
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง 

สินทรัพยไมมีตวัตน 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 38: Intangible Assets (Bound volumn 2009))   
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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 
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มูลคาคงเหลือ 100-103 

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย 104-106 
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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 



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 5/42 
 

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 
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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) 



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 13/42 
 

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
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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  
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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



 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 33/42 
 

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  

 




