. การจัดประเภทและการนําเสนอตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนทุกชนิด
1  
และกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกทุกกลุมใน

กิจการ การวัดมูลคาตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เขาเกณฑการรับรูทุกชนิดและกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก (ตามที่กําหนดใน 

ยอหนาที่ 4) ยกเวนสินทรัพยที่แสดงไวในยอหนาที่ 5 ซ่ึงยังคงตองวัดมูลคาตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เก่ียวของ 

3. สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ตองไมจัดประเภทใหมเปนสินทรัพยหมุนเวียนจนกวาสินทรัพยนั้น

จะเขาเกณฑในการจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ กิจการตองไมจัดประเภทสินทรัพยที่โดยปกติแลวจะจัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ซ้ือมาสําหรับขายตอโดยเฉพาะ เปนสินทรัพยหมุนเวียน เวนแตสินทรัพยนั้นเขาเกณฑที่จะจัด

ประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

4. ในบางคร้ังกิจการจําหนายกลุมของสินทรัพย อาจมีหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงในรายการเดียวกัน 

กลุมสินทรัพยที่จําหนายนั้นอาจเปนกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หนวยของ

                                                
1
 สําหรับสินทรัพยท่ีจัดประเภทตามการนําเสนอตามสภาพคลอง  สินทรัพยไมหมุนเวียนคือสินทรัพยท่ีรวมถึงจํานวนท่ี

คาดวาจะไดรับคืนเกินกวา 12 เดือนหลังจากวันท่ีท่ีรายงาน ยอหนาท่ี 3 ใชกับการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาว 
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเพียงหนวยเดียว  หรือบางสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
2
 

กลุมที่ยกเลิกอาจรวมไปถึงสินทรัพยและหนี้สินใดๆ ของกิจการซ่ึงรวมทั้งสินทรัพยหมุนเวียน 

หนี้สินหมุนเวียนและสินทรัพยที่ไมไดมีการวัดมูลคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 5 ของ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้  หากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขตของการวัดมูลคาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก ใหนําขอกําหนด

ในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสินทรัพยทั้งกลุม 

เพ่ือใหกลุมสินทรัพยวัดมูลคาโดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม  

หักดวยตนทุนในการขาย ขอกําหนดในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการที่อยูในกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิกกําหนดไวในยอหนาที่ 18 19 และ 23 

5. ขอกําหนดในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
3
 ไมนํามาถือปฏิบัติกับ

สินทรัพยตอไปนี้ (ไมวาจะเปนสินทรัพยเด่ียวหรือเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดย

ขอกําหนดของสินทรัพยเหลานี้อยูภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ ดังนี้ 

5.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได      

5.2 สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))  

5.3 สินทรัพยทางการเงินที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู

และการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
5.4 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือปฏิบัติตามวิธีมูลคายุติธรรมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

5.5  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่วัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมหักประมาณการตนทุนในการขาย

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) 

5.6 สิทธิตามสัญญาภายใตสัญญาประกันภัยที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) 

5ก การจัดประเภท การนําเสนอขอมูล และการวัดมูลคาที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยที่ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ซ่ึงจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย รวมถึงสินทรัพยที่ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ซ่ึงจัด

ประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือจายใหแกผูเปนเจาของในฐานะที่เปนเจาของ (สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือ

จายใหแกผูเปนเจาของ) 

                                                
2
 อยางไรก็ตาม เม่ือกระแสเงินสดจากสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยคาดวาจะเกิดข้ึนโดยหลักมาจากการขายมากกวาการใช

อยางตอเนื่อง สินทรัพยดังกลาวก็จะข้ึนอยูกับกระแสเงินสดจากสินทรัพยอ่ืนนอยลง และกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกซึ่งเคยเปน

สวนหนึ่งของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดก็จะกลายเปนหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแยกตางหาก 

3
 นอกเหนือจากยอหนาท่ี 18 และ 19 ซึ่งกําหนดใหสินทรัพยท่ีสงสัยวาจะดอยคาใหวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีฉบับอ่ืนเก่ียวของ 
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การจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่

ถือไวเพื่อขาย หรือสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของ 

6. กิจการตองจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) เปนสินทรัพยท่ี 

ถือไวเพื่อขายหากมูลคาตามบัญชีท่ีจะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใช

สินทรัพยนั้นตอไป 

7. ในกรณีเชนนี้ สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพ

ปจจุบันซ่ึงขึ้นอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก 

8. สําหรับการขายที่จะมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากนั้น ผูบริหารในระดับที่เหมาะสม

ตองผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) และตองเร่ิมดําเนินการตาม

แผนเพ่ือหาผูซ้ือ และเพ่ือทําตามแผนใหสมบูรณ  นอกจากนี้ กิจการตองมีการเสนอขายสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) อยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลองกับมูลคายุติธรรมใน

ปจจุบันของสินทรัพยนั้น นอกจากนี้ การขายดังกลาวตองคาดวาจะเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการ

เปนการขายที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย เวนแตจะเปนไปตามที่

กําหนดไวในยอหนาที่ 9 และการดําเนินการเพ่ือใหแผนเสร็จสมบูรณตองบงบอกไดวาไมนาจะ

เปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงแผนอยางมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกแผนนั้น ความเปนไปไดของ

การไดรับอนุมัติจากผูถือหุน (หากกฎหมายมีขอกําหนดไว) ตองถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิน

วาการขายดังกลาวมีความเปนไปคอนขางแนในระดับสูงมากหรือไม 

8ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพยที่สงผลใหกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยตอง

จัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยเหลานั้นเปนสินทรัพยและหนี้สินที่ถือไว

เพ่ือขายเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่กําหนดไวในยอหนาที่ 6 ถึง 8 โดยไมคํานึงถึงวากิจการ          

จะยังคงมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยดังกลาวหลังการขายหรือไม 

9. โดยทั่วไปอาจมีเหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหระยะเวลาการขายที่เสร็จสมบูรณขยายเกินกวา  

1 ป การขยายระยะเวลาในการขายที่เสร็จสมบูรณนั้นไมไดเปนเหตุใหสินทรัพย (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) นั้น ไมสามารถจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หากความลาชานั้น

เกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการ และมีหลักฐานเพียง

พอที่จะแสดงใหเห็นวากิจการยังคงยึดถือแผนในการขายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเขาเกณฑตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข 

10. รายการขายใหรวมถึงการแลกเปล่ียนสินทรัพยไมหมุนเวียนกับสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเมื่อการ

แลกเปล่ียนนั้นมีเนื้อหาเชิงพาณิชยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) 
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11. เมื่อกิจการไดมาซ่ึงสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) โดยมีแผนที่จะจําหนาย

ออกไปในภายหลัง กิจการจะจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)

ดังกลาว เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย ณ วันที่ไดสินทรัพยนั้นมาก็ตอเมื่อเขาเกณฑระยะเวลา 1 ป

ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 8 (นอกจากจะไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 9) และมีความเปนไปได

คอนขางแนในระดับสูงมากที่เงื่อนไขอ่ืนในยอหนาที่ 7 และ 8 (ซ่ึงยังไมไดเปนไปตามที่กําหนดใน

วันนั้น) จะเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวภายในระยะเวลาอันส้ันหลังจากที่ไดสินทรัพยนั้นมา 

(ปกติภายใน 3 เดือน) 

12. หากเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8 ครบถวนหลังส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการ ตองไมจัด

ประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายในงบ

การเงินที่เผยแพร อยางไรก็ตาม หากเงื่อนไขดังกลาวครบถวนหลังจากส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

แตกอนการอนุมัติใหเผยแพรงบการเงิน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 

41.1 41.2 และ 41.4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

12ก สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือจาย

ใหแกผูเปนเจาของก็ตอเมื่อกิจการผูกพันในการจายสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

ใหแกผูเปนเจาของ ในกรณีนี้สินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพ่ือการจายในทันทีในสภาพปจจุบัน 

และการจายมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก สําหรับการจายที่มีความเปนไปได

คอนขางแนในระดับสูงมาก การดําเนินการที่จะทําใหการจายเสร็จสมบูรณตองมีการเร่ิมตนแลว

และคาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งปนับจากวันที่การจัดประเภทสินทรัพย การดําเนินการที่

จําเปนเพ่ือใหการจายเสร็จสมบูรณตองบงบอกไดวาไมนาจะเปนไปไดที่จะมีการเปล่ียนแปลงการ

จายอยางมีนัยสําคัญหรือจะยกเลิกการจายนั้น ความเปนไปไดของการไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 

(หากกฎหมายมีขอกําหนดไว) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินวาการจายดังกลาวมีความ

เปนไปคอนขางแนในระดับสูงมากหรือไม 

สินทรพัยไมหมุนเวียนที่จะทิ้ง 

13. กิจการตองไมจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทิ้งเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย เนื่องจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่จะไดรับคืนสวนใหญจะเกิดจาก

การใชงานตอไป อยางไรก็ตาม หากกลุมสินทรัพยที่จะทิ้งนั้นเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 

32.1 ถึง 32.3 กิจการตองแสดงผลประกอบการและกระแสเงินสดของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกเปน

การดําเนินงานที่ยกเลิกตามที่กําหนดในยอหนาที่ 33 และ 34 ณ วันที่หยุดใชสินทรัพยนั้น

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทิ้งรวมถึงสินทรัพยไมหมุนเวียน  

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะใชไปจนส้ินสุดอายุทางเศรษฐกิจ และสินทรัพยไมหมุนเวียน 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะถูกปดไปมากกวาที่จะถูกขาย 

14. กิจการตองไมจัดประเภทของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกใชช่ัวคราวเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง 
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การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

15. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) ท่ีจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม 

หักตนทุนในการขาย 

15ก กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) ท่ีจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชี              

กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจาย
4
 

16. หากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่ไดมาใหมเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (ดูยอหนาที่ 11) การปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 15 จะทําใหสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถูกวัดมูลคาในการรับรูเมื่อเร่ิมแรกโดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวาง

มู ลค าตามบั ญชี หากสิ นทรั พย นั้ นไม ถู กจั ดประเภทเป น สิ นทรั พย ที่ ถื อไว เ พ่ื อขาย  

(เชน ราคาทุน) กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ดังนั้น หากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพย        

ที่ยกเลิก) ไดมาโดยเปนสวนหนึ่งของการรวมกิจการ สินทรัพยนั้นตองถูกวัดมูลคาโดยใชมูลคา

ยุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย 

17. เมื่อคาดวาการขายจะเกิดขึ้นเกินกวาระยะเวลา 1 ป กิจการตองวัดตนทุนในการขายดวยมูลคา

ปจจุบัน มูลคาปจจุบันของตนทุนในการขายที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไปตองแสดงเปน

ตนทุนทางการเงินในกําไรหรือขาดทุน 

18. กิจการตองวัดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดในกลุม) ตามที่

กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของในทันทีกอนที่จะจัดประเภทสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายในคร้ังแรก  

19. ในการวัดมูลคาใหมของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกในภายหลัง มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ

หนี้สินใดๆ ที่ไมไดอยูในขอบเขตของขอกําหนดในการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้แตรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

ตองมีการวัดมูลคาใหมใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของกอนที่จะ 

มีการวัดมูลคาใหมของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

                                                
4
 ตนทุนในการจายหมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจาย ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 
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การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับรายการ 

20. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในคร้ังแรกหรือในคร้ังตอๆ  ไปของสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เพ่ือใหมูลคาของสินทรัพยเทากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขาย ทั้งนี้ จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19  

21. กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย แต

ไม เ กินยอดผลขาดทุนจากก ารด อยค าสะสมที่ เ คย รับ รู ตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

22. กิจการตองรับรูผลกําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

22.1 จนเทากับจํานวนที่ไมเคยรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 19 แต 

22.2 ไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อยูในขอบเขต

ของการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้   ทั้งนี้ ไมวาจะเปน 

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

หรือที่เคยรับรูกอนหนานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

การดอยคาของสินทรัพย 

23. ผลขาดทุนจากการดอยคา (หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรูสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกตอง

นําไปลด (หรือเพ่ิม) มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนในกลุมที่อยูในขอบเขตของการวัด

มูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามลําดับของการปนสวนที่กําหนดไวในยอ

หนาที่ 104.1 และ 104.2 และยอหนาที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

24. ในวันที่ตัดรายการออกจากบัญชี กิจการตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเคยรับรูในวันที่ขาย

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอกําหนดที่เก่ียวของกับการตัดรายการ

แสดงไวใน 

24.1 ยอหนาที่ 67 ถึง 72 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และ 

24.2 ยอหนาที่ 112 ถึง 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง

สินทรัพยไมมีตัวตน 

25. กิจการตองไมบันทึกคาเส่ือมราคา (หรือคาตัดจําหนาย) ของสินทรัพยไมหมุนเวียนระหวาง 

ที่สินทรัพยนั้นถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หรือระหวางที่สินทรัพยนั้นเปนสวนหนึ่ง

ของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ ถือไว เพ่ือขาย สวนดอกเบี้ยและ 

คาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหนี้สินซ่ึงอยูในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพย 

ที่ถือไวเพ่ือขายนั้นตองยังคงรับรูตอไป 
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การเปล่ียนแปลงแผนการขาย 

26. หากกิจการจัดประเภทของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

แตภายหลังไมเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 อีกตอไป กิจการตองเลิกจัดประเภท

สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

27. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ ถือไวเพ่ือขาย  

(หรือเลิกรวมเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย)  

โดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวาง 

27.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กอนจะถูกจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและปรับปรุงดวยคาเส่ือมราคา คาตัดจําหนาย หรือการตีราคาใหม

ที่ควรจะรับรูหากสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้นไมไดถูกจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย กับ 

27.2 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ตัดสินใจเลิกขายในเวลาตอมา
5
 

28. กิจการตองรวมการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เลิกจัดประเภทเปนสินทรัพย

ที่ถือไวเพ่ือขายในกําไรหรือขาดทุน
6
 จากการดําเนินงานตอเนื่อง ในงวดที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข           

ที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 อีกตอไป กิจการตองแสดงรายการปรับปรุงดังกลาวในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวนเดียวกันกับการแสดงผลกําไรหรือขาดทุน (ถามี) ที่รับรูตามที่กําหนดไวใน

ยอหนาที่ 37 

29. หากกิจการยายสินทรัพยหรือหนี้สินใดออกจากกลุมสินทรัพยที่จําหนายที่จัดประเภทเปนสินทรัพย

ที่ถือไวเพ่ือขาย สินทรัพยและหนี้สินที่เหลืออยูในกลุมสินทรัพยที่จําหนายซ่ึงจะขายนี้จะตองมี 

การวัดมูลคาเปนกลุมตอไปก็ตอเมื่อกลุมนั้นเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 ถึง 9 มิฉะนั้น 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เหลืออยูในกลุมซ่ึงแตละรายการยังคงเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตองวัดมูลคาสินทรัพยแตละรายการโดยใชจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคา

ตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายในวันนั้น  กิจการตองเลิกจัดประเภทสินทรัพยไม

หมุนเวียนที่ไมเขาเงื่อนไข เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26 

 

 

                                                
5
 หากสินทรัพยไมหมุนเวียนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

ดังกลาวคือมูลคาตามบัญชีหลังจากหักขาดทุนจากการดอยคาซึ่งเกิดข้ึนจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

6
 ยกเวน กรณีท่ีสินทรัพยเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ หรือสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเคยตีราคาใหมตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งการปรับปรุงตองถือเปนการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
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การนําเสนอและการเปดเผยขอมูล    

30. กิจการตองนําเสนอและเปดเผยขอมูลท่ีทําใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลทางการเงิน

ของการดําเนินงานที่ยกเลิกและการเลิกใชสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย 

ท่ียกเลิก) 

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิก 

31. สวนประกอบของกิจการ ประกอบดวยการดําเนินงานและกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยาง

ชัดเจน (ทั้งในดานการดําเนินงานและดานวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงิน) จากสวน 

ที่เหลือของกิจการ หรืออีกนัยหนึ่ง สวนประกอบของกิจการจะเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด 

เงินสดหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในขณะที่มีไวสําหรับดําเนินงาน 

32. การดําเนินงานที่ยกเลิก หมายถึง สวนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไวเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย และ 

32.1 เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรที่แยกตางหาก 

32.2 เปนสวนหนึ่งของแผนรวมกันที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรที่แยก

ตางหาก หรือ 

32.3 เปนบริษัทยอยที่ซ้ือมาเพ่ือขายตอ 

33. กิจการตองเปดเผย 

33.1 จํานวนเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงประกอบดวยยอดรวมของ 

33.1.1 กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.1.2 ผลกําไรหรือขาดทุนหลังหักจากภาษีที่รับรูในการวัดมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย หรือในการจําหนายสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยซ่ึงเปน 

สวนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก 

33.2 การวิเคราะหจํานวนเงินในขอ 33.1 โดยแสดงเปน 

33.2.1 รายได คาใชจาย และผลกําไรหรือขาดทุนกอนหักภาษีของการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก 

33.2.2 ภาษีเงินไดที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

33.2.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่ รับรูในการวัดมูลคาใหเปนมูลคายุติธรรมหักตนทุน 

ในการขาย หรือในการจําหนายสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงเปน 

สวนหนึ่งของการดําเนินงานที่ยกเลิก และ 

33.2.4 ภาษีเงินไดที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.8 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

การวิเคราะหดังกลาวอาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ หากกิจการนําเสนอการวิเคราะหในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการตอง
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นําเสนอไวในสวนที่ระบุวาเก่ียวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ซ่ึงหมายถึง แยกตางหาก

จากการดําเนินงานตอเนื่อง การวิเคราะหนี้ไมจําเปนตองทําสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก

ที่เปนบริษัทยอยที่ซ้ือมาใหมซ่ึงเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย

ต้ังแตตอนซ้ือมา (ดูยอหนาที่ 11)    

33.3 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของ 

การดําเนินงานที่ยกเลิก การเปดเผยเหลานี้อาจนําเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หรือในงบการเงิน การเปดเผยนี้ไมจําเปนตองทําสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่เปน

บริษัทยอยที่ซ้ือมาใหมซ่ึงเขาเงื่อนไขในการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายต้ังแต 

ตอนซ้ือมา (ดูยอหนาที่ 11) 

33.4 จํานวนของกําไรจากการดําเนินงานตอเนื่องและจากการดําเนินงานที่ยกเลิกซ่ึงปนให 

แกเจาของบริษัทใหญ การเปดเผยเหลานี้อาจเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หรือแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

33ก หากกิจการนําเสนอสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่อธิบายไวใน

ยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

สวนที่ระบุวาเก่ียวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิกจะนําเสนอในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น 

34. กิจการตองนําเสนอการเปดเผยขอมูลใหมตามยอหนาที่ 33 สําหรับงบการเงินงวดกอน เพ่ือเปดเผยขอมูล

ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานที่ไดยกเลิกไปในวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สําหรับงวดที่นําเสนอคร้ังลาสุด 
35. กิจการตองจัดประเภทการปรับปรุงในงวดปจจุบันของจํานวนเงินที่เคยนําเสนอในการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจําหนายการดําเนินงานในงวดกอน แยกตางหากในสวนของ

การดําเนินงานที่ยกเลิก กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวนของการปรับปรุงดังกลาว 

สถานการณที่อาจทําใหเกิดการปรับปรุงเหลานี้รวมถึงตัวอยางตอไปนี้ 
35.1 การแกปญหาความไมแนนอนที่เกิดจากขอตกลงในรายการยกเลิกการดําเนินงาน เชน  

การไดขอยุติเก่ียวกับการปรับปรุงราคาซ้ือและการรับประกันกับผูซ้ือ 

35.2 การแกปญหาความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากและเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงานของ

สวนประกอบของกิจการกอนการจําหนาย เชน ภาระผูกพันที่ผูขายยังคงตองรับผิดชอบ

ตอสภาพแวดลอมและการรับประกันสินคาของผูขาย 

35.3 มีการจายชําระภาระผูกพันของแผนผลประโยชนของพนักงานโดยที่การจายชําระนั้น

เก่ียวของโดยตรงกับรายการที่ยกเลิก 

36. หากกิจการเลิกจัดประเภทสวนประกอบของกิจการเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย กิจการตอง 

จัดประเภทผลการดําเนินงานของสวนประกอบดังกลาวที่เคยนาํเสนอในการดําเนนิงานทีย่กเลิกตาม

ยอหนาที่ 33 ถึง 35 ใหม ผลการดําเนินงานดังกลาวตองรวมอยูในกําไรจากการดําเนนิงานตอเนือ่ง

สําหรับทุกงวดที่นําเสนอ กิจการตองอธิบายวาจํานวนสําหรับเงินงวดกอนเปนการนําเสนอใหม 
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36ก กิจการซ่ึงผูกพันกับแผนการขายสินทรัพยที่สงผลใหกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย  

ตองเปดเผยขอมูลกําหนดไวในยอหนาที่ 33 ถึง 36 เมื่อบริษัทยอยดังกลาวเปนกลุมที่ยกเลิก 

ซ่ึงเปนไปตามคํานิยามของการดําเนินงานที่ยกเลิกตามขอกําหนดในยอหนาที่ 32 

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เก่ียวของกับการดําเนนิงานตอเนื่อง 
37. ผลกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายที่ไมเปนไปตามคํานิยามของการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิกตองรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง 

การแสดงรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

38. กิจการตองแสดงรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและ

สินทรัพยของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย แยกตางหากจาก

สินทรัพยอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินในกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย

ตองนําเสนอแยกตางหากจากหนี้สินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยและหนี้สินเหลานี้ 

ตองไมนํามาหักกลบกันและนําเสนอเปนจํานวนเดียว กิจการตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและ

หนี้สินที่สําคัญซ่ึงถูกจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินหรือ          

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เวนแตจะไดรับยกเวนตามยอหนาที่ 39 กิจการตองนําเสนอรายได             

หรือคาใชจายสะสมที่รับรูโดยตรงในสวนของเจาของที่เก่ียวของกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายแยกตางหาก 
39. กิจการไมตองเปดเผยประเภทของสินทรัพยและหนี้สินที่สําคัญหากกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกเปน

บริษัทยอยที่ซ้ือมาใหม ซ่ึงเขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายจากการซื้อ (ดูยอหนาที่ 11)  

40. กิจการตองไมจัดประเภทใหมหรือนําเสนอใหมสําหรับจํานวนเงินที่ไดนําเสนอเปนสินทรัพย               

ไมหมุนเวียน หรือเปนสินทรัพยและหนี้สินของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่ไดจัดประเภทเปนถือไว  

เพ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดกอน เพ่ือสะทอนถึงการจัดประเภทในงบแสดงฐานะ

การเงินสําหรับงวดที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 

41. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดที่สินทรัพยไมหมุนเวียน 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายหรือเมื่อมีการขาย

สินทรัพยดังกลาว 

41.1 คําอธิบายของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

41.2 คําอธิบายถึงขอเท็จจริงและสถานการณของการขาย หรือที่นําไปสูการจําหนายที่คาดไว และ

ลักษณะและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนาย 
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41.3 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรูตามยอหนาที่ 20 ถึง 22 และหัวขอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่

รวมผลกําไรหรือขาดทุนนั้นไว (หากไมไดนําเสนอแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

41.4 สวนงานที่มีสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) (ถามี) ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 

42. หากเปนไปตามยอหนาที่ 26 หรือยอหนาที่ 29 ในงวดที่กิจการตัดสินใจเปล่ียนแปลงแผนในการ

ขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) กิจการตองเปดเผยคําอธิบายขอเท็จจริง

และสถานการณที่นําไปสูการตัดสินใจดังกลาวและผลของการตัดสินใจที่มีตอผลการดําเนินงาน

สําหรับงวดนั้นและงวดกอนที่มีการนําเสนอ 

การถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 

43. กิจการตองใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปเมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ

ปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่

ยกเลิกหลังจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช กิจการอาจปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสินทรัพยไมหมุนเวียนทุกประเภท (หรือ

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ ถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานที่เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่ยกเลิกกอนวันที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใชหากกิจการทราบมูลคาและขอมูลอ่ืนที่ตองนํามาใชในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้เมื่อเขาเงื่อนไขที่กําหนดไวเปนคร้ังแรก 

วันถือปฏิบัติ 

44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี              

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ   

หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมกอนวันที่  

1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

44ก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ปรับปรุงคําศัพท            

ซ่ึงใชกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 3 และ 38 และเพ่ิม                

ยอหนาที่ 33ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการ

ปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 แตหากกิจการไดถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการ เงินกอนวันที่มีผลบังคับใช 

การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นดวย 

44ข การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ทําใหตองปรับปรุงยอหนาที่ 33.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
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กิจการตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2554 แตหากกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)       
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กอนวันที่มีผลบังคับใช การเปล่ียนแปลงดังกลาว

จะมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นดวย การเปล่ียนแปลงดังกลาวตองใชวิธีปรับยอนหลังดวย 
44ค มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดเพ่ิมขอความในยอหนาที่ 8ก และ 36ก กิจการตองถือ

ปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2554 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหนําไปปฏิบัติกอนเวลาที่มีผลบังคับใช 

อยางไรก็ตาม กิจการตองไมถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมกอน

วันที่ 1 มกราคม 2554 เวนแตกิจการไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แตหากกิจการไดถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

ดังกลาวกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยเกี่ยวกับขอเท็จจริงดังกลาวดวย กิจการ

ตองถือปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงดังกลาวดวยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปนับจากวันที่กิจการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใชเปนคร้ังแรก ซ่ึงขึ้นอยู กับแนวปฏิบัติในชวง

เปล่ียนแปลงในยอหนาที่ 45 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

44ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดเพ่ิมขอความในยอหนาที่ 5ก 12ก และ 15ก เมื่อกิจการ

ถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จําหนาย) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพย           

ที่ถือไวเพ่ือจายใหแกผูเปนเจาของ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

กิจการตองใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมอนุญาตใหใชวิธี

ปรับยอนหลังสําหรับเร่ืองดังกลาว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหนําเร่ือง

ดังกลาวไปปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชโดยกิจการตองเปดเผยเกี่ยวกับขอเท็จจริงดังกลาว               

และตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ดวย 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม  

45. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
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ภาคผนวก ก 

คํานิยาม 

ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด  สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ 

ซ่ึงโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอ่ืน

หรือกลุมสินทรัพยอ่ืน 

สวนประกอบของกิจการ  การดําเนินงานหรือกระแสเงินสดที่สามารถแยกไดอยางชัดเจน (ทั้งใน

ดานการดําเนินงานและสําหรับวัตถุประสงคของการรายงานทาง

การเงิน) จากสวนที่เหลือของกิจการ  

ตนทุนในการขาย  
 

ตนทุนสวนเพ่ิมที่เก่ียวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย (หรือกลุม

สินทรัพยท่ียกเลิก) ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

สินทรัพยหมนุเวียน  

 

สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

(ก) คาดวาจะไดรับประโยชนหรือต้ังใจสําหรับขายหรือใชภายในรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ 

(ข) มีวัตถุประสงคหลัก ถือไวเพ่ือคา 

(ค) คาดวาจะใชประโยชนภายใน 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน หรือ 

(ง) สินทรัพยที่เปนเปนเงินสดหรือรายการที่เทียบเทาเงินสด (ตามคํานิยาม 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแส

เงินสด) และที่ไมมีขอจํากัดในการแลกเปล่ียนหรือการใชในการชําระ

หนี้สินอยางนอย 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การดําเนินงานที่ยกเลิก  สวนประกอบของกิจการที่ยกเลิกหรือที่จัดประเภทไวเปนสินทรัพยที่

ถือไวเพ่ือขาย และ 
(ก) เปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรที่แยกตางหาก 

(ข) เปนสวนหนึ่งของแผนรวมกันที่จะยกเลิกธุรกิจที่สําคัญหรือเขต
ภูมิศาสตรที่แยกตางหาก หรือ 

(ค) เปนบริษัทยอยที่ซ้ือมาเพ่ือขายตอ 

กลุมสินทรัพยท่ียกเลิก  กลุมของสินทรัพยที่ยกเลิก (โดยการขายหรือไมใชการขาย) รวมกัน

เปนกลุมในรายการเดียว และหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพย

เหลานั้นที่จะถูกโอนไปพรอมกับรายการดังกลาว กลุมสินทรัพยรวมถึง

คาความนิยมที่ไดมาในการรวมธุรกิจถากลุมสินทรัพยเปนหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่ไดรับปนสวนคาความนิยมตามที่กําหนด
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ไวในยอหนาที่ 80 ถึง 87 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย หรือเปนการดําเนินงานภายใน

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 

มูลคายุติธรรม  

 

จํานวนที่สินทรัพยสามารถแลกเปล่ียน หรือจํานวนที่ใชชําระหนี้สินใน

ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ

สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ

เก่ียวของกัน 

ขอผูกพันในการซื้อที่แนนอน  ขอตกลงกับผูที่ไมมีความเกี่ยวของกันซ่ึงผูกพันทั้งสองฝายและมักมีผล

บังคับตามกฎหมาย ซ่ึง (ก) กําหนดขอตกลงที่มีนัยสําคัญทั้งหมด 

รวมถึงราคาและระยะเวลาของรายการ และ (ข) รวมถึงมีบทลงโทษ

หากไมปฏิบัติตามขอผูกพันซ่ึงมากเพียงพอ ที่ทําใหการปฏิบัติตามขอ

ผูกพันมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก 

ความเปนไปไดคอนขางแนใน

ระดับสงูมาก  

มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นสูงมากกวาความเปนไปไดคอนขางแน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  สินทรัพยที่ไมเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยหมุนเวียน 

มีความเปนไปไดคอนขางแน  มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมเกิดขึ้น 

มูลคาทีค่าดวาจะไดรับคืน  จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนใน  

การขายและมูลคาจากการใช 

มูลคาจากการใช 

 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดจากการใช

สินทรัพยอยางตอเนื่องและจากการเลิกใชเมื่อส้ินสุดอายุใชงาน 
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ภาคผนวก ข 

แนวปฏิบัต ิ

ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ 

ข1 ตามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 9 การขยายระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณไมไดเปน

สาเหตุที่ทําใหไมสามารถจัดประเภทสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไว

เพ่ือขายหากความลาชานั้นเกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

กิจการและมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวา กิจการยังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย 

(หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ขอยกเวนสําหรับขอกําหนด 1 ปตามยอหนาที่ 8 ตองนํามาถือ

ปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น 

(ก) ในวันที่กิจการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่จะขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพย

ที่ยกเลิก) กิจการคาดหวังอยางสมเหตุสมผลวาผูอ่ืน (ซ่ึงไมใชผูซ้ือ) จะบังคับใชเงื่อนไขใน

การโอนสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่จะทําใหระยะเวลาที่ตองใชในการขาย

ใหเสร็จสมบูรณนั้นตองขยายออกไป และ 

(ก.1) การกระทําที่จําเปนเพ่ือตอบสนองตอเงื่อนไขเหลานั้นไมสามารถเกิดขึ้นได 

จนกระทั่ง หลังจากไดทําขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอน และ 

(ก.2)  ขอผูกพันแนนอนในการซ้ือมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะ

เกิดขึ้นภายใน 1 ป 

(ข) กิจการไดรับขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนและเปนผลใหผูซ้ือหรือผูอ่ืนบังคับใชเงื่อนไข

อยางที่ไมไดคาดการณมากอนในการโอนสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่

ยกเลิก) ซ่ึงกอนหนานี้ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายที่จะขยายระยะเวลาที่

ตองใชในการขายใหเสร็จสมบูรณ และ 

(ข.1)  การกระทําที่จําเปนเพ่ือตอบสนองตอเงื่อนไขไดเกิดขึ้นแลวอยางทันเวลา และ 
(ข.2)   คาดวาปจจัยที่กอใหเกิดความลาชาจะเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น   

(ค) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก สถานการณที่เคยคาดวาไมนาจะเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น และ

เปนผลใหสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่เคยจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายยังไมไดถูกขายออกไปเมื่อส้ินงวด และ 

(ค.1) ในระหวางรอบระยะเวลา 1 ปแรก กิจการไดกระทําการที่จําเปนเพ่ือตอบสนองตอ

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ 

(ค.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขาย

คลองในราคาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่มีสถานการณเปล่ียนแปลง และ 

(ค.3)  เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 และ 8 



มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) หนา 20/30 
 

 

แนวทางปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบแตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง

2550) 

การมีไวเพื่อขายในทันที (ยอหนาที่ 7) 

การเขาเงื่อนไขการจัดประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) 

ตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพปจจุบันซ่ึงขึ้นอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสําหรับการ

ขายสินทรัพยเหลานั้น (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) (ยอหนาที่ 7) สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) จะมีไวเพ่ือขายในทันที หาก ณ ปจจุบันกิจการมีความต้ังใจและความสามารถใน     

การโอนสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) แกผูซ้ือในสภาพปจจุบัน ตัวอยางที่ 1 ถึง 3 

แสดงถึงสถานการณที่อาจจะหรืออาจจะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 

ตัวอยางที่ 1 

กิจการผูกพันกับแผนการขายอาคารสํานักงานใหญและเร่ิมมีการดําเนินการหาผูซ้ือ 

1.1 กิจการมีความต้ังใจที่จะโอนอาคารดังกลาวใหกับผู ซ้ือภายหลังจากออกไปจากอาคารแลว 

ระยะเวลาที่จําเปนตองใชในการออกไปจากอาคารเปนขอตกลงที่เปนปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไป

สําหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น รายการนี้จะเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 ในวันที่มีการผูกพันตาม

แผนการขาย 

1.2 กิจการจะยังคงใชอาคารดังกลาวจนกระทั่งการกอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมเสร็จสมบูรณ 

กิจการไมมีความต้ังใจที่จะโอนอาคารปจจุบันใหกับผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากกอสรางอาคาร

สํานักงานแหงใหมเสร็จสมบูรณ (และจะออกไปจากอาคารปจจุบัน) การชะลอในระยะเวลาของ

การโอนอาคารปจจุบันโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาอาคารไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที 

รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการกอสรางอาคารสํานักงานแหงใหมเสร็จ

สมบูรณ แมวาขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนสําหรับการโอนอาคารปจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้น

กอนก็ตาม 

ตัวอยางที่ 2 

กิจการผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตและเร่ิมมีการดําเนินการหาผูซ้ือ ในวันที่

มีการผูกพันตามแผนการขาย กิจการมีสินคาคางสงสําหรับคําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณ 

2.1 กิจการมีความต้ังใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกลาวพรอมกับการดําเนินงาน คําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไม

เสร็จสมบูรณในวันที่ขายจะโอนใหกับผูซ้ือ การโอนคําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณในวันที่
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ขายจะไมมีผลกระทบตอจังหวะเวลาการโอนเคร่ืองจักร รายการนี้จะเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 

ในวันที่มีการผูกพันตามแผนการขาย 

2.2 กิจการมีความต้ังใจที่จะขายเคร่ืองจักรดังกลาว แตไมรวมถึงการดําเนินงาน กิจการไมมีความต้ังใจ

ที่จะโอนเคร่ืองจักรใหกับผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากหยุดดําเนินงานทั้งหมดของเคร่ืองจักรและ

จัดสงสินคาที่คางสงสําหรับคําส่ังซ้ือของลูกคาที่ยังไมเสร็จสมบูรณ การชะลอจังหวะเวลาการโอน

เคร่ืองจักรโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาเคร่ืองจักรไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที รายการนี้จะ

ไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการดําเนินงานของเคร่ืองจักรจะถูกยกเลิก แมวา        

ขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนสําหรับการโอนอาคารปจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้นกอนก็ตาม 

ตัวอยางที่ 3 

กิจการเขายึดอสังหาริมทรัพยที่จํานองไวกับกิจการ ประกอบดวยที่ดินและอาคาร ซ่ึงกิจการมีความต้ังใจ         

ที่จะขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
3.1 กิจการไมมีความต้ังใจที่จะโอนอสังหาริมทรัพยใหแกผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังจากเสร็จส้ินการ

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมราคาขายของอสังหาริมทรัพยดังกลาว การชะลอในระยะเวลาของการโอน

อสังหาริมทรัพยโดยกิจการ (ผูขาย) แสดงใหเห็นวาอสังหาริมทรัพยไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที 

รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7 จนกระทั่งการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยจะเสร็จสมบูรณ 

3.2 ภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จสมบูรณและอสังหาริมทรัพยถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไว

เพ่ือขาย แตกอนขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนจะเกิดขึ้น กิจการถูกรองเรียนเก่ียวกับการสราง

ความเสียหายตอสภาพแวดลอมและถูกบังคับใหแกไขความเสียหาย กิจการยังคงมีความต้ังใจทีจ่ะ

ขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว อยางไรก็ตามกิจการไมมีความสามารถในการโอนอสังหาริมทรัพย

ใหกับผูซ้ือจนกระทั่งภายหลังการจากการแกไขความเสียหายเสร็จสมบูรณ การชะลอในระยะเวลา

ของการโอนอสังหาริมทรัพยโดยบุคคลอ่ืนกอนขอผูกพันในการซ้ือที่แนนอนจะเกิดขึ้นแสดงให

เห็นวาอสังหาริมทรัพยไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที รายการนี้จะไมเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 7              

ไดอีกตอไป กิจการตองยกเลิกการจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายตาม

ขอกําหนดในยอหนาที่ 26  

การขายที่คาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งป (ยอหนาที่ 8) 

ตัวอยางที่ 4 

การเขาเงื่อนไขการจัดประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย การขายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิก) ตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก (ยอหนาที่ 7) และการโอนสินทรัพย

ไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ตองคาดวาจะเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการเปนการขายที่เสร็จ

สมบูรณภายใน 1 ป (ยอหนาที่ 8) ตัวอยางของรายการที่ไมเขาเงื่อนไขดังกลาว ไดแก 
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4.1 กิจการที่เปนบริษัทผูใหเชาเชิงพาณิชยและเชิงเงินทุน ถือครองอุปกรณที่มีไวเพ่ือขายหรือใหเชา 

ซ่ึงกิจการเพ่ิงจะหยุดการใหเชา และยังไมมีการกําหนดอยางทายสุดวารูปแบบรายการในอนาคต 

(ขายหรือใหเชา) จะเปนอยางไร 

4.2 กิจการเขาผูกพันกับแผนการขายอสังหาริมทรัพยที่กิจการใชอยู และการโอนของอสังหาริมทรัพย

จะรับรูเปนการขายและใหเชากลับคืน 

ขอยกเวนสําหรับเงื่อนไขตามยอหนาที่ 8 

ขอยกเวนสําหรับขอกําหนด 1 ปตามยอหนาที่ 8 ใหถือปฏิบัติในสถานการณที่จํากัดสําหรับระยะเวลาที่

กําหนดใหการขายที่เสร็จสมบูรณของสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะถูกขยายเกนิ

กวา 1 ป โดยเกิดจากเหตุการณหรือสถานการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกิจการและเปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไว (ยอหนาที่ 9 และภาคผนวก ข-1) ตัวอยางที่ 5 – 7 แสดงถึงสถานการณดังกลาว 

ตัวอยางที่ 5 

กิจการอยูในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่เขาผูกพันตามแผนการขายกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงถือวาเปนกลุม

สินทรัพยสําคัญของการดําเนินงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล การขายกลุมสินทรัพยดังกลาวจําเปนตอง

ไดรับอนุมัติจากหนวยงานกํากับดูแลซ่ึงอาจทําใหระยะเวลาที่กําหนดใหการขายเสร็จสมบูรณจะถูกขยาย

เกินกวา 1 ป การดําเนินการที่จําเปนเพ่ือใหไดรับการอนุมัติจะยังไมสามารถเร่ิมตนไดจนกระทั่งภายหลังที่

ทราบผูซ้ือและเกิดขอผูกพันการซ้ือที่แนนอนกับผูซ้ือแลว อยางไรก็ดีมีความเปนไปไดคอนขางแนอยูใน

ระดับสูงมากที่ขอผูกพันการซ้ือที่แนนอนนั้นจะเกิดขึ้นภายใน 1 ป ในสถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไข

ภายใตภาคผนวก ข1 (ก) สําหรับเร่ืองการยกเวนเร่ืองขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8 

ตัวอยางที่ 6 

กิจการเขาผูกพันตามแผนการขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตในสภาพปจจุบันและจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย หลังจากกิจการไดรับขอผูกพันการซ้ือที่แนนอนจากผูซ้ือแลว การตรวจสอบ

สภาพของเคร่ืองจักรโดยผูซ้ือทําใหพบความเสียหายตอส่ิงแวดลอมที่เดิมไมเคยทราบมากอน ผูซ้ือ

เรียกรองใหกิจการทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เสียหายใหดีขึ้น ซ่ึงอาจทําใหระยะเวลาที่กําหนดใหการ

ขายเสร็จสมบูรณเกินกวา 1 ป อยางไรก็ดี กิจการไดเร่ิมแกไขซอมแซมและมีความเปนไดคอนขางแนใน

ระดับสูงมากที่การแกไขซอมแซมจะเกิดขึ้นในระดับที่นาพอใจ ในสถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไข

ภายใตภาคผนวก ข1 (ข) สําหรับขอยกเวนเร่ืองขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8 

ตัวอยางที่ 7 

กิจการเขาผูกพันตามแผนการขายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย  

7.1 ในระหวาง 1 ปแรกของงวดเร่ิมตน เงื่อนไขทางตลาดที่เคยเปนอยู ณ วันที่มีการจัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายเมื่อเร่ิมแรกกลับแยลง สงผลใหสินทรัพยดังกลาวไมสามารถขายไดในวัน

ส้ินงวด ในระหวางงวดนั้นกิจการไดชักชวนผู ซ้ืออยางสม่ําเสมอ แตไมมีคําเสนอซ้ืออยาง

สมเหตุสมผล ทําใหกิจการตองตอบสนองโดยการปรับลดราคาขาย สินทรัพยยังคงมีการเสนอขาย
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อยางจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผล ซ่ึงสะทอนการเปล่ียนแปลงของเงื่อนไขทางตลาด และเปนไป

ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 7 และ 8 สถานการณดังกลาวถือวาเขาเงื่อนไขตามภาคผนวก ข1(ค) 

ที่ยกเวนขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8  ณ ส้ินงวด 1 ปแรกของงวดเร่ิมตน สินทรัพยดังกลายังคง

ตองจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

7.2 ใน 1 ปถัดไปของงวดเร่ิมตน เงื่อนไขทางตลาดยังคงแยลงอยางตอเนื่อง และกิจการไมสามารถ

ขายสินทรัพยนั้นไดในวันส้ินงวด  กิจการเชื่อวาเงื่อนไขทางตลาดจะปรับตัวดีขึ้นและไมมีการปรับ

ลดราคาของสินทรัพยอีก สินทรัพยยังคงจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายแตดวยราคาที่เกินกวา

มูลคายุติธรรมในปจจุบัน ในสถานการณดังกลาว การไมไดลดราคาสินทรัพยแสดงใหเห็นวา

สินทรัพยไมไดมีไวเพ่ือขายในทันที ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 7 นอกจากนี้ยอหนาที่ 8 กําหนดให

สินทรัพยตองตีราคาดวยราคาที่เหมาะสมกับมูลคายุติธรรมในปจจุบัน ดังนั้นจึงไมถือวาเขาเงื่อนไข

ตามภาคผนวก ข1(ค) สําหรับขอยกเวนเร่ืองขอกําหนด 1 ปในยอหนาที่ 8  สินทรัพยดังกลาวจะถูกจัด

ประเภทใหมเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือใชงานตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 26   

การกําหนดวาสินทรัพยไมหมุนเวียนใดเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง 
ยอหนาที่ 13 และ 14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดวาเมื่อสินทรัพยถูกปฏิบัติเปน

สินทรัพยที่จะทิ้ง ตัวอยางที่ 8 แสดงใหเห็นวาเมื่อใดสินทรัพยเปนสินทรัพยที่จะทิ้ง 

ตัวอยางที่ 8 

กิจการหยุดการใชโรงงานเพื่อการผลิตสินคาเนื่องจากความตองการสินคาลดลง อยางไรก็ดีโรงงานถูก

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และคาดวาจะใชดําเนินการผลิตอีกคร้ังเมื่อความตองการสินคา

กลับมา โรงงานดังกลาวจึงไมถือวาเปนกลุมสินทรัพยที่จะทิ้ง 

การแสดงการดําเนินงานที่ยกเลิกที่จะทิ้ง 

ยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หามจัดประเภทสินทรัพยที่จะทิ้งเปนถือไวเพ่ือขาย 

อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยที่จะทิ้งเปนสายงานหลักของธุรกิจหรือพ้ืนที่หลักทางภูมิศาสตรของการ

ดําเนินงาน สินทรัพยเหลานั้นจะรายงานไวในการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่สินทรัพยดังกลาวจะถูกทิ้ง 

ตัวอยางที่ 9 แสดงถึงการแสดงรายการตามขอกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางที่ 9 

ในเดือนตุลาคม 25X5 กิจการตัดสินใจที่จะยกเลิกการผลิตฝายทั้งหมด ซ่ึงเปนสายงานหลักของธุรกิจ 

การผลิตฝายจะหยุดดําเนินงานทั้งหมดในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ในงบการเงินสําหรับ 

ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของการผลิตฝายจะแสดงเปนการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X6 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสดของการผลิตฝายจะแสดงเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก และกิจการทําการเปดเผยขอมูลตาม                

ยอหนาที่ 33 และ 34 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
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การปนสวนของผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

ยอหนาที่ 23 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดใหผลขาดทุนจากการดอยคา               
(หรือผลกําไรที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ที่รับรูสําหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกตองนําไปลด (หรือเพ่ิม) มูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนในกลุมที่อยูในขอบเขตของการวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ตามลําดับของการปนสวนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104 และยอหนาที่ 122 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ตัวอยางที่ 10 แสดงถึงการปนสวนของ

ผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 

ตัวอยางที่ 10 

กิจการวางแผนจะจําหนายกลุมของสินทรัพย (เปนสินทรัพยที่จะขาย) สินทรัพยดังกลาวมีรูปแบบเปน

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิก และมีการวัดมูลคาดังตอไปนี้ 

 มูลคาตามบญัชี ณ วันรอบ

ระยะเวลารายงานกอนการ

จัดประเภทเปนสินทรัพยท่ี

ถือไวเพื่อขาย 

มูลคาตามบญัชีท่ีมีการ

วัดมูลคาใหมทันทีกอน

การจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย  

                           บาท                       บาท 

สินคาคงเหลือ 2,400 2,200 

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย 1,800 1,500 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (แสดงดวยราคาทุน) 5,700 5,700 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (แสดงดวยราคาที่ตีใหม) 4,600 4,000 

คาความนิยม 1,500 1,500 

รวม 16,000 14,900 

กิจการรับรูขาดทุนจํานวน 1,100บาท (16,000 บาท – 14,900 บาท) ทันทีกอนการจัดประเภทเปน

กลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงถือไวเพ่ือขาย 

กิจการประมาณวามูลคายุติรรมหักตนทุนในการขายของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกมีจํานวน 13,000 บาท 

เนื่องจากกิจการมีการวัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงถือไวเพ่ือขายดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวาง

มูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กิจการรับรูขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 1,900 

บาท (14,900 บาท – 13,000 บาท) เมื่อกลุมสินทรัพยดังกลาวจัดประเภทคร้ังแรกเปนสินทรัพยที่ถือไว

เพ่ือขาย 

ผลขาดทุนจากการดอยคาจะปนสวนไปยังสินทรัพยไมหมุนเวียน ซ่ึงการวัดมูลคาเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้นจะไมมีการปนสวนการดอยคาไปยังสินคาคงเหลือและ

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย ผลขาดทุนจะปนสวนไปยังสินทรัพยอ่ืนๆ ตามลําดับของการปนสวนที่
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กําหนดไวในยอหนาที่ 104 และ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคา

ของสินทรัพย 

การปนสวนสามารถแสดงไดดังนี้ 

  มูลคาตามบญัชีท่ีมีการ

วัดมูลคาใหมทันทีกอน

การจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

การปนสวนผล

ขาดทุนจาก  

การดอยคา 

 

 

มูลคาตามบญัชี 

หลังจากการปนสวน 

ผลขาดทุนจากการ

ดอยคา 

 บาท บาท บาท 

สินคาคงเหลือ 2,200 - 2,200 

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย 1,500 - 1,500 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

(แสดงดวยราคาทุน) 

 

5,700 

 

(235) 

 

5,465 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

(แสดงดวยราคาที่ตีใหม) 

 

4,000 

 

(165) 

 

3,835 

คาความนิยม 1,500 (1,500) - 

รวม 14,900 (1,900) 13,000 

 

อันดับแรก ผลขาดทุนจากการดอยคานําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน จากนั้นผลขาดทุนที่

คงเหลือจะปนสวนไปยังสินทรัพยอ่ืนๆ ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น 

การนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ยอหนาที่ 33 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยจํานวนเงินในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับการดําเนินงานที่ยกเลิกและการวิเคราะหจํานวนเงินดังกลาวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินหรือในสวนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แยกจากการดําเนินงานตอเนื่อง ตัวอยางที่ 11 แสดง

ถึงการเปดเผยตามกําหนดดังกลาว 
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ตัวอยางที่ 11 

กลุมบริษัท กขค-งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
(แสดงการจัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ของคาใชจาย)  

 25X2 

พันบาท 

 25X1 

พันบาท 

การดําเนินงานตอเนื่อง    

รายได X  X 

ตนทุนขาย (X)  (X) 

กําไรขั้นตน X  X 

รายไดอ่ืน X  X 

คาใชจายในการขาย (X)  (X) 

คาใชจายในการบริหาร (X)  (X) 

คาใชจายอ่ืน (X)  (X) 

ตนทุนทางการเงิน (X)  (X) 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม X  X 

กําไรกอนภาษี X  X 

คาใชจายภาษีเงินได (X)  (X) 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง X  X 

    

การดําเนินงานที่ยกเลิก    

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก* X  X 

กําไรสําหรับงวด X  X 

การแบงปนกําไร    

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ    

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง X  X 

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของบริษัทใหญ X  X 

   สวนที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม    

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง X  X 

      กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก X  X 

      กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม X  X 

 X  X 

*การวิเคราะหกําหนดใหแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การนําเสนอการสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปน

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

ยอหนาที่ 38 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองแสดงรายการสินทรัพยไม

หมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายและสินทรัพยของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภท

เปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย แยกตางหากจากสินทรัพยอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินในกลุม

สินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขายตองนําเสนอแยกตางหากจากหนี้สินอ่ืนในงบแสดงฐานะ

การเงิน สินทรัพยและหนี้สินเหลานี้ตองไมนํามาหักกลบกันและนําเสนอเปนจํานวนเดียว ตัวอยางที่ 12 

แสดงถึงการเปดเผยตามขอกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางที่ 12 

ณ ส้ินป 25X5 กิจการตัดสินใจจําหนายบางสวนของสินทรัพยของกิจการ (และมีความสัมพันธโดยตรงกับ

หนี้สินของกิจการ) สินทรัพยกลุมที่จะจําหนายดังกลาวซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 7 และ 8 จะ

ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

  มูลคาตามบัญชีหลังจากจัดประเภทเปนสินทรัพย 

ที่ถือไวเพ่ือขาย 

กลุมสินทรัพยทีจ่ําหนาย 1 

บาท 

กลุมสินทรัพยที่จําหนาย 2 

บาท 

สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย 1,400* - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 4,900 1,700 

หนี้สิน (2,400) (900) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิของกลุมสินทรัพยท่ีจําหนาย 3,900 800 

* จํานวน 400 บาทที่เก่ียวของกับสินทรัพยที่รับรูในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเปนยอดสะสมใน

สวนของเจาของ 
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การนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยที่

ถือไวเพ่ือขายสามารถแสดงไดดังนี้ 

 25X5  25X4 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

กกก X  X 

ขขข X  X 

 X  X 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 8,000  - 

 X  X 

    

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

คคค X  X 

งงง X  X 

จจจ X  X 

 X  X 

รวมสินทรัพย X  X 

    

หนี้สินและสวนของเจาของ    

หนี้สินหมุนเวียน    

ซซซ X  X 

ฌฌฌ X  X 

ญญญ X  X 

 X  X 

หนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียน 

ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

 

3,300 

  

- 

 X  X 

    

หนี้สินไมหมุนเวียน    

ดดด X  X 

ตตต X  X 

ถถถ X  X 

 X  X 

รวมหนี้สิน X  X 
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 25X5  25X4 

สวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ    

ฉฉฉ X  X 

ชชช X  X 

จํานวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสมในสวนของเจาของที่

เก่ียวของกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 

 

400 

  

- 

 X  X 

สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม X  X 

รวมสวนของเจาของ X  X 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ X  X 

 

กิจการไมตองปรับปรุงงบการเงินยอนหลังสําหรับการแสดงรายการสินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพย                 

ที่ยกเลิก) ที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย  งบแสดงฐานะการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ              

ในงวดกอนจึงไมจําเปนตองปรับปรุงการแสดงรายการใหม 

การวัดมูลคาและการแสดงรายการของบริษัทยอยที่ถูกซ้ือโดยมีเจตนาที่จะการขายบริษัท

นั้นออกไปอีกและจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

บริษัทยอยที่ถูกซ้ือมาโดยผูซ้ือมีเจตนาที่จะขายบริษัทนั้นออกไปอีกไมไดรับยกเวนจากการจัดทํางบการเงนิ

รวมในงบการเงินของผูซ้ือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ดีหากเขาเงื่อนไขตามยอหนาที่ 11 จะแสดงรายการเปนกลุมสินทรัพยที่

ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย ตัวอยางที่ 13 แสดงรายละเอียดของขอกําหนดดังกลาว 

ตัวอยางที่ 13 

กิจการ ก ซ้ือกิจการ ฮ ซ่ึงเปนบริษัทโฮลด้ิงที่มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ ย1 และ ย2 เฉพาะ ย2 ที่ถูกซ้ือมา

โดยมีเจตนาที่จะขายออกไปอีกและเปนไปตามขอกําหนดที่จะจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 

ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 32.3 ย2 ถือเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก 

ประมาณการมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ ย2 คือ 135 บาท กิจการ ก มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีตอ ย2 

ดังนี้ 
• เมื่อเร่ิมแรก กิจการ ก วัดมูลคาหนี้สินที่ระบุไดของ ย2 ดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงประมาณวาเทากับ    

40 บาท 

• เมื่อเร่ิมแรก กิจการ ก วัดมูลคาสินทรัพยที่ซ้ือมาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ ย2    

(135 บาท) บวกดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่ระบุได (40 บาท) ซ่ึงประมาณวาเทากับ 175 บาท 

• ณ ส้ินงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก ทบทวนการวัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกดวยดวยจํานวนที่ตํ่ากวา

ระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ประมาณวาเทากับ 130 บาท  หนี้สินที่ทบทวน
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การวัดมูลคาเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ ประมาณวา

เทากับ 35 บาท  ดังนั้นสินทรัพยรวมวัดมูลคาไดเทากับ 130 บาท + 35 บาท หรือเทากับ 165 บาท 

• ณ ส้ินงวดที่เสนอรายงาน กิจการ ก แสดงสินทรัพยและหนี้สินสวนดังกลาวแยกจากสินทรัพยและ

หนี้สินอ่ืนในงบการเงินรวมตามที่แสดงในตัวอยางที่ 12 การนําเสนอการสินทรัพยไมหมุนเวียน

หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย และ 

• ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ ก แสดงกําไรหลังภาษีเงินไดหรือขาดทุนของ ย2 และแสดงกําไร

หรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดที่รับรูภายหลังจากการทบทวนมูลคาของ ย2 ซ่ึงเทากับการทบทวนการ

วัดมูลคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกจาก 135 บาท เปน 130 บาท 

กิจการไมตองทําการวิเคราะหตอไปสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน หรือสําหรับการเปล่ียนแปลงในมูลคา

ของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

เรื่อง

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

คําแถลงการณ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร ซึ่งเปนการแกไข

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

(IFRS 6 : Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Bound volume 2009))
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สารบัญ

ยอหนาที่ 
บทนํา บทนํา1-บทนํา5
วัตถุประสงค 1–2
ขอบเขต 3–5
การรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 6–7
ขอยกเวนเปนการชั่วคราวจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด ยอหนาที่ 11 และ 12 6–7

การวัดมูลคาสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 8–14
การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ 8
องคประกอบของราคาทุนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 9–11
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 12
การเปลี่ยนโยบายบัญชี 13–14
การแสดงรายการ 15–17
การจัดประเภทรายการสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 15–16
การจัดประเภทรายการใหมสําหรับสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการสํารวจและประเมินคา 17
การดอยคา 18–22
การรับรูรายการและการวัดมูลคา 18–20
การระบุระดับขั้นที่สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาจะตองถูก 

ประเมินการดอยคา 21–22
การเปดเผยขอมูล 23–25
วันถือปฏิบัติ 26
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 27
ภาคผนวก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ทุกยอหนา

มีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนาถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก

และการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา

เหตุผลของการกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การสํารวจและประเมินคา 
แหลงทรัพยากรแร

บทนํา 1 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตัดสินใจที่จะกําหนดมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร ดวยเหตุผล ดังตอไปนี้

(1) จนถึงปจจุบัน ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีที่กลาวถึงการบัญชีเปนการเฉพาะสําหรับ

กิจกรรมดังกลาว และกิจกรรมดังกลาวไมไดถูกรวมไวในขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน นอกจากนี้ สิทธิ

ในแร และทรัพยากรแร เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไมสามารถผลิตได

ใหมนั้นไมไดอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ดังนั้น กิจการจําเปนที่จะตอง

กําหนดนโยบายการบัญชีสําหรับการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

ตามขอกําหนดของยอหนาที่ 10-12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

(2) มีความคิดเห็นที่แตกตางกันสําหรับวิธีการบันทึกบัญชีคาใชจายในการสํารวจ

และประเมินคา ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(3) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสินทรัพยจากการสํารวจและการประเมินคาทรัพยสิน

ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานผูกําหนดมาตรฐานการบัญชีอื่นนั้น มีความหลากหลาย

และมักจะแตกตางกันในวิธีปฏิบัติสําหรับคาใชจ ายที่พิจารณาวาคลายคลึงกัน 

(ตัวอยางเชน วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับตนทุนการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

(4) คาใชจายในการสํารวจและประเมินคานั้นเปนรายการที่มีมีสาระสําคัญตอกิจการ

ซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสกัดแร

(5) การเพิ่มขึ้นของกิจการที่มีคาใชจายในการสํารวจและประเมินคา ที่ตองจัดทํางบการเงิน

ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและคาดวาจะเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป พ.ศ. 2548

บทนํา 2. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)
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บทนํา 3. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4 ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีจึงไดกําหนดวัตถุประสงคเบื้องตนสําหรับกิจกรรม

เกี่ยวกับการสกัดแร ดังนี้

(1) เพื่อที่จะจํากัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับคาใชจายในการสํารวจ

และประเมินคาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญซึ่งอาจจะถูกยกเลิก เมื่อทาง

คณะกรรมการไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี

ของกิจการซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

(2) เพื่อระบุสถานการณที่กิจการซึ่งบันทึกคาใชจายในการสํารวจและประเมินคา

เปนสินทรัพย การทําการทดสอบการดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย  

(3) เพื่อกําหนดใหกิจการซึ่ งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่ เกี่ยวกับการสํารวจ

และประเมินคา ระดับที่สินทรัพยเหลานั้นถูกประเมินการดอยคาและการรับรู

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

องคประกอบสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บทนํา 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

(1) อนุญาตใหกิจการกําหนดนโยบายการบัญชีสําหรับการสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร  โดยไมตองพิจารณาขอกําหนดตามยอหนาที่  11 และ 12 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ดังนั้นกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ อาจยังคงใชนโยบายการบัญชีซึ่งถือปฏิบัติอยูกอนการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช ทั้งนี้รวมถึงการที่ยังคงใชวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

รับรูและการวัดมูลคาซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบัญชีเดิม 

(2) กําหนดใหกิจการที่ รับรูคาใชจายในการสํารวจและประเมินคาเปนสินทรัพย

ทําการทดสอบการดอยคา เมื่อมีขอเท็จจริงและสถานการณที่บงชี้วามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

(3) การรับรูการดอยคาแตกตางไปจาก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) 
แตการวัดมูลคาการดอยคาสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว ณ จุดที่ระบุ

วามีการดอยคา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจ และการประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร

วัตถุประสงค

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดการรายงานทางการเงินสําหรับ

การสํารวจ และการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดให 

2.1 จํากัดการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ ใชปฏิบัติในปจจุบันสําหรับรายจาย

ในการสํารวจและประเมินคา  

2.2 กิจการที่รับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาตองมีการประเมินการ

ดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และวัดการดอยคา

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

2.3 เปดเผยรายการ และอธิบายจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินของกิจการที่ เกิดจาก

การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร และชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจ

ถึงจํานวนเงิน ระยะเวลา และความแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจาก

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาที่มีการรับรู

ขอบเขต

3. กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับรายจายในการสํารวจและการประเมินคา

ที่เกิดขึ้น

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมไดกลาวถึงการบัญชีในหัวขออื่นๆ ของกิจการ

ที่ดําเนินงานการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

5. กิจการตองไมนําเอามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใชกับรายจายที่เกิดขึ้น 

5.1 กอนการสํารวจ และการประเมินคาทรัพยากรแร เชน รายจายที่เกิดขึ้นกอนที่กิจการ

จะไดรับสิทธิตามกฎหมายใหสํารวจพื้นที่ที่ระบุไว

5.2 หลังจากที่ ไดมีการพิสูจนแลวถึงความเปนไปไดทางเทคนิค และความเปนไปได

เชิงพาณิชยของการนําเอาทรัพยากรแรนั้นมาใช 

การรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

ขอยกเวนเปนการชั่วคราวจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ยอหนาที่ 
11 และ 12 
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6. ในการกําหนดนโยบายบัญชี กิจการที่มีการรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

7. ยอหนาที่ 11 และ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบาย

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด กําหนดแหลงที่มาและ

แนวปฏิบัติ ซึ่งฝายบริหารตองใชในการพิจารณาการกําหนดนโยบายบัญชีสําหรับรายการ

ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังไมไดระบุไวเปนการเฉพาะ อยางไรก็ดี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ ไดระบุถึงขอยกเวนแกกิจการในการนําขอกําหนดจากยอหนาดังกลาว

มาถือปฏิบัติในเรื่องนโยบายบัญชีสําหรับการรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ

และการประเมินคาโดยขึ้นอยูกับการพิจารณาตามยอหนาที่ 9 และ 10 ที่จะกลาวถัดไป

การวัดมูลคาสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

การวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการ

8. สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาตองวัดมูลคาโดยใชราคาทุน

องคประกอบของราคาทุนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

9. กิจการตองกําหนดนโยบายซึ่งระบุถึงประเภทของรายจายที่สามารถรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจาก

การสํารวจและการประเมินคาและนํานโยบายดังกลาวมาใชปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ในการกําหนด

นโยบายดังกลาว กิจการจะตองพิจารณาระดับความเกี่ ยวของของรายจ ายกับการพบ

แหลงทรัพยากรแรอยางเฉพาะเจาะจง ตัวอยางของรายจายที่อาจบันทึกเปนสินทรัพยที่เกิดจาก

การสํารวจและการประเมินคามีดังนี้ (รายการดังตอไปนี้ไมไดรวมรายการที่เกี่ยวของทั้งหมด)
9.1 การไดมาซึ่งสิทธิในการสํารวจ

9.2 การศึกษาทางดานภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร และธรณีฟสิกส

9.3 การขุดเจาะสํารวจ 

9.4 การขุด 

9.5 การเลือกตัวอยาง และ

9.6 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประเมินความเปนไปไดทางดานเทคนิคและความเปนไปได

ในเชิงพาณิชยของการนําทรัพยากรแรมาใช

10. รายจายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงทรัพยากรแร  ตองไมรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ

และการประเมินคา แมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง สินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไดใหแนวปฏิบัติในการรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการพัฒนาไวแลว

11. เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน  

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น กิจการจะรับรูภาระผูกพันที่ เกี่ยวของกับ
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การเคลื่อนยายและการรักษาสภาพใหกลับคืนดังเดิมที่เกิดขึ้นในระหวางชวงเฉพาะเวลาใด

เวลาหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ

12. หลังการรับรูรายการ กิจการตองเลือกใชวิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหมในการวัดมูลคา

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา  ถากิจการใชวิธีการตีราคาใหม (ไมวาจะเปนไป

ตามวิธีที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(เมื่อมีการประกาศใช) หรือ วิธีที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน) กิจการตองใชวิธีการดังกลาวอยางสม่ําเสมอกับการจัดประเภท

ของสินทรัพย (ดูยอหนาที่ 15)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

13. กิจการอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสําหรับรายจายในการสํารวจและประเมินคา ถาหาก 
การเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหงบการเงินแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใชมากขึ้นและไมไดทําใหความนาเชื่อถือลดลง หรือทําใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น และ
ไมไดทําใหความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชลดลง กิจการตองพิจารณาถึง 
หลักของความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและความนาเชื่อถือโดยใชเกณฑตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี  
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

14. เพื่อใหการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับรายจายจากการสํารวจและประเมินคาเปนไปอยาง

มีเหตุผล กิจการตองแสดงไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหงบการเงิน เปนไปตามเงื่อนไข

ที่ ระบุ ไว ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด มากยิ่งขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ไมจําเปนตองเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่กําหนด

การแสดงรายการ

การจัดประเภทรายการสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

15. กิจการตองจัดประเภทรายการสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาเปนสินทรัพย

ที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนตามลักษณะของสินทรัพยที่ ไดมา และใชหลักเกณฑดังกลาว                   

อยางสม่ําเสมอ

16. สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาบางรายการเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (เชน สิทธิ

ในการขุดเจาะ) ในขณะที่สินทรัพยบางรายการเปนสินทรัพยที่มีตัวตน (เชน ยานพาหนะ หรือ

อุปกรณขุดเจาะ) เมื่อมีการใชสินทรัพยที่มีตัวตนเพื่อพัฒนาสินทรัพยที่ไมมีตัวตน จํานวน

ของสินทรัพยที่มีตัวตนที่ใชไปจะเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไมไดทําให

สินทรัพยที่มีตัวตนเปลี่ยนเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
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การจัดประเภทรายการใหมสําหรับสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

17. สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาตองไมถูกจัดประเภทอยูในประเภทเดิมอีกตอไป

เมื่อมีการพิสูจนแลวถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและความเปนไปไดในเชิงพาณิชยในการนําเอา

ทรัพยากรแรมาใช กิจการตองมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ

การประเมินคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคากอนการจัดประเภทรายการใหม

การดอยคา

การรับรูรายการและวัดมูลคา

18. กิจการตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาเมื่อ
มีขอเท็จจริงและสถานการณที่ชี้ใหเห็นวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการสํารวจ
และการประเมินคาอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน เมื่อขอเท็จจริงและสถานการณ
ที่ชี้ใหเห็นวามูลคาตามบัญชีมีจํานวนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กิจการตองวัดมูลคา 
แสดง และเปดเผยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ยกเวนตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 21 

19. สําหรับสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาเทานั้น กิจการตองนํายอหนาที่ 20 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบัติแทนที่ยอหนาที่ 8 ถึง 17 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ในการระบุวาสินทรัพย

ที่เกิดการสํารวจและการประเมินคาทรัพยากรแรอาจเกิดการดอยคา ยอหนาที่ 20 ใชคําวา 

“สินทรัพย” โดยใหหมายความรวมถึงสินทรัพยที่ เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา

ซึ่งแยกตางหากหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด 

20. ขอเท็จจริงหรือสถานการณขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งขอดังตอไปนี้ เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวากิจการ

ตองทดสอบการดอยคาสําหรับสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา (รายการ

ดังตอไปนี้ไมไดรวมรายการที่เกี่ยวของทั้งหมด) 
20.1 ระยะเวลาซึ่งกิจการมีสิทธิในการสํารวจพื้นที่ที่ระบุไวไดหมดลง หรือระยะเวลาดังกลาว

กําลังจะหมดลงในระยะเวลาอันใกล และสิทธิดังกลาวไมไดคาดวาจะมีการตออายุ

20.2 ไมไดมีการวางแผนงานหรือจัดทํางบประมาณสําหรับรายจายในการดําเนินการสํารวจ

และการประเมินคาแหลงทรัพยากรแรในพื้นที่ที่ระบุไว

20.3 การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแรในพื้นที่ที่ระบุไวไมไดทําใหกิจการไดรับ

ทรัพยากรแรในจํานวนที่สามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได และกิจการไดตัดสินใจ

หยุดดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว
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20.4 มีขอมูลเพียงพอที่ทําใหสามารถระบุไดวา แมวาการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวยังคงดําเนิน

อยูตอไป แตมีความเปนไปไดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเมื่อประสบความสําเร็จ

ในการพัฒนา หรือเมื่อมีการขายจะต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ เกิดจาก

การสํารวจและการประเมินคา

ในกรณีดังกลาวหรือกรณีที่มีลักษณะคลายคลึงกัน กิจการตองทดสอบการดอยคาตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ผลขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยจะตองรับรูเปนคาใชจายตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

การระบุระดับขั้นที่สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาจะตองถูกประเมิน
การดอยคา

21. กิจการตองกําหนดนโยบายการบัญชีในการปนสวนสินทรัพยเกิดจากการสํารวจและ
การประเมินคาใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดกระแสเงินสดเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย โดย
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหรือกลุมของหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดจะตอง
มีขนาดไมเกินสวนงานปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 

22. ระดับที่กิจการกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจาก

การสํารวจและประเมินคาอาจประกอบดวยหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหนึ่งหนวยหรือมากกวา

การเปดเผยขอมูล 

23. กิจการตองเปดเผยขอมูลซึ่งระบุและอธิบายจํานวนเงินที่ไดรับรูในงบการเงินที่เกิดจาก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

24. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 23 กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้

24.1 นโยบายการบัญชีของกิจการเกี่ยวกับรายจายในการสํารวจและประเมินคา รวมถึงการรับรู

รายจายในการสํารวจและการประเมินคาเปนสินทรัพย

24.2 จํานวนสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

และกิจกรรมการลงทุนที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

25. กิจการตองแยกประเภทของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาเปนสินทรัพยประเภท

หนึ่งตางหาก และเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ตามการจัดประเภทของสินทรัพย
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วันถือปฏิบัติ

26. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

27. หากกิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 18 กับขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบกับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มกอนวันที่  1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 

ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคําวา “การไมสามารถ

ทําไดในทางปฏิบัติ” ไว
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ภาคผนวก ก

อธิบายคําจํากัดความ

ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ
การประเมินคา

หมายถึง รายจายในการสํารวจและประเมินคา ซึ่งไดรับรู

เปนสินทรัพยตามนโยบายการบัญชีของกิจการ

รายจายในการสํารวจและประเมิน
คาแหลงทรัพยากรแร

หมายถึง ร ายจ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ขอ งกิ จก า รที่ เ กี่ ย ว ข อ งกั บ

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ก อ น ก า ร พิ สู จ น ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด

ทางเทคนิค และความเปนไปไดในเชิงพาณิชย

ของการนําเอาทรัพยากรแรมาใช

การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร

หมายถึง ก ารคนหาแหล งทรัพย ากรแร รวมถึ งแร ธ าตุ 

น้ํามันกาซธรรมชาติ และทรัพยากรลักษณะเดียวกัน

ที่ ไม สามารถสร างขึ้น ใหมทดแทนได  (similar 
non-regenerative resources)  ห ลั ง จ า ก ที่ กิ จ ก า ร

ไดรับสิทธิทางกฎหมายใหทําการสํารวจในพื้นที่

ที่ ร ะบุ ไ ว  รวมทั้ งก ารกํ าหนดความเป นไปได

ทางเทคนิคและความเปนไปไดในเชิ งพาณิชย

ในการนําทรัพยากรแรมาใช




