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บทที่ 9  
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)  

และ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) 
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หัวข้อส าคัญ  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ความหมาย 

 การบันทึกบัญชี-ราคาทุน     

 การค านวณค่าสูญสิ้น/การตัดจ าหน่าย 

 การบันทึกบัญชี-การตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

 การแสดงรายการในงบการเงิน  

 การตีราคาใหม่   

 การเลิกใช้   
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มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  

มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 6  

  เรื่อง การส ารวจและการประเมินค่าสินแร่ 
(TFRS 6 Exploration for and Evaluation 
of Mineral Assets 
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ทรัพยากรธรรมชาต ิ(Natural Resources) 
คุณลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.  ใช้แล้วหมดไป 
 2.  เพิ่มขึ้น / แทนที่ได้โดยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 

หรือ สินทรัพย์หมดเปลือง (Wasting Assets) ได้แก่ 
 -ป่าไม้  
 -เหมืองแร่   
 -บ่อน้ ามัน  บ่อก๊าซธรรมชาติ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 
ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ บันทึกด้วยราคาทุน  

ราคาทุนประกอบด้วย 
 1.  ต้นทุนที่ได้สินทรัพย์มา (ซ้ือ/ เช่า/สัมปทาน ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา) 

 2.  ต้นทุนในการส ารวจ มี 2 แนวคิด  

             -Successful Efforts Approach   

          -Full Cost Approach   

 3.  ต้นทุนในการพัฒนา (ต้นทุนไม่มีตัวตน เช่น ค่าถนนเข้า  ค่าขุดเจาะ) 

 4.  ต้นทุนในการฟื้นฟู (ต้นทุนในการปฏิสังขรณใ์ห้มีสภาพสมดุลตาม 

   ธรรมชาติ) ต้องประมาณและบันทึกรวมเป็นต้นทนุทรัพยากรฯ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 
ต้นทุนในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ   

วิธี Successful Efforts Approach or Successful Efforts 

Accounting                
    วิธีนี้ จะน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส ารวจที่เจอเป็น

ต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่วนค่าใช้จ่ายของ
ส่วนที่ไม่เจอ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้นทันที 
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ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 
 ต้นทุนในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาต ิ

    วิธี  Full Cost Approach or Full Costing Method 

 การส ารวจแล้วเจอทรัพยากรธรรมชาติ ถือว่าประสบ
ความส า เ ร็ จ   หากส ารวจไม่ เจอถือว่ า ไม่ประสบ
ความส าเร็จ  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส ารวจทั้งที่เจอ
และไม่เจอทรัพยากรธรรมชาต ิ

        “ให้ถือเป็นต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด” 
   



โจทย์ตัวอย่าง-การค านวณต้นทุน 
 กิจการได้รับสัมปทานการขุดแร่ในราคา 3,000,000 บาท และ

เสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจอีก 37,000,000 บาท มีค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาเหมืองแร่อีก 80,000,000 บาท คาดว่าจะมีแร่ที่
ต้องการประมาณ 2,000,000 ตัน  
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 การค านวณต้นทุนของเหมืองแร่ 

 ค่าสัมปทาน       3,000,000 

 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ    37,000,000 

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเหมือง   80,000,000 

           รวมต้นทุนเหมืองแร่  120,000,000 

 

  



การบันทึกบัญชี-เหมืองแร่ 

จากโจทย์ตัวอย่าง 

 Dr. เหมืองแร่ 120,000,000 

   Cr.  เงินสด                   120,000,000 

   บันทึกต้นทุนของเหมืองแร่ 
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การค านวณค่าสูญสิ้น (Depletion) 

สูตร ค่าสูญสิ้นต่อหน่วย =      ต้นทุนทั้งหมด  - มูลค่าคงเหลือ 
                 จ านวนหน่วยที่ประมาณว่าจะผลิตได้  

  การบันทึกบัญชี 
 Dr. ค่าสูญสิ้น-ส/ท   xx 
  Cr.  ค่าสูญสิ้นสะสม-ส/ท     xx  

ค่าสูญสิ้นหรือ ค่าเสื่อมสิ้น หมายถึง  การปันส่วนต้นทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
รายได้ตลอดอายุการใช้ประโยชน์  
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การค านวณค่าสูญสิ้น (Depletion) 

สูตร ค่าสูญสิ้นต่อหน่วย =               120,000,000 บาท 
                                2,000,000 ตัน  
     = 60 บาท/ตัน 
การบันทึกบัญช ี
  Dr. ค่าสูญสิ้น-เหมืองแร่       18,000,000 
 Cr.  ค่าสูญสิ้นสะสม-เหมืองแร่             18,000,000 
  บันทึกค่าสูญสิ้นเหมืองแร่ (300,000 x 60)  

จากโจทย์ตัวอย่าง ถ้าหากกิจการขุดแร่ได้ 300,000 ตัน และ
ขายไปได้ทั้งหมด การค านวณค่าสูญสิ้น  
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โจทย์ตัวอย่าง 
กิจการซื้อที่ดินท าเหมืองแร่ 12 ล้านบาท  จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ 3 ล้าน  ค่าปรับปรุงเหมืองแร่  
2 ล้านบาท  กิจการคาดว่าจะขุดแร่ต่าง ๆ ได้ จ านวน  
500,000 กก. ที่ดินเปล่าหลังจากขุดแร่หมดคาดว่าจะ
ขายได้ 2 ล้านบาท 
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โจทย์ตัวอย่าง 
การค านวณราคาทุน-เหมืองแร่ 

ราคาทุนเหมืองแร่     
  ราคาซื้อเหมืองแร่   12 ล้านบาท 

  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ   3 ล้านบาท 

  ค่าปรับปรุงเตรียมพื้นที่   2 ล้านบาท 

   รวมราคาทุน   17 ล้านบาท 



การบันทึกบัญชี-เหมืองแร่ 

จากโจทย์ตัวอย่าง 

 Dr.  เหมืองแร่        17,000,000 

    Cr.  เงินสด                   17,000,000 

บันทึกต้นทุนของเหมืองแร่ 
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โจทย์ตัวอย่าง 
 กิจการ คาดว่าจะขุดแร่ต่าง ๆ ได้ จ านวน  500,000 กก. ที่ดินเปล่า

หลังจากขุดแร่หมดคาดว่าจะขายได้ 2 ล้านบาท 
  
 ค่าสูญสิ้นต่อหน่วย=        ต้นทุนทั้งหมด  - มูลค่าคงเหลือ

                 จ านวนหน่วยที่ประมาณว่าจะผลิตได้  

 ค่าสูญสิ้นต่อหน่วย=     17,000,000- 2,000,000 บาท 
                           500,000 kg. 

         = 30 บาท/kg. 
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โจทย์ตัวอย่าง 
 ปี  25x1 ขุดแร่ได้ 30,000 กก.    

 ปี  25x2 ขุดแร่ได้ 50,000 กก.  

การค านวณมูลค่าสูญสิ้น 
         ค่าสูญส้ินปีที่ 25x1  =30,000x30 =   900,000 

         ค่าสูญสิ้นปีที ่25x2  =50,000x30 = 1,500,000 



18 Intermediate Accounting I 

การค านวณค่าสูญสิ้น (Depletion) 
การบันทึกบัญชี  
•วันสิ้นงวด ปีที่ 25x1, 25x2 
25x1   Dr. ค่าสูญสิ้น  900,000 
        Cr.  ค่าสูญสิ้นสะสม-เหมืองแร่  900,000  
          บันทึกมูลค่าสูญสิ้นสะสมเหมืองแร่ปีที่ 25x1 

25x2   Dr. ค่าสูญสิ้น  1,500,000 
        Cr.  ค่าสูญสิ้นสะสม-เหมืองแร ่ 1,500,000  
          บันทึกมูลค่าสูญสิ้นสะสมเหมืองแร่ปีที่ 25x2 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ/ค่าเสื่อมสิ้น 

    งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     25x2            25x1    

เหมืองแร่ -ราคาทุน                    17,000,000   17,000,000 

   หัก ค่าสูญสิ้นสะสม-เหมืองแร่             2,400,000        900,000 

เหมืองแร่-ราคาตามบัญชี              14,600,000  16,100,000 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนฯ 
กรณี  ขายแร่ที่ขุดได้ทั้งหมด 

 -ค่าสูญสิ้นเป็นต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนทั้งหมด 

กรณี  มีแร่คงเหลือในวันสิ้นงวด 

 -ค่าสูญสิ้นของแร่คงเหลือแสดงเป็นสินค้าคงเหลือ         

     ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  สมมติจากโจทย์ ปีที่ 25x1 ขายแร่ได้เพียง 20,000 kg.  

    คงเหลือในวันสิ้นงวด 10,000 kg. 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ/ค่าเสื่อมสิ้น 

    งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

    สินค้าคงเหลือ(สินแร่)(10,000x30)                    300,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     เหมืองแร่ -ราคาทุน                                     17,000,000 

    หัก ค่าสูญสิ้นสะสม-เหมืองแร่                                     900,000 

    เหมืองแร่-ราคาตามบัญชี                                  16,100,000 



22 Intermediate Accounting I 

การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนฯ 

    งบก าไรขาดทุนฯ (บางส่วน) 

ส าหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

รายได.้- 

    ขายสินแร่ (ราคาขายxปริมาณ)              2,000,000 

   หัก ต้นทุนขาย(20,000x30)                  600,000 

   ก าไรขั้นต้น                                  1,400,000 



23 Intermediate Accounting I 

การเปลี่ยนแปลงค านวณค่าสูญสิ้น (Depletion) 

  ถ้าหากมีการซื้อเพิ่มแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ารวจจ านวนทรัพยากรที่คาดว่าจะได้รับใหม่ 

  ให้ค านวณหาอัตราค่าสูญสิ้นใหม่ ดังนี้.- 

สูตร ค่าสูญสิ้นต่อหน่วย =  ราคาตามบัญชี + ซ้ือ+ค่าปรับปรุง - มูลค่าคงเหลือ
                   จ านวนหน่วยที่ประมาณว่าจะผลิตได้ที่เหลือ 
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 ตัวอย่าง 
จากโจทย์เดิม - เพิ่มเติม  
ต่อมาในปี 25x3 กิจการซื้อพื้นดินเหมืองแร่เพิ่ม เป็น

เงิน 2,000,000 บาท จ่ายใช้จ่ายในการส ารวจและ
ปรับปรุงพื้นที่ 3,000,000 บาทและได้ประมาณปริมาณ
แร่ใหม่ คาดว่าจะขุดได้อีก 660,000 kg. และประมาณ
มูลค่าคงเหลือ 3,000,000.-บาท 
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ราคาตามบัญชีใหม่ 
 ราคาทุนเดิม-เหมืองแร่          17,000,000 
 หัก ค่าสูญสิ้นสะสม             2,400,000 
 ราคาตามบัญชีสิ้นปี 2  14,600,000 
 บวก ราคาทุนเพิ่มขึ้น    5,000,000 
 รวมราคาตามบัญชี   19,600,000 
       ค่าสูญสิ้นต่อหน่วย =  ราคาตามบัญชี+ ซื้อ+ค่าปรับปรุง-มูลค่าคงเหลือ

                จ านวนหน่วยที่ประมาณว่าจะผลิตได้ที่เหลือ 
   ค่าสูญสิ้นต่อหน่วย =           19,600,000 - 3,000,000 บาท                              
                                                  660,000 Kg. 
 ค่าสูญสิ้นต่อหน่วยในปี 25x3   = 25.16 บาท/kg. 
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ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   

ให้บันทึกเป็น 

 -อุปกรณ์ และ 

 -ค านวณค่าเสื่อมราคา ตามอายุการใช้งาน หรือ  

    ตามปริมาณทรัพยากรธรรมชาต ิ
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โจทย์ตัวอย่าง 

โจทย์ตัวอย่าง 

กิจการซื้ออุปกรณ์ในการขุดเจาะแร่ 5 ล้านบาท 

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ประมาณอายุใช้งาน 10 ปี   

   กิจการใช้วิธีคิดค่าเส่ือมราคาตามปริมาณผลผลิตที่ได้ 
และไม่ประมาณมูลค่าคงเหลือ 
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การบันทึกบัญชีอุปกรณ์-ในเหมืองแร่ 
 ใช้มาตรฐานฉบับที่ 16 PPE 

 วันอุปกรณ์ซื้อเหมืองแร่ 

Dr. อุปกรณ-์เหมืองแร่  5,000,000 

  Cr. เงินสด           5,000,000 

บันทึกการซื้ออุปกรณ์ในเหมืองและติดตั้ง 

 การค านวณค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในเหมืองแร่ 

 ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย=           ราคาทุน-มูลค่าคงเหลือ 

          ปริมาณแร่ที่คาดว่าขุดได้ทั้งหมด 
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การบันทึกบัญชีอุปกรณ์-ในเหมืองแร่ 
การค านวณค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในเหมืองแร่ 

 ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย =             ราคาทุน-มูลค่าคงเหลือ 

         ปริมาณแร่ที่คาดว่าขุดได้ทั้งหมด 

 ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย =          5,000,000 – 0 บาท 

                       500,000 Kg. 

          = 10 บาท/kg. 

      ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ปีที่ 25x1     = 30,000kg. x 10 =300,000.- 

 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ปีที่ 25x2     = 50,000kg x 10  =500,000.- 



การค านวณค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยอุปกรณ์ใหม่ 
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ถ้าหากมีการซื้อเพิ่มแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส ารวจจ านวน
ทรัพยากรที่คาดว่าจะได้รับใหม่  การค านวณค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์ต่อหน่วยที่ใช้วิธีตามปริมาณทรัพยากรธรรมชาติจะต้อง
ค านวณใหม่ ดังนี ้

ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย =                ราคาตามบัญชี-มูลค่าคงเหลือ
                          จ านวนหน่วยที่ประมาณว่าจะผลิตได้ที่เหลอื 
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การค านวณอัตราค่าเส่ือมราคา/หน่วยใหม ่
ตัวอย่างต่อจากโจทย์เดิม หลังจาก 2 ปี  
 มีการเปลี่ยนแปลงประมาณปริมาณแร่ที่คาดว่าจะขุดได้เป็น 660,000 kg. 
ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย =              ราคาตามบัญชี-มูลค่าคงเหลือ  
                                   จ านวนหน่วยที่ประมาณว่าจะผลติได้ที่เหลอื 
   ราคาตามบัญชีสิ้นปีที่  2 =    5,000,000-800,000   =  4,200,000 
 
 ค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยปี 25x3   =     4,200,000 – 0 บาท 
                                          660,000 Kg. 
             = 6.37 บาท/kg. 



การคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ-์วิธีเส้นตรง 
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การค านวณค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในเหมืองแร่ 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี      =             ราคาทุน-มูลค่าคงเหลือ 

                  อายุการใช้งาน(ปี) 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี      =          5,000,000 – 0 บาท 

                              10 ปี 

          = 500,000 บาท/ปี 
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การเปิดเผยข้อมูล TFRS#6 
 กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูล ระบุและอธิบายจ านวนเงิน 

   -นโยบายเกี่ยวกับรายจ่ายในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งแร่ 
รวมถึงการรับรู้รายการ 

   -จ านวนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน และกิจกรรมลงทุนที่เกิดจากการส ารวจและ
ประเมินแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแร่ 
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TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  ฉบับปรับปรุง 2557 

 เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2558 

IAS 38 Intangible Assets 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (Intangible Assets) 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) 

หมายถึง 

สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้
แต่มีประโยชน์ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
หรือให้เช่า 

  



36 Intermediate Accounting I 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) 

คุณลักษณะ 
 1. สามารถก าหนดโดยเฉพาะหรือชี้ชัดได้ (Identifiable) 

 2. กิจการสามารถควบคุมผลที่ได ้(Controllable) 

 3. คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 1. สิทธิบัตร (Patent) 

 2. ลิขสิทธิ์ (Copyrights) 

 3. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold Right)  

 4. สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ (Lease  

       Agreement) 

 5. ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า (Leasehold  

       Improvement) 

 6. สัมปทาน (Concession และ Franchises) 
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ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 7. สิทธิการใช้สินทรัพย์ (Royalty) 

 8. ค่าความนิยม (Goodwill) 

 9. เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้า (Trademarks and Trade  

       Names) 

 10. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Costs) 

 11. ต้นทุนซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Costs) 
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การจ าแนกลักษณะสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
จ าแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้  

  1.  สามารถแยกหรือระบุได้และไม่ได้ เฉพาะตัว 
  -ระบุได้ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัมปทาน 
  -ระบุไม่ได้ เช่น ค่าความนิยม 

 2.  ลักษณะการได้มา 
  -ซื้อ/เช่าจากภายนอก เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
  -จัดท า/สร้างขึ้นเอง เช่น ชื่อการค้า 
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การจ าแนกลักษณะสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 3.  อายุการใช้ประโยชน์ 
  -กฎหมายก าหนด เช่น สิทธิบัตร ชื่อการค้า 
  -ข้อตกลง /สัญญา /อายุการใช้ประโยชน์  เช่น สิทธิการเช่า  
          สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯ 

 4.  การแลกเปลี่ยน 
  -ขาย/ให้เช่าได้  เช่น สิทธิบัตร 
  -ใช้ได้เฉพาะกิจการเท่านั้น เช่น ชื่อกิจการ 
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การรับรู้และการบันทึกบัญชี 

การรับรู้รายการ ใช้ราคาทุนในการบันทึกบัญชี 

ราคาทุน  หมายถึง 

 ราคาซื้อ บวก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ เช่น 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ค่าทนาย หรือต้นทุนใน
การสร้างขึ้น  
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การค่าตัดจ าหน่าย/ตัดบัญชี (Amortization) 
 หมายถึง  การจัดสรรต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบและมีสัดส่วน
เหมาะสมกับรายได้ 

ปัจจัยที่น ามาประมาณอายุสินทรัพย ์
 -กฎหมาย / ข้อก าหนดในสัญญา  -ความล้าสมัย 

 -อายุการใช้งาน/ประโยชน์ได้รับ     
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การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
1) วันที่ได้สินทรัพย์–บันทึกราคาทุน (ราคาซื้อ+ค่าใช้จ่าย) 

   Dr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ระบุชื่อ           xx    

     Cr. เงินสด        xx 

2) การตัดจ าหน่าย–ตามอายุการได้รับประโยชน/์สัญญา       

   Dr. ค่าตัดจ าหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (คชจ.)  xx 

             Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       xx 
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การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
3) การจ าหน่าย-รับรู้ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย 

(ราคาขาย-ราคาตามบัญชี=ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่าย) 

Dr.เงินสด                            xx 

    ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   xx 

   ก าไร/ขาดทุนจากการจ าหน่าย (ผลต่าง)  xx 

   Cr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ระบุชื่อ          xx 
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สิทธิบัตร (Patents) 
หมายถึง  หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้นหรือ

กรรมวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด 

การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ 
ลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาหรือการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้นหรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไป
จากเดิม 

  



สิทธิบัตร (Patents) 

 1. การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง  

การคิดค้น คิดท า ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้น เช่น 
กลไกของกล้องถ่ายรูป เครื่องยนต์ ยา รักษาโรค หรือกรรมวิธีใน
การผลิตสิ่งของ ซึ่งสามารถน า ไปใช้ประโยชน์ในทาง 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และหัตถกรรมได้ เช่น 
วิธีการในการ ผลิตสินค้า วิธีการในการถนอมพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่า
เสียเร็ว สิทธิบัตรประเภท นี้มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่
วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร  
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สิทธิบัตร (Patents) 

 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)  

หมายถึง การ ออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบ
ลวดลาย หรือสีของ ผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
รวมทั้งหัตถกรรมได้ เช่น การออกแบบแก้วน้ า ให้มีรูปร่างเหมือน
รองเท้า เป็นต้น สิทธิบัตรประเภทนี้มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร 
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โจทย์ตัวอย่าง-สิทธิบัตร 
 1 เมษายน 25x5  กิจการซื้อสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่น  จากผู้คิด

สร้างสรรค์เป็นเงิน 200,000 บาท และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อ 10,000.-บาท   
สัญญาผลิตขายได้ 5 ปี นับจากวันท าสัญญา  และกิจการก็จะผลิตขาย
สม่ าเสมอตลอด 5 ปี โดยใช้อายุตามสัญญา 

 การบันทึกบัญชี วันซื้อ 1 เม.ย. 25x5  

    Dr.สิทธิบัตร-เครื่องดูดฝุ่น            210,000 

          Cr. เงินสด           210,000 

 ตัดจ าหน่ายวันสิ้นปี 31 ธ.ค. 25x5  

    Dr. ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิบัตร (คชจ.)             31,500 

       Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-สิทธิบัตร (ปรับมูลค่า ส/ท        31,500 

  210,000/5=42,000x9/12=31,500 
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ลิขสิทธิ์ (Copyrights)   
หมายถึง  สิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของนักประพันธ์  

นักเขียน จิตรกร นักดนตรี ช่างแกะสลัก ศิลปินสาขาอื่น ๆ  

ส าหรับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น  

ตัวอย่างผลงาน เช่น ต ารา นวนิยาย ภาพเขียน บทเพลง 

ความคุ้มครองตามกฎหมาย  
 ตลอดชีวิตของผู้สร้างและอีกต่อไปอีก 50 ปีหลังจากเสียชีวิต 
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โจทย์ตัวอย่าง-ลิขสิทธ ์
 1 เมษายน 25x5 กิจการซื้อลิขสิทธิ์-ภาพเขียน จากผู้คิดสร้างสรรค์เป็นเงิน 

200,000 บาท  ข้อตกลงท าสัญญาพิมพ์ขายได้ไม่เกิน 100,000 ภาพ ภายใน  
5 ปี นับจากวันท าสัญญา  และกิจการก็จะผลิตขายสม่ าเสมอตลอด 5 ปี โดยใช้
อายุตามสัญญา กิจการปิดบัญชี 31 ธันวาคมทุกปี 

 การบันทึกบัญชี วันซื้อ 1 เม.ย. 25x5  

    Dr. ลิขสิทธิ์-ภาพเขียน                200,000 

          Cr. เงินสด            200,000 

 ตัดจ าหน่ายวันสิ้นปี 31 ธ.ค. 25x5  

    Dr. ค่าตัดจ าหน่าย-ลิขสิทธิ์ (คชจ.)            30,000 

       Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์ (ปรับมูลค่า ส/ท)         30,000 
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สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold Right) และสัญญาเช่า
สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ (Lease Agreement) 

 สิทธิการเช่า (Leasehold Right) หมายถึง สิทธิที่ได้รับเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนสัญญาเช่า (Lease Agreement) เป็นข้อตกลง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการ เช่ าทั้ ง ใ นอสั งหาริ มทรั พย์  และ
อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจากเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งปกติจะมีระยะเวลานาน หรือ 

 สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาที่ตกลงให้สิทธิการใช้ทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน 
อาคาร หรืออุปกรณ์ ตามวัตถุประสงค์และงวดเวลาที่ระบุไว้ ผู้ใช้
ทรัพย์สิน (ผู้ เช่า ) ต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่ เจ้าของ (ผู้ ให้ เช่า) เป็น
ค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินนั้น  
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โจทย์ตัวอย่าง-สิทธิการเช่า 
ตัวอย่างที่ 5  บริษัทสมโชค จ ากัด ได้เช่าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

โดยท าสัญญาเช่า 10 ปี เริ่ม 1 มกราคม 25x1 ในวันท าสัญญา
ได้จ่ายเงินให้ผู้ให้เช่าเป็นจ านวน 1,000,000 บาท และจะต้อง
จ่ายค่าเช่าทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท  

การบันทึกบัญชีในวันที่ 1 มกราคม 25x1 จะเป็นดังนี ้

 Dr. สิทธิการเช่า (ส/ท)  1,000,000 

  Cr. เงินสด     1,000,000 

  บันทึกการจ่ายค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า 10 ปี 
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โจทย์ตัวอย่าง-สิทธิการเช่า 
 ทุกสิ้นเดือนกิจการจ่ายค่าเช่า 1,000 บาท  
 การบันทึกบัญชี 31 มกราคม 25x1 จะเป็นดังนี้ 
 Dr. ค่าเช่า (คชจ.)   1,000 
  Cr. เงินสด          1,000 
 บันทึกการจ่ายค่าเช่าประจ าเดือนมกราคม 
 ทุกสิ้นปี ตัดจ าหน่ายสิทธิการเข้าเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด  
   การบันทึกบัญชี  31 ธันวาคม 25x1 จะเป็นดังนี้ 
 Dr. ค่าเช่า         100,000 
  Cr. สิทธิการเช่า (ส/ท)      100,000 
 บันทึกการตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าประจ าปี 
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โจทย์ตัวอย่าง-เงินมัดจ าการเช่า 
ตัวอย่างที่  บริษัท สมชัย จ ากัด ได้เช่าอาคารพาณชิย์แห่งหนึ่ง โดยท าสัญญา 

    เช่าเริ่ม 1 ม.ค. 25x1 เสียค่าเชา่เดือนละ 10,000 บาท ในวันท าสัญญา 

    กิจการต้องจ่ายเงินให้ผูใ้ห้เชา่ล่วงหน้า 2 เดือน และจะต้องจ่ายค่าเช่า 

    ทุกวันต้นเดือนๆละ 10,000.- บาทการเลิกเช่าแจ้งล่วงหน้า2เดือน 

การบันทึกบัญชีในวันที่ 1 มกราคม 25x1 จะเป็นดังนี้ 

 Dr. เงินมัดจ าการเช่า  20,000 

  ค่าเช่า    10,000 

  Cr. เงินสด     30,000 
บันทึกการจ่ายเงินคา่เชา่เดือนมกราคมและจ่ายเงินมัดจ าการเชา่ 2 เดือน 
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โจทย์ตัวอย่าง-เงินมัดจ าการเช่า (ต่อ) 
 ทุกวันต้นเดือนกิจการจ่ายค่าเช่า 10,000 บาท  
 การบันทึกบัญชี  วันต้นเดือน 
 Dr. ค่าเช่า       10,000  
  Cr. เงินสด     10,000 
 บันทึกการจ่ายค่าเช่าในแต่ละเดือน 
 เมื่อบอกเลิกการเช่าแก่ผู้ให้เช่า   การบันทึกบัญชี   
 Dr. ค่าเช่า       10,000 
  Cr. เงินมัดจ าการเช่า             10,000 
 บันทึกการโอนเงินมัดจ าการเช่าเป็นค่าเช่า 
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ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า  
(Leasehold Improvement) 

 การเพิ่มเติม การปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นหรือการซ่อมแซมใหญ่ ในสัญญา
เช่าจะก าหนดไว้ว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามรายจ่ายเหล่านั้น จะต้องตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ดังนั้น ผู้เช่าจึงควรลงรายจ่ายเหล่านั้นไว้ใน 
“บัญชีค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า”ซึ่งในทางปฏิบัตินิยม
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” 

 แต่มีบางกิจการบันทึกเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” มีการตัดจ าหน่าย
เป็นค่าใช้จ่ายประจ างวดภายในอายุของสิทธิการเช่า หรือภายใน
ระยะเวลาที่จะได้ประโยชน์จากค่าปรับปรุงนั้น แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะ
สั้นกว่ากัน  
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โจทย์ตัวอย่าง- ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า 

 ตัวอย่างที่ 6 
 จากตัวอย่างที่ 5 เมื่อปลายปีที่ 3 บริษัท สมโชค จ ากัด มีการ

ต่อเติมอาคารเช่าเป็นเงิน 240,000 บาท และเจ้าของอาคาร
ยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่าจาก 10 ปี เป็น 15 ปี  

 การบันทึกบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 จะเป็นดังนี ้
   Dr. ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า  240,000 
  Cr. เงินสด/ค่าแรง/ค่าวัสดุก่อสร้าง             240,000 
   บันทึกการจ่ายค่าปรับปรุงอาคารเช่า 
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โจทย์ตัวอย่าง- ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า 
 ทุกสิ้นปีตั้งแต่ปี 25x4 จนครบปีที่ 15 (ต่อไปอีก 12 ปี) การ

บันทึกบัญชีการตัดค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  
 การบันทึกบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม เป็นดังนี ้
 Dr. ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า 
        ตัดจ าหน่าย (คชจ.)                         20,000 
  Cr. ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า หรือ 
              ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ตามสิทธิการเช่า              
              ตัดจ าหน่ายสะสม                        20,000 
       บันทึกการตัดค่าเสื่อมราคาประจ าปี 
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สัมปทาน (Concession และ Franchises) 

 สัมปทานที่รัฐให้ (Concession) และสัมปทานที่เอกชนให้ (Franchises) คือ 
สิทธิที่รัฐหรือเอกชน (หรือบริษัท) ให้แก่บุคคลหรือกิจการ เพื่อประกอบกิจการ
เฉพาะอย่าง หรือเป็นตัวแทนขายผลติภัณฑ์หรือบรกิารในพืน้ที่ใดพื้นที่หนึ่ง  

 สัญญาสัมปทานจะก าหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ เป็นสัมปทานเกี่ยวกับการจัดหา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทรัพย์สินของรฐั หรือสัมปทานด าเนนิกิจการ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สัมปทานการเดินรถประจ าทาง สัมปทานบริการข้าม
แม่น้ า สัมปทานป่าไม้ เป็นต้น  

 สัมปทาน รวมถึงการให้สิทธิของธุรกิจทั่วไปในการจัดตั้งร้านอาหารประเภท 
Fast Food เช่น McDomald’s หรือ Kentucky Chicken เป็นต้น  
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สัมปทาน (Concession และ Franchises) 

 การบันทึกบัญชีใช้ราคาต้นทุนของสัมปทานคือ ค่าใช้จ่ายในการขอสิทธิ  

 สัมปทานที่มีอายุจ ากัด -ควรตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายใหห้มดไปตามอายุ 

 สัมปทานที่ไม่มีก าหนดเวลา-ไม่ต้องตัดบัญชีเป็นคา่ใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ถ้า
กิจการเห็นว่าจะให้ประโยชน์จ ากัดเพียงชว่งเวลาหนึ่ง ควรตัดจ าหนา่ยตามเวลา
ที่คาดว่าจะให้ประโยชน์  

 สัมปทานประเภทที่รัฐบาลอาจยกเลกิเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรควรตัด
บัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาสั้นที่สดุ  

 ค่าสัมปทานที่ก าหนดให้จ่ายทุกๆปี - ควรถือเป็นค่าใชจ้่ายของปีนั้นๆ 
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สิทธิการใช้สินทรพัย์ (Royalty) 
สิทธิในการใช้สินทรัพย์  
   เป็นค่าตอบแทนการใช้สินทรัพย์หรือสิทธิที่จะได้รับเงินอันมี

สภาพคล้ายค่าเช่า กิจการค้าอาจขอใช้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือ
สัมปทานของผู้อื่น โดยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของเป็นงวดๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการท าสัญญาเป็นจ านวนน้อย จึงถือเป็น 
“ค่าใช้จ่าย”ของงวดที่เกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการใช้สินทรัพย์  กรณีจ่ายล่วงหน้าเป็นเงิน
ก้อน ถือว่า “เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน” 
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สิทธิการใช้สินทรัพย์ (Royalty) 
ตัวอย่าง 
 บริษัทวอลส์ดิสนีย์ในสหรัฐอเมริกาเก็บค่าธรรมเนียมในการที่

กิจการอื่นใช้การ์ตูน เช่น มิกกี้เมาส์ โดแนลดัก หรือการ์ตูนอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการผลิตตุ๊กตา ของเด็กเล่น พิมพ์เอกสารหรือหนังสือ
เพื่อใช้ในเชิงการค้า  

  -การเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา ในบาง
สัญญาอาจคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละของรายได้นอกเหนือจาก  
เงินก้อนและเงินรายปี เป็นต้น 
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โจทย์ตัวอย่าง-สิทธิการใช้สินทรัพย์ (Royalty) 
 ตัวอย่างที่ 7 

   บริษัท ไทยทอยส์ จ ากัด ท าสัญญาขอใช้สิทธิในการผลิตตุ๊กตาไทย 
“ไทยแท้” ที่มีการออกแบบและจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยนางทอง ไทย
แท้ โดยบริษัทจ่ายเงินงวดแรกในการท าสัญญา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
25x1 เป็นเงิน 60,000 บาท  

   ส่วนค่าตอบแทนที่เหลือจ่ายเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายรายเดือนโดย
ท าสัญญาเพื่อผลิตและขายภายใน 2 ปี  สิ้นสุดสัญญาวันที่  30 
พฤศจิกายน 25x3 ยอดขายเดือนธันวาคม 25x1 เป็นเงิน 380,800 
บาท   
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โจทย์ตัวอย่าง-สิทธิการใช้สินทรัพย์ (Royalty) 

การบันทึกรายการจ่ายเงินในวันสัญญา  

  วันที่ 1 ธันวาคม 25x1 เป็นดังนี้ 

Dr. ค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์   60,000 

     Cr. เงินสด             60,000 

   จ่ายเงินค่าสิทธิในการใช้แบบตุ๊กตา “ไทยแท้” 
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 การบันทึกบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เป็นดังนี้ 
   Dr. ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์        2,500 
      Cr. ค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์  หรือ 
              ค่าตัดจ าหน่ายค่าสิทธิการใช้ 
              สินทรัพย์สะสม                                   2,500 
    บันทึกรายการตัดค่าเสื่อมสิ้นหรือการตัดบัญชี 
    ตามอายุสัญญา (60,000 x 1/24 = 2,500) 
 Dr. ค่าใช้จ่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์      3,808  
  Cr. เงินสด       3,808 
     จ่ายเงินให้นางทอง ไทยแท้ เป็นค่าตอบแทน 
      รายเดือน (380,800 x 1% = 3,808) 
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ค่าความนิยม (Goodwill) 
 ค่าความนิยม หมายถึง กิจการมีสมรรถภาพในการหาก าไรได้สูง

กว่าอัตราปกติส าหรับกิจการประเภทเดียวกัน  

 เช่น ท าการค้ามานาน  มีชื่อเสียง  ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี ทีมผู้บริหารดีเยี่ยม 
มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหาร การจัดอันดับเครดิตอยู่ใน
เกณฑ์ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกิจการอื่น เป็นต้น  

 ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ IAS-38  

 ค่าความนิยมที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ต้องมาจากการซื้อ การ
รวมหรือโอนกิจการ ต้องไม่มาจากการประเมินขึ้นเองของบริษัท  
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วิธีการค านวณค่าความนิยม 
 มีหลายวิธีดังนี้ 
1. ก าหนดค่าความนิยมตามข้อตกลง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกิจการ 

2. ก าหนดค่าความนิยมโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนที่เกินกว่าอัตราปกติ
เป็นหลัก โดยคูณกับจ านวนปีที่คาดว่าจะมีก าไรเกินปกติต่อไป 

3. ก าหนดค่าความนิยมโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนที่เกินกว่าอัตราปกติเป็น
หลัก โดยคิดว่าถ้าจะให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจ านวนนั้นจะต้อง
ลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเท่าใด 
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การบันทึกบัญชี-ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมจะไม่ปรากฏในสมุดบัญชีของกิจการ  
การบันทึกบัญชีค่าความนิยมจะกระท า เมื่อมีการซื้อขาย 

การรวมหรือโอนกิจการ เนื่องจากค่าความนิยมไม่อาจซื้อ
ขายเฉพาะตัวมันเองได้ จะต้องขายไปพร้อมๆกับกิจการ  

ดังนั้น การบันทึกค่าความนิยมตามมาตรฐานบัญชีจะบันทึก
บัญชีตามที่ค านวณได้โดยวิธีที่ 1 เท่านั้น  
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โจทย-์ค่าความนิยม 
ตัวอย่างที่ 8 
  วิธีที่ 1 ก าหนดค่าความนิยมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกิจการ

บริษัท ก. จ ากัด มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ราคายุติธรรม 
15,000,000 บาท และมีหนี้สินรวม 10,000,000 บาท 
ดังนั้นสินทรัพย์สุทธิ-ราคายุติธรรมจะ= 5,000,000 บาท 
ราคาที่ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อบริษัท ก. ในราคา 6,000,000 
บาท ดังนั้น ค่าความนิยมจะ= 1,000,000 บาท 

  (สินทรัพย์ ลบ หนี้สิน= สินทรัพย์สุทธิ (ส่วนของเจ้าของ) 
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การบันทึกค่าความนิยม 

ค่าความนิยม    

 =ราคาที่จ่ายซื้อกิจการ >  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ซื้อ 
การบันทึกบัญชี-ซื้อกิจการ สูงกว่า ราคามูลค่ายุติธรรม 
 ซื้อกิจการ  
  Dr. สินทรัพย์-ระบุชื่อ   xx 
       ค่าความนิยม (ส/ท)  xx 
   Cr.  หนี้สิน-ระบุชื่อ   xx 
                 เงินสด+ หุ้นทุน   xx 
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โจทย์ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท เอก จ ากัด 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินสด 500,000 หนี้สินหมุนเวียน 300,000 

ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 300,000 หนี้สินไม่หมุนเวียน 200,000 

สินค้าคงเหลือ 500,000 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,700,000 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์-สุทธ ิ 900,000 

รวมสินทรัพย์ 2,200,000 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,200,000 

กิจการต้องลงจะซื้อกิจการของบริษัทเอก จ ากัด โดยประเมินราคายุติธรรมบาง
รายการดังนี้ ลูกหนี้  250,000.-สินค้าคงเหลือ 400,000.-ที่ดินอาคารอุปกรณ์
1,200,000.-  หนี้สินหมุนเวียน  350,000.-ตกลงซื้อมูลค่ารวม 2,000,000.-   
ยกเว้นเงินสด    ส่วนเกินถือเป็นค่าความนิยม 



การค านวณค่าความนิยม 

ราคายุติธรรมที่ตกลงซื้อ        2,000,000 

หัก  มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ที่โอน 

  มูลค่าสินทรัพย์สทุธิก่อนปรับปรุง      1,700,000 

          บวก/ลบ จ านวนที่ปรับปรงุ สท/นส     100,000 

           มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลังปรับปรุง      1,800,000 

           หัก เงินสดที่ไม่โอน          500,000     1,300,000 

ค่าความนิยม              700,000 
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การบันทึกบัญช-ีเมื่อซื้อกิจการ  
 Dr. ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ        250,000 

  สินค้าคงเหลือ         400,000 

  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ-์สุทธ ิ 1,200,000 

  ค่าความนิยม        700,000 

  Cr. หนี้สินหมุนเวยีน              350,000 

       หนี้สินไม่หมุนเวียน                    200,000 

       เงินสด/ทุนหุ้นสามัญ                2,000,000 
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โจทย์-ค่าความนิยม 
ตัวอย่างที่ 9 
 วิธีที่ 2 ก าหนดค่าความนิยมโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนที่เกิน

กว่าอัตราปกติเป็นหลักโดยคูณกับจ านวนปีที่คาดว่าจะ
มีก าไรเกินปกติต่อไปนี ้

บริษัท ก. จ ากัด มีก าไรเกินปีละ 150,000 บาท ถ้าคาด
ว่าจะมีก าไรเกินปกติต่อไปอีก 4 ปี  

ค่าความนิยม = 150,000 x 4 = 600,000 บาท 
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โจทย-์ค่าความนิยม 
ตัวอย่างที่ 10 

วิธีที่ 3 ก าหนดค่าความนิยมโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนที่เกิน
กว่าอัตราปกติเป็นหลัก โดยคิดว่าถ้าจะให้ได้ก าไรเพิ่มข้ึน
อีกเท่าจ านวนนั้นจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเท่าใด 

บริษัท ก. จ ากัด มีก าไรเกินปกติ 150,000 บาท ในแต่ละ
ปี ถ้าในขณะนั้นกิจการอื่นซึ่งประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันได้ก าไรประมาณ 15% ของทุนที่ลงไป 

 จ านวนค่าความนิยม = 150,000/15% = 1,000,000 
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มาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี (เดิม) ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) 

ยกเลิก 
ปัจจุบันใช้มาตรฐานการรายงานฉบับที่ 3 TFRS #3 เรื่อง

การรวมธุรกิจ บังคับใช้เริ่ม 1 มกราคม 2557   
มาตรฐานเรื่องการรวมธุรกิจ ก าหนดว่า กิจการต้องรับรู้

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
วัดมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมด้วยราคาทุน  
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มาตรฐานการบัญช ี
 ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 หลังจากรับรู้ค่าความนิยมเริ่มแรกแล้ว ต้องวัดค่าความนิยมด้วย

ราคาทุน หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  
 ไม่มกีารตัดจ าหน่าย  แต่ต้องทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือ เมื่อมี

ข้อบ่งชี้การด้อยค่ามาตรฐานการบัญชีฉบับ 36 เรื่องการด้อยค่า
ของสินทรัพย ์

 การรับรู้การด้อยค่า 
 Dr. ขาดทุนจากการด้อยค่า-ค่าความนิยม      xx 
   Cr. ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ค่าความนิยม      xx 
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เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้า  
(Trademark and Trade Names) 

 เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้า เป็นเครื่องหมาย
หรือตราชื่อกิจการใช้ก ากับสินค้าของตน เพื่อ
ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายตาม
ความประสงค์  และถ้าสินค้าใดเป็นสินค้าที่มี 
คุณภาพสูงจ าหน่ายได้มาก เครื่องหมายการค้าหรือ
ยี่ห้อร้านค้าย่อมมีค่ามาก 
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เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้า 
 การบันทึกบัญชีได้มา ใช้ราคาทุน 
 ราคาทุน หมายถึง ราคาซื้อ หรือถ้ากิจการคิดเครื่องหมายการค้า

ขึ้นมาเอง ต้นทุนก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไป  

 รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิตามเครื่องหมายการค้า 10 ปี ต่ออายุได้
คราวละ 10 ปี  

 มาตรฐานการบัญชี  ไม่ต้องตัดบัญชีเครื่องหมายการค้าเป็น
ค่าใช้จ่าย แต่ถ้ากิจการเลิกใช้เครื่องหมายการค้าหรือเป็นที่
แน่นอนว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่ให้ประโยชน์แก่กิจการ ก็ควร
จะจ าหน่ายออกจากบัญชีทันที 



80 Intermediate Accounting I 

การวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development Cost) 

 การวิจัยและพัฒนาเป็นการสร้างนวัตกรรมภายในของกิจการ เช่น การวิจัย
และพัฒนาผลติภัณฑ์องค์ความรู้ใหม่ๆ กระบวนการผลิต เป็นต้น และสามารถ
หาผลประโยชน์เชงิเศรษฐกิจได้ในอนาคต 

 การวิจัย หมายถึง การเริ่มงานและวางแผน การคิดค้นที่กระท าไปโดยมุ่งหวัง
ว่าจะพบความรู้ ความเข้าใจ ทางเทคนิคใหม่ๆ 

 การพัฒนา หมายถึง การน าสิ่งที่ค้นพบหรือความรู้ที่ได้มาจากการวิจัยมา
ออกแบบ หรือวางแผนเพื่อการผลติ การให้บริการหรอืการประกอบกิจกรรมซึ่ง
มีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรงุให้ดีอย่างมีสาระส าคญั โดยเป็น
ส่วนที่จ่ายไปก่อนที่จะเริ่มท าการผลิตเพือ่การค้า 
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 IAS-38 ก าหนดขั้นตอนการบันทึกบัญชีไว้  

   ค่าวิจัยและพัฒนามี 2 ขั้นตอนดังนี ้

 1. ขั้นการวิจัย (Research Phase) ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย ณ 
วันที่เกิดรายการในงบก าไรขาดทุน โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
การวิจัย (Research Expense)  

 2. ขั้นการพัฒนา (Development Phase) มีสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนา และสามารถบันทึกเป็น
สินทรัพย์ได้ ถ้ากิจการสามารถแสดงให้เห็นชัดถึงเงื่อนไขต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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 2.1 มีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคที่การพัฒนาดังกล่าวสามารถ  

         น าไปใช้หรือขายได้ในอนาคต 

 2.2 มีความตั้งใจในการพัฒนาให้เสร็จเพื่อน าไปใช้หรือขาย 

 2.3 มีความสามารถในการน าไปใช้และขาย 

 2.4 สิ่งที่พัฒนาขึ้นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้สามารถก่อให้เกิด   

         ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ในอนาคตอย่างไร  

 -กิจการควรแสดงประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้โดยแสดงให้เห็นว่า
มีตลาดรองรับผลผลิตหรือสิ่งที่พัฒนานี้ หรือ 

 -กรณีที่พัฒนาเพื่อใช้เองให้แสดงถึงประโยชน์ที่ได้รับด้วย 

ค่าวิจัยและพัฒนามี 2 ขั้นตอน (ต่อ) 
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2.5 มีทุนและทรัพยากรเพียงพอในการพัฒนาให้เสร็จ
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้หรอืขายได้ และ 

2.6 ความสามารถในการวัดได้อย่างน่าเชื่อถือในการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในระหว่างทีม่ีการพฒันาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี ้

ค่าวิจัยและพัฒนามี 2 ขั้นตอน (ต่อ) 
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 รายจ่ายการวิจัยและพัฒนาให้รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้ 

 1. เงินเดือน ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม   

         การวิจัยและพัฒนา 

 2. ต้นทุนของวัสดุและบริการทีใ่ช้ไปในกิจกรรมการวิจัยและพฒันา 

 3. ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนที่ใช้ในกิจกรรมการ 

         วิจัยและพัฒนา 

 4. ค่าใช้จ่ายอื่นในการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 

 5. รายจ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เช่น การตัดจ่ายค่า 

          สิทธิบัตรและค่าสิทธิอย่างอื่นทั้งนี้ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ 

          ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น  
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 รายจ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ต่อทุกข้อ 
บันทึกไว้เพื่อรอตัดบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีภายหน้า 

1. ระบุผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีได้โดยชัดเจน และสามารถระบุหรือ
แยกรายจ่ายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นได้ 

2. ได้ทดลองเทคนิคการผลิตหรือกรรมวิธีนั้นแล้วว่าใช้ได้ 

3. ฝ่ายบริหารของกิจการได้แสดงเจตจ านงที่จะผลิตและขาย หรือ
ใช้กรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์นั้น 
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 รายจ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อ 
บันทึกไว้เพื่อรอตัดบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีภายหน้า (ต่อ) 

4. สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าจะขายผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้น
ได้ ในกรณีที่เป็นการใช้ภายในกิจการนั้นเอง จะต้องพิสูจน์ได้ว่าจะ
เกิดประโยชน์แก่กิจการนั้นจริง 

5. กิจการมีทรัพยากรเพียงพอ หรือคาดหมายได้ตามสมควรว่าจะ
จัดหาทรัพยากรเพื่อท าให้โครงการบรรลุความส าเร็จและขาย
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นได้ 
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สรุป เงื่อนไขการพิจารณา รายจ่ายวิจัยพัฒนารอตัดบัญช ี

1.  ระบุผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีได้ชัดเจน  
2.  ทดลองกรรมวิธี /การผลิต จนสามารถใช้ได้ 
3.  กิจการมีเจตจ านงว่าจะผลิตขาย / ขาย / ใช้เอง 
4.  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการแน่นอน ชัดเจน 
5.  มีทุนหรือทรัพยากรเพียงพอทีจ่ะผลิตขาย/ใช้ได ้
6.  สามารถวัดรายจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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โจทย์ตัวอย่าง-การวิจัยและพัฒนา 
ตัวอย่างที่ 11 
 บริษัทผู้ผลิต จ ากัด ท าการพัฒนากระบวนการผลิตใหม่เพื่อใช้ใน

กิจการ ในช่วงปี 25x1 เสียค่าใช้จ่ายไปเป็นเงิน 40,000 บาทซึ่งใน
จ านวนนี้ 36,000 บาท เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 1 ธันวาคม 
25x1 และอีก 4,000 บาท เกิดในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 
25x1 วันที่ 1 ธันวาคม 25x1 เป็นวันที่บริษัทสามารถแสดงว่า
รายจ่ายในการพัฒนาเข้าเงื่อนไขการรับรู้เป็นสินทรัพย์ ดังนั้น 
รายจ่ายในปี 25x1 จึงรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,000 บาท 
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ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
(Computer Software Costs) 

 ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คือ ระบบ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งงาน

ให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ท างานตามที่
ต้องการ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม ถือเป็น 
“สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน”   

 ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนการ
ออกแบบการวางระบบ (Design) การให้รหัส (Coding) การ
ทดสอบ (Testing) เป็นต้น  ถ้ามีมูลค่าสูงและอายุการใช้งานเกิน
กว่า 1 ปี ถือเป็น “สินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตน” 
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ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

กิจการผู้ใช้ระบบภายในกิจการเองและกิจการผู้ผลิตหรือ
ให้บริการออกแบบระบบ  

ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับต้นทุน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทางด้านกิจการผู้ใช้ระบบไม่ว่าจะ
โดยการซื้อหรือการพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เอง  

 ในทางปฏิบัติ  จะบันทึกเป็น “ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนา” ตัดจ าหน่ายทั้งจ านวนที่จ่ายจริง  
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ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเริ่มพัฒนาในระยะเริ่มแรก ในขั้นต้นนี้ยัง
ไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าจะมีการเสนอโครงการที่ชัดเจน 
ต้นทุนที่เกิดในระยะนี้ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจยัและ
พัฒนา  

   ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การวางแผนวางระบบ การ
ออกแบบโปรแกรม และการทดสอบ เป็นต้น 
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ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีการเสนอโครงการและพัฒนาซอร์ฟแวร์

พร้อมที่จะผลิตเพื่อขายได้ 

 ต้นทุนที่เกิดในข้ันตอนนี้ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม การให้รหัส 
การทดสอบ การแก้ไขปรับปรุง การเขียนคู่มือและเอกสารที่จะ
เป็นต้นแบบในการผลิตและจ าหน่าย ต้นทุนทั้งหมดจะถูกบันทึก
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใน “บัญชีต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย” 
(Capitalized Software Costs) และจะตัดจ าหน่ายเมื่อมีการขาย  



93 Intermediate Accounting I 

ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีการผลิตเป็นสินค้าเพื่อขาย  

ต้นทุนที่เกิดขึ้น ได้แก่ ต้นทุนในการบรรจุโปรแกรมลงใน
แผ่นดิสก์ การพิมพ์คู่มือ เป็นต้น ต้นทุนดังกล่าวจะบันทึก
เป็น “ต้นทุนสินค้าในการค านวณต้นทุนขาย” หรือบันทึก
ไว้ใน “บัญชีสินค้าคงเหลือ” (Inventory) 
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ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อมีการขาย  
  จะมีการบันทึกรายการ 2 รายการ คือ 
  1. ต้นทุนสินค้าขาย คือ การตัดบัญชีสินค้ามีไว้ขายจาก 
        ขั้นตอนที่ 3 เป็น ต้นทุนสินค้าขาย 
    2. ตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
        โดยเปรียบเทียบวิธีการตัดจ่าย 2 วิธี คือ  
         1) วิธีตามเกณฑ์รายได้ (Revenue Method) หรือ   
         2) วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)  
             และเลือกใช้วิธีที่ได้ยอดสูงกว่า   



95 Intermediate Accounting I 

ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

การบันทึกบัญช ี 
  ตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย เป็น ค่าใช้จ่าย 

 Dr. ต้นทุนซอฟต์แวรต์ัดจ าหน่าย (คชจ.)    xx 

   Cr. ต้นทุนซอฟต์แวรร์อตัดจ่าย (สท)         xx 
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การค านวณต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย มี 2 วิธ ี
1. วิธีตามเกณฑ์รายได้ (Revenue Method)  

ค านวณจากอัตราส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในงวด
ปัจจุบันกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดจากการขาย
ซอฟต์แวร์ แล้วน าอัตราส่วนดังกล่าวคูณต้นทุนซอฟต์แวร์
รอตัดจ าหน่ายที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 

ต้นทุนฯรอ
ตัดจ าหน่าย 

x 

   การค านวณ 
ต้นทุนฯตัดจ าหน่าย =   รายได้เกิดจริงงวดปัจจุบัน 

         รายได้ที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด 
 



97 Intermediate Accounting I 

การค านวณต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย มี 2 วิธี 
2. วิธีเส้นตรง (Straight-line Method) วิธีนี้จะมี  

การประมาณระยะเวลาที่คาดว่าจะขายได้ เช่น 3 ปี 5 
ปี เป็นต้น เมื่อมีการขายจริง จะตัดต้นทุนซอฟต์แวร์
รอตัดจ่ายเฉลี่ยตามระยะเวลาโดยวิธีเส้นตรงจากยอด
ที่ลดลงปีต่อป ี

เมื่อค านวณตัวเลขได้ทั้ง 2 วิธี จะน ามาเปรียบเทียบ
เพื่อเลือกวิธีที่ตัดบัญชีแล้วได้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
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ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อมีการบริการหลังการขาย  

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายใน    
การบ ารุงรักษาในช่วงรับประกันคุณภาพ ให้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจ่ายจริง 
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โจทย์ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ 12 
 ในช่วงปี 25x1-25x2 บริษัท โปรเฟสชั่นแนลซอฟต์แวร์ จ ากัด เริ่มพัฒนา

ซอฟต์แวร์เพื่อขายเสียค่าใช้จ่ายไป 3 ล้านบาท แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะ
สามารถเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อขายได้ ต่อมาในตอนต้นปี 25x3    
การพัฒนาก็เป็นที่แน่ใจว่าจะเป็นโครงการผลิตและขายได้ ต้นทุนในการ
พัฒนาในช่วง 25x1 เป็นเงิน 1 ล้านบาท ได้มีการประมาณอายุการขาย
โปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าวเป็นเวลา 4 ปีและรายได้โดยประมาณทั้งหมด
ที่จะได้เท่ากับ 6 ล้านบาท ในปี 25x4 25x5 และ 25x6 บริษัทมีรายได้
จากการขายและประมาณรายได้ที่คาดว่าจะขายได้ทั้งหมดในอนาคต 
(Anticipated Future Revenue)  



การค านวณจากโจทย ์
รายการ 25x4 25x5 25x6 

รายได้จากการขาย (จริง) 1.2 2.4 1.0 

รายได้ที่คาดว่าจะขายได้ทั้งหมด
ในอนาคต (ประมาณการ) 

4.8 2.4 1.4 

รวม 6.0 4.8 2.4 
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จากโจทย์-การค านวณ วิธีตามเกณฑ์รายได ้

     ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่าย 

 =                    รายได้งวดปัจจุบัน 

           รายได้งวดปัจจุบัน + รายได้ที่คาดว่าจะขายได้ 
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 x   ต้นทุนซอฟต์แวร์    
รอตัดจ่าย 



การค านวณ-วิธีเส้นตรง 

การค านวณวิธีเส้นตรง 
   ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย =  ต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่ายคงเหลือ                     

                                          จ านวนปีที่เหลือที่คาดว่าจะขายได ้
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ตารางแสดงการค านวณเปรียบเทียบ 
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ปี วิธีตามเกณฑ์รายได้ วิธีเส้นตรง 
25x4 1,200,000/1,200,000-4,800,000 

คูณ 1,000,000    =   200,000 
1,000,000/4 
=    250,000** 

25x5 2,400,000/2,400,000+2,400,000 
คูณ  1,000,000-250,000 
=   375,000** 

1,000,000-250,000 
=   750,000/3 
=   250,000 

25x6 1,000,000/1,000,000+1,400,000 
คูณ 750,000-375,000 
=   156,250 

750,000-375,000 
=   375,000/2 
=   187,500** 

** หมายถึง เลือกจ านวนที่สูงกว่า 



การบันทึกบัญช ี
ในปี  25x1  และปี 25x2 
Dr. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา        3,000,000 

      Cr. เงินสดหรือ เจ้าหนี้                                3,000,000 

บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 

Dr. ต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย             1,000,000 

      Cr. เงินสดหรือ เจ้าหนี้                                 1,000,000 

บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย 
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การบันทึกบัญช ี
วันสิ้นปี  25x4 
Dr.  ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย             250,000 

      Cr. ต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย                         250,000 

บันทึกตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

วันสิ้นปี  25x5 
Dr.  ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย             275,000 

      Cr. ต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย                         375,000 

บันทึกตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
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การบันทึกบัญชี 

วันสิ้นปี  25x6 
Dr.  ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย (คชจ.)    187,500 

      Cr. ต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย (ส/ท)              187,500 

บันทึกตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 
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25x4 25x5 25x6 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

          สินทรัพย์อ่ืน 

               ต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย 750,000 375,000 187,500 

งบก าไรขาดทุน 
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

         ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย 250,000 375,000 187,500 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

การแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะ
การเงินจะแสดงในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
และแสดงอยู่ภายใต้รายการสินทรัพย์อื่น  

แสดงด้วยจ านวนสุทธิหลังจากหักจ านวนที่ตัดบัญชี
เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว 
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

ภายหลังรับรู้มูลค่าเริ่มแรก อาจต้องมีการวัดมูลค่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) ได้
ก าหนดเป็น 2 ทางเลือก คือ 

  1. วิธีราคาทุน 

  2. วิธีตีราคาใหม ่
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

1. วิธีราคาทุน 

แนวทางนี้  คือ หลังจากที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์มีตัวตนต้องเท่ากับราคา
ทุนเดิมหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์  
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โจทย์ตัวอย่าง-ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก 
 ตัวอย่างที่ 13 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25x1 กิจการซื้อลิขสิทธิ์สูตรอาหารมาในราคา 

200,000 บาท โดยคาดว่าจะใช้ในการผลิตอาหารส าเร็จรูปจ าหน่าย 5 ปี 
กิจการจึงใช้นโยบายการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x2  กิจการได้ทบทวนวิเคราะห์ทาง
การตลาด ผลปรากฏว่า ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลิขสิทธิ์สูตร
อาหารเท่ากับ 80,000 บาท และคาดว่าจะสามารถผลิตและจ าหน่ายได้
อีกเพียง 1 ปี 
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การบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้ 

 Dr. ลิขสิทธิ์-สูตรอาหาร 200,000 

  Cr. เงินสด            200,000 

 บันทึกมูลค่าแรกเริ่มของลิขสิทธิ ์

 Dr. ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์   10,000 

  Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์         10,000 

   บันทึกการตัดจ าหน่าย = [200,00/5ปี] x 3/12 
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 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x2  
การค านวณมูลค่าตามบัญชีของลิขสิทธิ ์
 ราคาทุน-ลิขสิทธิ ์     200,000 
 หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (10,000 + 20,000) (30,000) 
 ราคาตามบัญชี      170,000 
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ลิขสิทธิ์  (90,000) 
 ราคาตามบัญชีใหม่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25x2  80,000 
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การบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้ 

 Dr. ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์       20,000 

  Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์              20,000 

  บันทึกการตัดจ าหน่าย = [200,000/5ปี] x 6/12 

 Dr. ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์  90,000 

  Cr.ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ลิขสิทธิ์             90,000 

  บันทึกการด้อยค่าของสินทรพัย์ไม่มีตัวตน 
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การบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี ้

 Dr. ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์  40,000 

  Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ ์     40,000 

  บันทึกการตัดจ าหน่าย = [80,000 x 6/12] 
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2. วิธีตีราคาใหม ่
   TAS 38 หลังจากที่กิจการรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกแล้ว 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่
หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักค่าตัดจ าหน่าย
สะสมที่ค านวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ กิจการต้องก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยอ้างอิงกับราคาที่ได้จากตลาดซื้อขายคล่องเพื่อให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของการตีราคาใหมต่ามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก 
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โจทย์ตัวอย่าง-การตีราคาใหม ่
ตัวอย่างที่ 14 

ต่อเนื่องจากตัวอย่างที ่13 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x3 ฝ่าย
การตลาดได้มีการวิจัยตลาด ผลปรากฏว่าสูตรอาหารตาม
ลิขสิทธิ์เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากขึน้คาดว่าสามารถใช้
ผลิตต่อไปอีก 4 ปี มูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของลิขสทิธิ์ที่
ประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่เทา่กับ 300,000 บาท ณ วันที่ 
1 มกราคม 25x3  



118 Intermediate Accounting I 

การค านวณมูลค่าตามบัญชีของลิขสิทธ์ิ 

 ราคาทุนแรกเริ่ม -ลิขสิทธิ์    200,000 

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ลิขสิทธิ ์  (90,000) 

      ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์  

        (10,000 + 20,000 + 40,000)                (70,000) 

   ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 25x3          40,000 

 ราคาประเมินใหม่                             300,000 
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2. วิธีตีราคาใหม่ 
วิธีการปรับปรุงรายการใหเ้ลือกปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งได้  

2 ทางเลือก ดังนี ้

1) ปรับตามสัดส่วนที่เปล่ียนไปของราคาตามบัญชีก่อนหัก
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  

2) การหักค่าจ าหน่ายสะสมจากราคาตามบัญชแีละ
ปรับราคาตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่  
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 กรณีทางเลือกที่ 1 การปรับค่าตัดจ าหน่ายสะสมตามสัดส่วน
ของราคาตามบัญชี (ก่อนหักค่าตัดจ าหน่าย) ที่เปลี่ยนไป 

 อธิบาย ณ วันที่ 1 มกราคม 25x3 

 ราคาตามบัญชีลิขสิทธิ์         40,000 

 บวก กลับค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม       90,000 

 ราคาตามบัญชีหลังหักค่าตัดจ าหน่าย     130,000  

 บวก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์       70,000 

 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่าย (ราคาทุน)  200,000 



121 Intermediate Accounting I 

กรณีทางเลือกที่ 1  
การปรับค่าตัดจ าหน่ายสะสมตามสัดส่วนของ           

ราคาตามบัญชี (ก่อนหักค่าตัดจ าหน่าย) ที่เปลี่ยนไป 

ราคาประเมินใหม่     300,000 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  170,000 

สัดส่วนที่ใช้ค านวณ  = 170,000/130,000 
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 การบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้ 

 Dr. ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ลิขสิทธิ์           90,000 

  Cr. รายการก าไรจากการกลับบัญชี 

       การด้อยค่าของสินทรัพย์-ลิขสิทธิ์          90,000 

 บันทึกกลับรายการบัญชีการด้อยค่าลิขสิทธิ์ 
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 การบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้ 

 Dr. ลิขสิทธิ์ [200,000 x (170,000/130,000)]  251,539 

   Cr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์           170,000 

        ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์  

              [70,000 x (170,000/130,000)]                 91,539 

 บันทึกการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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การบันทึกบัญชี (ต่อ) 

Dr. ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์                    75,000 

  Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์               75,000 

บันทึกการตัดจ าหน่าย = [300,000/4] 

Dr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์   42,500 

  Cr. ก าไรสะสม                         42,500 

บันทึกการรับรู้ก าไรจากการตีราคาสนิทรัพย์เข้า 

บัญชีก าไรสะสม = [170,000/4] 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 

สินทรัพย์ 

.... 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-ลิขสิทธิ์    461,539 

 หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (91,539 +75,000)        (136,539) 

 ราคาตามบัญชีลิขสิทธิ์-สุทธิ     225,000 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ...... 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  

    (170,000 – 42,500)                     127,500 

  ก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร                   xxx 

  บวก รับรู้ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์       42,500 
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กรณีทางเลือกที่ 2 การหักค่าจ าหน่ายสะสมจากราคาตาม
บัญชีและปรับราคาตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่ 

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x3 

 ราคาตามบัญชี-ลิขสิทธิ์     40,000 

 บวก กลับค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม   90,000 

 ราคาตามบัญชีก่อนด้อยค่า  130,000 

 ราคาประเมินใหม ่   300,000 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 170,000 
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กรณีทางเลือกที่ 2 การหักค่าจ าหน่ายสะสมจากราคาตาม
บัญชีและปรับราคาตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่ 

การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

 Dr. ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ลิขสิทธิ์     90,000 

  Cr. รายการก าไรจากการกลับบัญช ี

       การด้อยค่าสินทรัพย์-ลิขสิทธิ์            90,000 

  บันทึกกลับรายการบัญชีการด้อยค่า 

        ของสินทรัพย์-ลิขสิทธิ ์
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กรณีทางเลือกที่ 2 การหักค่าจ าหน่ายสะสมจากราคาตาม
บัญชีและปรับราคาตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่ 

Dr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์           70,000 

   ลิขสิทธิ ์                    100,000 

   Cr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์         170,000 

บันทึกการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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กรณีทางเลือกที่ 2 การหักค่าจ าหน่ายสะสมจากราคาตาม
บัญชีและปรับราคาตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่ 

Dr. ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ าหน่าย             75,000 

  Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ ์         75,000 

 บันทึกการตัดจ าหน่าย = [300,000/4] 

Dr. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์     42,500 

  Cr. ก าไรสะสม           42,500 

 บันทึกการรับรู้ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย ์

   เข้าบัญชีก าไรสะสม = [170,00/4] 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X3 

สินทรัพย์ 

.... 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-ลิขสิทธิ์            300,000 

 หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์    (75,000) 

 ราคาตามบัญชีลิขสิทธิ์-สุทธิ     225,000 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 (บางส่วน) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ...... 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (170,000 – 42,500)     127,500 

ก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร                             xxx 

บวก รับรู้ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์                     42,500 
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การเลิกใช้และจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)  
 การเลิกใช ้
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ก าหนดว่า กิจการต้องจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่

มีตัวตนออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น 

การบันทึกบัญช ี
 Dr.  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ระบุชื่อ ส/ท  xx 
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์         xx 
  Cr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ระบุชื่อ    xx 
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การเลิกใช้และจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 กรณีการขายหรือจ าหน่าย 
 กรณีที่เลิกใช้หรือมีการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องรับรู้ก าไร

หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ด้วยจ านวนเงินที่แตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์กับจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับจากการเลิกใช้
หรือจ าหน่าย ณ วันที่เลิกใช้หรือจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น  

การบันทึกบัญชี 
 Dr.  เงินสด             xx 
       ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตน        xx 
  ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์(ผลต่าง)      xx 
     Cr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน               xx 
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การเลิกใช้และจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 กรณีการแลกเปลี่ยน 
 กรณีที่กิจการน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ไม่

มีตัวตนอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มา
ใหม่ต้องเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่น าไปแลกดังนั้น  

 ในกรณีนี้จึงไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
การบันทึกบัญช ี
 Dr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ใหม่)   xx 
    Cr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เก่า)   xx 
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การเลิกใช้และจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 เลิกใช้และรอจ าหน่าย  

 ต้องแสดงด้วยราคาตามบัญชี ณ วันที่กิจการเลิกใช้สินทรัพย์
นั้น กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าและปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ทุกสิ้นปีและรับรู้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้น  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ด้อยค่า  เมื่อ เปรียบเทียบระหว่าง RA น้อยกว่า BV 

 

 

 

   

มูลค่าจากการใช้ : VIU 

มูลค่าจากการขาย : NSP 

เลือกค่าที่มาก 

น้อยกว่า ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ : BV 

RA  : Recoverable amount มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

VIU : Value in Use มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ 

NSP: Net Selling Price ราคาขายสุทธิ 

BV  : Book Value ราคาตามบัญชี   
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ด้อยค่า  เมื่อ เปรียบเทียบระหว่าง RA น้อยกว่า BV 

 

 

 

   

มูลค่าจากการใช้ : VIU 

มูลค่าจากการขาย : NSP 

เลือกค่าที่มาก 

น้อยกว่า ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ : BV 

 จ านวนขาดทุนจากการด้อยค่า  ผลต่างของ 

 = ราคาตามบัญชีของสินทรพัย์(BV)–มูลค่าทีจ่ะได้รับคืนของสินทรพัย์ (RA)  

การบันทึกบัญชี 

 Dr. ขาดทุนจากการด้อยค่า-ระบุชื่อสินทรพัย์  xx 

  Cr.  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ระบุชื่อสนิทรัพย์  xx 
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โจทย์ ตัวอย่าง 
กิจการมีลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศ ราคาตามบัญชี 500,000 บาท  
อายุคงเหลือ 2 ป ี
คาดว่าจะเกิดกระแสเงินสดจากการใช้หาประโยชน์ (VIU)  400,000.- 
มีผู้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ (NSP)                      350,000.- 
ขาดทุนจาการด้อยค่า.-  

 ราคาตามบัญชี   500,000.- 
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  400,000.-          
 ขาดทุนจากการด้อยค่า  100,000.- 
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โจทย์ตัวอย่าง 
 (ต่อ) 
 การบันทึกบัญช ี
 Dr. ขาดทุนจากการด้อยค่า-ลิขสิทธิ์            100,000 
  Cr. ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม-ลิขสิทธิ์        100,000 

 การตัดจ าหน่าย-ปีต่อไป  
 Dr. ค่าตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์        200,000  

     Cr. ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-ลิขสิทธิ์                  200,000 
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 The End 
ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 



NEXT 
Impairment Assets 
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