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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดําซึ่งถือเปนหลักการ และ 
ขอความที่พิมพดวยตัวอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบายและมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึง
ขอกําหนดของแมบทการบัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี  
ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมไดมี
การกําหนดไวโดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรู
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนถาเขาเกณฑที่กําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น นอกจากนี้ ยังกําหนดวิธีการวัดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยไมมีตัวตนและการเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะเก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตน 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนยกเวน 
2.1 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําหนดไวในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น  
2.2 สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูรายการและการวัด

มูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 
2.3 การรับรูรายการและการวัดมูลคาของการสํารวจและการประเมินคาสินทรัพย (ดูมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง การสํารวจและการประเมินคาทรัพยากรแร (เมื่อมีการประกาศใช)) 
2.4 รายจายในการพัฒนา และ ขุด แร น้ํามัน กาซธรรมชาติ  และทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่คลายกัน ซ่ึง

ไมสามารถสรางขึ้นใหมได 

3. หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทใดไวโดยเฉพาะ
แ ล ว กิ จ ก า ร ต อ ง นํ า ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ฉ บั บ นั้ น ม า ถื อ ป ฏิ บั ติ แ ท น ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี 
ฉบับนี้ ตัวอยางของรายการที่ไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ มีดังตอไปนี้ 
3.1 สิ นท รัพย ไ ม มี ตั ว ตนที่ กิ จ ก า รถื อ ไ ว เ พ่ื อ ข า ย ในก า รดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จต ามปกติ  (ดู ม าตรฐ าน 

การบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง สัญญากอสราง) 

3.2 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เร่ือง ภาษีเงินได (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 
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3.3 สัญญา เ ช า ที่ อ ยู ภ า ย ใ ต ข อบ เ ข ตขอ งม าต ร ฐ านก า รบัญ ชี ฉ บั บที่  2 9  (ปรั บป รุ ง  2 5 50 )  
เร่ือง สัญญาเชา 

3.4 สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อ
มีการประกาศใช)) 

3.5 สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) การรับรูและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินบางรายการที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

3.6 คาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวม
ธุรกิจ) 

3.7 ตนทุนการไดมารอตัดจําหนาย และสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรมประกันภัยของ
ผูใหประกันภายใตมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งมาตรฐาน
ดังกลาวกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะสําหรับตนทุนการไดมารอตัดจําหนาย   แตไมได
ระบุการเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนตามมาตรฐานบัญชีเร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ดังนั้น การเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว จึงใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีฉบับนี้ดวย 

3.8 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมหมุนเวียนซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (หรือรวมอยูในกลุม
สินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งจัดประเภทไวเปนถือไวเพ่ือขาย) ตามนิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) 

4. สินทรัพยไมมีตัวตนบางรายการอาจเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เชน คอมแพคดิสก (ในกรณีของโปรแกรม
คอมพิวเตอร) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือแผนฟลม ในการกําหนดวา
สินทรัพยที่มีองคประกอบทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนจะถือเปนสินทรัพยมีตัวตน ซึ่งตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) หรือเปนสินทรัพยไม
มีตัวตนซึ่งตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมินวา
องคประกอบใดมีนัยสําคัญมากกวากัน ตัวอยางเชน โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ใหถือวาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเคร่ืองมือและถือเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   สําหรับระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหถือหลักปฏิบัติเดียวกันกับขางตน เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบที่สามารถแยก
ออกจากอุปกรณคอมพิวเตอรได โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นตองถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ รายจายในกิจกรรมดานการโฆษณา การอบรม การเริ่มดําเนินงานใหม 
การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและการพัฒนาถือเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาดานความรู  ดังนั้น ถึงแมวากิจกรรม
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ดังกลาวอาจกอใหเกิดสินทรัพยมีตัวตน เชน แมแบบของผลิตภัณฑ แตองคประกอบที่มีตัวตนของสินทรัพยนั้น
ถือวามีความสําคัญรองจากองคประกอบที่ไมมีตัวตน อันไดแก องคความรูที่อยูในสินทรัพยมีตัวตนนั้น 

6. ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยภายใตสัญญาเชาดังกลาวอาจเปนไดทั้งสินทรัพยที่มีตัวตนหรือสินทรัพย
ไมมีตัวตน ภายหลังจากการรับรูเมื่อเร่ิมแรก ใหผูเชานํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมมี
ตัวตนภายใตสัญญาเชาการเงินดังกลาว สิทธิตามขอตกลงที่อนุญาตใหใชรายการตาง ๆ เชน ฟลมภาพยนตร 
วิดีทัศน บทละคร บทภาพยนตร สิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ ไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา และใหถืออยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

7. ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไมครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญชีบางรายการ
ที่มีลักษณะเฉพาะจนทําใหเกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจําเปนตองใชวิธีการบัญชีท่ีแตกตางไป ตัวอยางเชน  
รายจายในการสํารวจ  พัฒนาและขุดเจาะน้ํามัน  กาซธรรมชาติและสินแร  ในอุตสาหกรรมดานการขุดเจาะ  และ
กรณีของสัญญาการประกันภัย   ดังนั้น กิจการจึงไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับรายจายที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม กิจการในอุตสากรรมดานการขุดเจาะหรือกิจการผูรับประกันภัยตอง
นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน (เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร) และรายจาย
อ่ืนๆ (เชน ตนทุนในการเร่ิมดําเนินงานใหม)  

คํานิยาม 

8. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

ตลาดซื้อขายคลอง หมายถึง ตลาดท่ีมีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้ 
1. รายการที่ซ้ือขายในตลาดตองมีลักษณะเหมือนกัน 
2. ตองมีผูเต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทําการ และ 
3. ตองเปดเผยราคาตอสาธารณชน 

วันที่ตกลงรวมกิจการ หมายถึง วันที่ขอตกลงที่สําคัญระหวางกิจการที่รวมธุรกิจกัน
บรรลุผล และมีการประกาศตอสาธารณชนในกรณีของ
บริษัทจดทะเบียน สําหรับกรณีที่เปนการครอบงํากิจการ
แบบปรปกษ วันแรกท่ีขอตกลงที่สําคัญระหวางกิจการที่
รวมธุรกิจกันบรรลุผล คือ วันที่จํานวนหุนของผูถือหุนใน
ธุรกิจที่ถูกซ้ือ ซ่ึงยอมรับคําเสนอซื้อของผูซ้ือมีจํานวนหุน
มากเพียงพอที่จะทําใหผูซ้ือสามารถควบคุมผูถูกซ้ือ 

การตัดจําหนาย หมายถึง การปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี
ตัวตนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน ของ
สินทรัพยนั้น 
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สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 
ก) อยูในความควบคุมของกิจการ ซ่ึงเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีต 
ข) กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก

กิจการ 

มูลคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพยที่ รับรูในงบดุลหลังจากหักคาตัด
จําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการจาย
ไป หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการมอบ
ให เพ่ือใหไดมาซึ่งสินทรัพย ณ เวลาที่ ซ้ือหรือสราง
สินทรัพยนั้น หรือจํานวนที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เชน มาตรฐาน
การบัญชีเร่ือง ผลประโยชนตอบแทนของพนักงานโดย
การใหสวนไดเสียในกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช) 

จํานวนที่คิดคาตัด
จําหนาย 

หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพยหรือราคาอื่นที่ใชแทนราคาทุน หัก
ดวยมูลคาคงเหลือ 

การพัฒนา หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรูอื่นมาใชในแผนงาน
หรือ การออกแบบเพื่อผลิตสิ่งใหมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิม
อยางเปนนัยสําคัญกอนท่ีจะเริ่มผลิตหรือใชในเชิง
พาณิชย ไมว าสิ่ งนั้นจะเปน วัตถุดิบ ช้ินสวนอุปกรณ 
ผลิตภัณฑ กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

มูลคาเฉพาะกิจการ หมายถึง      มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่กิจการคาดวาจะไดรับ
จากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง และจากการขาย
สินทรัพยนั้นเมื่อสิ้นสุดอายุการใหประโยชนหรือที่คาดวา
จะเกิดเม่ือมีการโอนเพื่อชําระหนี้สิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 
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รายการขาดทุนจากการ
ดอยคา 

หมายถึง จํานวนของมูลคาตามบัญชีท่ีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ ไมเปนตัวเ งินที่สามารถระบุไดและไมมี 
กายภาพ 

สินทรัพยที่เปนตัวเงิน หมายถึง เ งินสดหรือสินทรัพยที่กิจการจะไดรับเปนจํานวนที่  
แนนอน หรือที่สามารถทราบได 

การวิจัย หมายถึง การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงความรูความเขาใจใหม ๆ ทางดานวิทยาศาสตร
หรือทางดานเทคนิค 

มูลคาคงเหลือของ 
สินทรัพยไมมีตัวตน 

หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการคาดวาจะไดรับ ณ เวลาปจจุบัน
สุทธิจากตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตน ประหนึ่งวาสินทรัพยมีอายุและ
สภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นอายุการใหประโยชน 

อายุการใหประโยชน หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
ก) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะมีสินทรัพยไวใช 
ข) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะ

อื่นที่คลายคลึงกัน ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับ
จากสินทรัพย 

 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

9. กิจการมักใชทรัพยากรหรือกอใหเกิดหนี้สินเพ่ือซื้อ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดับทรัพยากรที่ไมมีตัวตนตาง 
ๆ เชน ความรูทางวิทยาศาสตรหรือความรูทางดานเทคนิค การออกแบบ การนําระบบหรือกระบวนการใหมมา
ปฏิบัติ  สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพยทางปญญา ความรูทางการตลาด และเคร่ืองหมายการคา ซึ่งรวมถึงช่ือ
ผลิตภัณฑและชื่อสิ่งพิมพ  ตัวอยางของรายการที่เกิดจากทรัพยากรขางตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร 
สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ฟลมภาพยนตร รายชื่อลูกคา สิทธิในการใหบริการสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย ใบอนุญาตทําการ
ประมง โควตานําเขาสินคา สิทธิที่จะใชชื่อและดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธกับลูกคาหรือกับผูขายสินคา ความ
จงรักภักดีตอสินคา สวนแบงตลาด และสิทธิทางการตลาด 

10. รายการที่ระบุอยูในยอหนาที่ 9 อาจไมเขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไดทุกรายการ   รายการที่จะถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดตองสามารถระบุได ตองอยูภายใตการ



 
มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
9 

 

ควบคุมของกิจการ และตองกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไมเปนไปตามคํานิยาม
ของสินทรัพยไมมีตัวตน  กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือใหไดมาหรือกอใหเกิดซึ่งรายการนั้นเปนคาใชจาย
ทันที อยางไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวมธุรกิจ  รายการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมที่
ตองรับรู ณ วันที่ซื้อ (ดูยอหนาที่ 68) 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนตองสามารถระบุได 

11. คํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนตองสามารถระบุแยกจากคาความนิยมไดอยาง
ชัดเจน คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจแสดงถึงการจายที่ผูซื้อคาดวาจะไดมาซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพย ซึ่งไมสามารถระบุและรับรูเปนรายการแยกตางหากได  ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการผนวกระหวางสินทรัพยที่สามารถระบุไดหลายๆรายการที่ไดมารวมกัน หรือเกิดจาก
สินทรัพยเหลานั้น ซึ่งแตละรายการไมเขาเกณฑที่จะรับรูในงบการเงิน  แตผูซื้อเต็มใจที่จะจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
สินทรัพยเหลานั้นในการรวมธุรกิจ 

12. สินทรัพยจะเขาเกณฑสามารถระบุไดตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนก็ตอเมื่อ 
12.1 สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือสามารถแยกหรือแบงจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให

สิทธิ ใหเชา หรือแลกเปล่ียนไดอยางเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา สินทรัพย หรือหนี้สินที่
เกี่ยวของ หรือ 

12.2 ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ  โดยไมคํานึงถึงวาสิทธิเหลานั้นจะสามารถโอน
หรือสามารถแบงแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น ๆ  

การควบคุม 

13. สินทรัพยไมมีตัวตนจะถือวาอยูภายใตการควบคุมของกิจการหากกิจการมีอํานาจที่จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยนั้น และสามารถจํากัดไมใหผูอ่ืนเขาถึงประโยชนดังกลาว  ตามปกติ ความสามารถที่
จะควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมีตัวตนมักเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช 
ดังนั้น การไมมีสิทธิตามกฎหมาย เปนการยากที่จะแสดงใหเห็นถึงการควบคุม อยางไรก็ตาม ความสามารถใน
การบังคับใชสิทธิตามกฎหมายไมใชเกณฑที่จําเปนเพียงอยางเดียวสําหรับการควบคุม ทั้งนี้เพราะกิจการอาจ
สามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตในลักษณะอ่ืนได 

14. ความรูทางการตลาดและความรูทางเทคนิคอาจกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการสามารถ
ควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจเหลานั้นได ตัวอยางเชน ถาความรูนั้นไดรับการคุมครองตามกฎหมายในรูปของ
ลิขสิทธิ์ ขอตกลงในการคุมครองทางการคา (หากกฎหมายอนุญาตใหทําได) หรือโดยหนาที่ตามกฎหมายของ
พนักงานที่จะรักษาความลับเก่ียวกับความรูนั้น 
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15. กิจการอาจมีกลุมพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและกิจการอาจสามารถระบุไดวาความเชี่ยวชาญของพนักงานที่
เพ่ิมขึ้นจากการอบรม จะทําใหกิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตและยังอาจคาดไดวาพนักงาน
เหลานั้นจะใชความเชี่ยวชาญเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกกิจการไดตอไป อยางไรก็ตาม กิจการโดยปกติมักไมมี
การควบคุมที่เพียงพอกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะเกิดจากกลุมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือจากการอบรมพนักงานเหลานี้จนเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยามดังกลาว   ในทํานองเดียวกัน 
ความสามารถในการบริหารหรือความสามารถพิเศษดานเทคนิคไมอาจเขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํา
นิยาม เวนแตกิจการจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายที่จะใชประโยชนจากความสามารถของพนักงานและ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดหวัง  นอกจากนี้ความสามารถนี้ยังตองเขาเกณฑอ่ืนของคํา
นิยามการเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

16. กิจการอาจมีสวนแบงตลาดหรือกลุมลูกคาที่คาดวาจะดําเนินการคากับกิจการตอไปได เนื่องจากกิจการพยายาม
สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการของกิจการ  อยางไรก็ตาม 
กิจการไมมีสิทธิตามกฎหมายในการคุมครอง หรือไมมีวิธีการควบคุมอ่ืนเพ่ือใหลูกคามีความสัมพันธหรือความ
จงรักภักดีตอกิจการ กิจการจึงมักไมมีอํานาจเพียงพอที่จะควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจาก
ความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา ดังนั้น รายการขางตน (กลุมลูกคา สวนแบงการตลาด  
ความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา) จึงไมเขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม  อยางไรก็ดี 
การไมมีสิทธิตามกฎหมายในการคุมครองความสัมพันธกับลูกคา แตหากมีรายการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ความสัมพันธกับลูกคา (ที่ไมใชมาจากการรวมกิจการ)  แมจะไมไดทําเปนสัญญา กรณีนี้มีหลักฐานวา กิจการ
สามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากความสัมพันธกับลูกคาได  และมีหลักฐาน
วาความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวสามารถแยกเปนเอกเทศได ดังนั้น ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวจะเขาเกณฑ
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม 

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

17. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตน อาจรวมถึงรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ตนทุนที่ประหยัดได หรือประโยชนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการใชสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
โดยกิจการ  เชน สินทรัพยทางปญญาที่นํามาใชกับกระบวนการผลิตอาจชวยลดตนทุนการผลิตในอนาคตแทนที่
จะทําใหรายไดในอนาคตเพิ่มขึ้น 

การรับรูและการวัดมูลคา 

18. ในการรับรูรายการใดรายการหนึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวารายการนั้นเปนไป
ตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
18.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน (ดูยอหนาที่ 8 ถึง 17) และ  
18.2 เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ (ดูยอหนาที่ 21 ถึง 23) 
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ขอกําหนดนี้ ใหถือปฏิบัติกับตนทุนเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นเมื่อซื้อหรือสรางสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายใน
กิจการเอง  และตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเพ่ือเพ่ิม หรือเปลี่ยนแทนบางสวน หรือบํารุงรักษาสินทรัพย
นั้น 

19. ยอหนาที่ 25 ถึง 32 เก่ียวกับเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก และยอหนาที่ 33 ถึง 43 
เก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ   ยอหนาที่ 44 เก่ียวกับการวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล   ยอหนาที่ 45 ถึง 47 เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพยไมมีตัวตน 
ยอหนาที่ 48 ถึง 50 เก่ียวกับวิธีปฏิบัติกับคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ยอหนาที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการ
รับรูรายการและวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่กิจการสรางขึ้นภายในกิจการเอง 

20. สินทรัพยไมมีตัวตนโดยทั่วไปแลวจะไมมีการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยนั้น หรือเปลี่ยนแทนสวนหนึ่งสวนใดของ
สินทรัพย   ดั งนั้นรายจ ายที่ เ กิดขึ้นภายหลั งส วนใหญจึ ง เปนการจ ายเ พ่ือคงรักษาไว ในประโยชน 
เ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมี ตัวตนนั้นมากกวาที่จะเปนรายจายเ พ่ือให เข า เกณฑของ 
สินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม  และเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้  นอกจากนี้แลวมักเปนการยากที่จะกระจายรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังไปยังสินทรัพยไมมีตัวตนใด
โดยเฉพาะไดโดยตรง  แตจะถือเปนรายจายของกิจการโดยรวมมากกวา ดังนั้น จึงแทบจะไมมีการรับรูรายจายที่
เกิดขึ้นภายหลังการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาในครั้งแรกหรือรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสราง
สินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายในกิจการเสร็จเรียบรอยแลวเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย  และเพ่ือใหสอดคลอง
กับขอกําหนดในยอหนาที่ 63 รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังสําหรับชื่อสินคา ช่ือสิ่งพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่น
ที่โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกัน (ไมวาจะเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากภายนอกกิจการหรือที่กิจการสรางขึ้น
เอง) ใหรับรูกําไรในงบหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากรายจายเหลาน้ีไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน
จากรายจายที่จายเพ่ือการพัฒนาธุรกิจโดยรวม 

21. กิจการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อเขาเกณฑทุกขอตอไปนี้ 
21.1 มีความเปนไปไดค อนข างแนที่ กิ จการจะได รับประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตที่ จ ะ 

เกิดจากสินทรัพยนั้น 
21.2 ราคาทุนของสินทรัพยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

22. กิจการตองประเมินความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยไมมี
ตัวตน โดยใชขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ขอสมมติดังกลาวตองแสดงใหเห็นถึงการ
ประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารตอสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นตลอดชวงอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพย 

23. กิจการตองใชดุลยพินิจในการประเมินระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใชสินทรัพยไมมีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยูขณะที่รับรูเมื่อเร่ิมแรก โดยใหน้ําหนักกับหลักฐานจากภายนอก
มากกวา 
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24. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก 

25. โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจายเพ่ือใหไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาแบบแยกตางหากสะทอนถึงความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผลกระทบ
ของความนาจะเปนจะสะทอนอยูในตนทุนของสินทรัพย ดังนั้น จึงถือไดวา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยก
ตางหากเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 21.1 เสมอ 

26. นอกจากนี้ ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก ถือวาสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่เปนการจายซื้อในรูปของเงินสดหรือสินทรัพยที่เปนตัวเงินอ่ืน 

27. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก ประกอบดวย 
27.1 ราคาซื้อรวมภาษีนําเขาและภาษีซื้อที่เรียกคืนไมได หักดวยสวนลดการคาตางๆ  และจํานวนที่ไดรับคืนจาก

ผูขาย 
27.2 ตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามความประสงค 

28. ตัวอยางของตนทุนทางตรง ประกอบดวย 
28.1 ตนทุนผลประโยชนตอบแทนพนักงาน (ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง ผลประโยชนตอบแทน

พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน 
28.2 คาธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน 
28.3 ตนทุนการทดสอบสภาพความพรอมใชงาน 

29. ตัวอยางของรายจายที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 

29.1 ตนทุนในการแนะนําสินคาหรือบริการใหม (รวมถึงตนทุนในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย) 
29.2 ตนทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหมหรือกับลูกคากลุมใหม (รวมทั้งตนทุนในการฝกอบรม

พนักงาน) 
29.3 ตนทุนในการบริหารและคาใชจายท่ัวไป 

30. การรับรู ตนทุนที่ เ กิดขึ้ น เปนส วนหนึ่ งของมูลค าตามบัญชีของสินทรัพย ไมมี ตั วตนจะสิ้ นสุด เมื่ อ 
สินทรัพยนั้นอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของผูบริหารกิจการ ดังน้ัน ตนทุนที่
เกิดขึ้นจากการใชประโยชนหรือการปรับปรุงสินทรัพยไมมีตัวตนจึงไมรวมเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ตัวอยางของตนทุนที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการสินทรัพยไมมีตัวตน  ไดแก 

30.1 ตนทุนที่ เ กิดขึ้นขณะที่สินทรัพยซึ่ งอยู ในสภาพที่พรอมจะใชประโยชนไดตามความประสงค 
ของผูบริหารกิจการ แมวาจะยังไมถูกนํามาใชก็ตาม และ 

30.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเร่ิมแรก เชน  ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความตองการผลผลิตยังอยูใน
ระดับเริ่มตน 
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31. การดําเนินงานบางอยางอาจเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสินทรัพยไมมีตัวตน แตไมถือเปน
สถานการณที่จําเปนเพ่ือการจัดหาสินทรัพยใหอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของ
ผูบริหารกิจการ  การดําเนินงานเหลานี้อาจเกิดขึ้นในชวงกอนหรือในระหวางการพัฒนาสินทรัพยนั้น กิจการตอง
รับรูรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดังกลาวในงบกําไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเปนรายได
และคาใชจายที่เก่ียวของ 

32. หากระยะเวลาการชําระสินทรัพยไมมีตัวตนนานเกินกวาระยะเวลาที่ผูขายใหสินเชื่อตามปกติ กิจการตองกําหนด
ราคาทุนของสินทรัพยนั้นใหเทากับราคาขายเงินสด และบันทึกผลตางระหวางราคาที่เทียบเทากับการซื้อดวยเงิน
สดและจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองชําระจริงเปนดอกเบี้ยตลอดอายุของการไดสินเชื่อ เวนแตดอกเบี้ยนั้นจะสามารถ
รับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภายใตเงื่อนไขของแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

 
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ 

33. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ กําหนดวาหากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตน
มาจากการรวมธุรกิจ   ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนก็คือมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ  มูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยไมมีตัวตนสะทอนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความเปนไปไดที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้น  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งผลกระทบของความเปนไปไดจะสะทอนอยูในการวัด
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนั้น จึงถือไดวา  สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ
เขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 21.1 เสมอ 

34. ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 
การรวมธุรกิจ ผูซื้อกิจการสามารถรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของผูขายแยกจากคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ  หาก
สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดอยางนาเช่ือถือ โดยไมตองคํานึงวาผูขายไดรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
กอนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไม นั่นหมายความวาผูซื้อรับรูโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการของผู
ถูกซื้อเปนสินทรัพยแยกตางหากจากคาความนิยมหากโครงการดังกลาวเขาเกณฑสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํา
นิยาม  และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการของผูขาย
จะเขาเกณฑสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยามก็ตอเมื่อ 

34.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย และ 
34.2 สามารถระบุได กลาวคือ แยกตางหากหรือเกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอ่ืน ๆ 

 
การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ 

35. โดยทั่วไป มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดมาจากการรวมธุรกิจสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ
เพียงพอที่จะสามารถรับรูแยกตางหากจากคาความนิยม ในกรณีที่กิจการใชวิธีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
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ไมมีตัวตนโดยใชมูลคาตาง ๆ กัน ซึ่งมีความนาจะเปนที่แตกตางกันไป เปนการแสดงใหเห็นวาความไมแนนอน
ดังกลาวไดนําไปรวมในการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแลว มิใชจะแสดงถึงการขาดความสามารถที่จะ
วัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ หากสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจมีอายุการใหประโยชนที่
ทราบไดแนนอน ใหถือวามีขอสันนิษฐานที่สามารถพิสูจนไดวาสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 

36. สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแบงแยกไดเฉพาะเมื่อพิจารณารวมกับสินทรัพยมีตัวตน
หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของเทานั้น ตัวอยางเชน ช่ือนิตยสารอาจจะไมสามารถขายแยกตางหากจาก
ฐานขอมูลสมาชิกลูกคา หรือเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑน้ําแรอาจจะเกี่ยวของกับแหลงน้ําแรและไม
สามารถแยกตางหากจากแหลงน้ําแรนั้น ในกรณีดังกลาว ผูซื้อกิจการจะรับรูสินทรัพยเหลานั้นรวมเปนสินทรัพย
รายการเดียวแยกตางหากจากคาความนิยมหากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการในกลุม
สินทรัพยนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

37. ในทํานองเดียวกัน  คําวา “ตราผลิตภัณฑ” และ “ชื่อผลิตภัณฑ” มักใชแทนเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมาย
อ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม “ตราผลิตภัณฑ” โดยทั่วไปเปนคําศัพทดานการตลาด ซึ่งใชอางถึงกลุมของสินทรัพย เชน 
เครื่องหมายการคา (หรือเคร่ืองหมายของสินคาประเภทบริการ) และชื่อการคา สูตร สวนผสม และความชํานาญ
ดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ผูซื้อรับรูสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งประกอบกันเปนตราผลิตภัณฑ เหลานี้ เปนสินทรัพย
รายการเดียวไดถามูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ  ถาผูซื้อ
สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการในกลุมสินทรัพยไดอยางนาเช่ือถือ  ผูซื้ออาจยังคงรับรู
รายการดังกลาวเปนสินทรัพยรายการเดียวไดหากสินทรัพยแตละรายการมีอายุการใหประโยชนใกลเคียงกัน 

38. ในสถานการณเดียวที่อาจเปนไปไมไดที่จะวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนจากการรวมธุรกิจไดอยาง
นาเช่ือถือก็คือ เมื่อสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นไดมาโดยกฎหมายหรือสิทธิตามสัญญา และเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง 
ตอไปนี้ 

38.1 ไมสามารถแบงแยกได หรือ 
38.2 สามารถแบงแยกได  แต ไมมีประวั ติห รือหลักฐานของรายการแลกเปลี่ ยนสํ าห รับสินทรัพย 

ที่ เหมือนหรือคล ายคลึ ง กับสินทรัพย ไมมี ตัวตนนั้น  ซึ่ งจะทํ าใหการประมาณมูลค ายุ ติธรรม 
ขึ้นอยูกับปจจัยผันแปรที่ไมสามารถวัดคาได 

39. ราคาตลาดที่กําหนดในตลาดซื้อขายคลอง ใชประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนไดอยางนาเช่ือถือ
มากที่สุด (ดูยอหนาที่ 78)   โดยทั่วไปแลวราคาตลาดที่เหมาะสมก็คือ ราคาเสนอซื้อปจจุบัน หากราคาเสนอซื้อ
ปจจุบันหาไมได กิจการอาจใชราคาของรายการที่คลายคลึงกันลาสุดเปนฐานในการประมาณมูลคายุติธรรม โดยมี
ขอแมวาไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่สําคัญระหวางวันที่เกิดรายการนั้นกับวันที่ประมาณ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

40. หากไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน มูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นก็คือ จํานวนเงินที่กิจการ
จะตองจายเพ่ือสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซื้อ โดยที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน โดยอาศัย
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ขอมูลที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะน้ัน ในการกําหนดจํานวนเงินดังกลาว กิจการตองพิจารณาถึงผลของรายการซื้อขาย
สินทรัพยที่คลายคลึงกันที่เกิดขึ้นลาสุดรวมดวย 

41. กิจการที่มีการซื้อหรือขายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะเปนประจําอาจพัฒนาเทคนิคในการประมาณ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยทางออม เทคนิคดังกลาวอาจนํามาใชในการวัดมูลคาเมื่อเร่ิมแรกของ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ หากเทคนิคเหลานั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือการประมาณมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยไมมีตัวตน และสะทอนถึงรายการหรือวิธีปฏิบัติในปจจุบันของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยนั้นมาใช
ประโยชน เทคนิคดังกลาวรวมถึงขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ตามความเหมาะสม 

41.1 การนําตัวคูณ (ซึ่งสะทอนถึงรายการซื้อขายในตลาดปจจุบัน) มาคูณกับตัวแปรที่มีผลตอความสามารถใน
การทํากําไรของสินทรัพย (เชน รายได สวนแบงการตลาด และกําไรจากการดําเนินงาน) หรือคูณกับ
กระแสเงินคาสิทธิที่จะไดรับจากการใหสิทธิในการใชสินทรัพยที่ไมมีตัวตนนั้นแกกิจการอื่นภายใตเงื่อนไข
ธุรกิจปกติ หรือ  

41.2 การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยนั้น  

รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการ 

42. รายจายในการวิจัยและพัฒนาซึ่ง 

42.1 เกี่ยวของกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการซึ่งไดมาแยกตางหากหรือไดมาจากการ
รวมธุรกิจและรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และ 

42.2 เกิดขึ้นหลังจากการไดมาซึ่งโครงการ 

การบันทึกบัญชีของรายการดังกลาวใหเปนไปตามยอหนาที่ 54-62 

43. ขอกําหนดในยอหนาที่  54-62 กําหนดวา  รายจ าย ท่ี เ กิดขึ้นภายหลั งของโครงการวิจัยหรือพัฒนา 
ที่อยู ระหว าง ดํ า เนินการ  ไม ว าจะไดมาแยกต างหาก  หรือไดมาจากการรวมธุร กิจ  ซึ่ ง ได รับรู เปน 
สินทรัพยไมมีตัวตนแลวจะตอง  

43.1 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด  หากเปนรายจายในการวิจัย  
43.2 รับรู เปนคาใชจายทันทีที่ เ กิด  หากเปนรายจายในการพัฒนาซึ่ งไม เปนไปตามเกณฑการรับรู 

สินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57 และ 
43.3 บันทึกเพ่ิมในมูลคาตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการที่ไดมา หากรายจายใน

การพัฒนานั้นเปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการอุดหนุนของรัฐบาล 

44. ในบางกรณี กิจการอาจไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล โดยไมตองจายสิ่งตอบแทนใดๆ  
หรือที่เรียกวาจายแตในนาม  ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอน หรือปนสวนสินทรัพยไมมีตัวตนใหกับกิจการ 
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เชน สิทธิสําหรับเคร่ืองบินลงจอด สิทธิในการดําเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน ใบอนุญาตหรือโควตานําเขา 
หรือสิทธิที่จะใชทรัพยากรที่มีขอจํากัดอื่น  ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 55 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมี
การประกาศใช)  กิจการอาจเลือกท่ีจะรับรูทั้งสินทรัพยไมมีตัวตนและเงินอุดหนุนเมื่อเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม 
หากกิจการเลือกที่จะไมรับรูสินทรัพยเมื่อเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม กิจการตองรับรูสินทรัพยดวยจํานวนที่จาย
แตในนาม (วิธีที่สามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 55 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การบัญชีสําหรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล) (เมื่อมีการประกาศใช) บวก
กับรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามประสงค  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน 

45. กิจการอาจไดรับรายการสินทรัพยไมมีตัวตนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินรายการอื่น หรือ
แลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพยที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ขอพิจารณาที่จะกลาวตอไปนี้เปนขอพิจารณา
สําหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินกับสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการอื่น อยางไรก็ตาม กิจการ
สามารถใชขอพิจารณาดังกลาวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่กลาวไวได กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
45.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย  
45.2  มูลคายุ ติธรรมทั้งของสินทรัพยที่ ไดมาและสินทรัพยที่นําไปแลก ไมสามารถวัดมูลคาไดอยาง 

นาเช่ือถือ  
 
กิจการตองวัดมูลคารายการสินทรัพยที่ไดมาตามแนวทางนี้ ถึงแมวากิจการจะไมสามารถตัดรายการ 
สินทรัพยที่นํ าไปแลกเปลี่ ยนไดในทันที  หากสินทรัพยที่ ไดมาไม ไดวัดมูลคาโดยใชมูลคายุ ติธรรม  
กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน 

46. ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหรือไม  ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขตของกระแสเงิน
สดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิง
พาณิชยหากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 
46.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่ไดรับแตกตางจาก

ลักษณะของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน  หรือ 
46.2 รายการแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงานที่ถูก

กระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 
46.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 46.1 หรือ 46.2 ตองมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุ ติธรรมของ 

สินทรัพยที่มีการแลกเปลี่ยน 
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 เ พ่ือ วัต ถุประสงค ในการพิจารณาว าการแลกเปลี่ ยนเปนการแลกเปลี่ ยนเชิ งพาณิชย  
มูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยนตองสะทอนถึงกระแสเงินสดหลัง
หักภาษี ผลของการวิเคราะหดังกลาวอาจเห็นไดชัดเจนโดยกิจการไมจําเปนตองทําการคํานวณอยางละเอียด 

47. ยอหนาที่ 21.2 กําหนดเง่ือนไขที่กิจการจะรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะตองสามารถวัดมูลคาราคาทุนของ
สินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมมีรายการในตลาดที่เทียบเคียงไดจะถือวา
สามารถวัดมูลคาอยางนาเช่ือถือหากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

47.1 ความผันผวนของชวงการประมาณมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพยนั้น ไมมีนัยสําคัญ 
47.2 กิจการสามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ไดอยาง

สมเหตุสมผล 

หากกิจการสามารถที่จะกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนไดอยาง
นาเช่ือถือ กิจการตองกําหนดตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไปแลกยกเวน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา  

 
คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ 

48. กิจการตองไมรับรูคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในเปนสินทรัพย 

49. ในบางกรณี  กิจการอาจกอให เ กิดรายจ าย เ พ่ือให ไดมาซึ่ งประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิจในอนาคต  แต 
รายจายดังกลาวไมกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนที่เขาเกณฑการรับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้   
กิจการมักอางวารายจายดังกลาวเปนสวนสนับสนุนคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ   อยางไรก็ตาม ความ
นิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการไมมีการรับรูเปนสินทรัพยเนื่องจากรายจายที่เกิดขึ้นไมไดเปนทรัพยากรที่สามารถระบุ
ได (เชน ไมสามารถแยกออกไดหรือไมเปนรายจายที่เกิดจากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ) ภายใตการ
ควบคุมของกิจการ ซึ่งสามารถวัดราคาทุนไดอยางนาเชื่อถือ 

50. ผลตางระหวางราคาตลาดของกิจการกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่สามารถระบุได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
อาจสะทอนใหเห็นถึงปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอมูลคาของกิจการ อยางไรก็ตาม ผลตางดังกลาวไมได
แสดงถึงราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อยูภายใตการควบคุมของกิจการ  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

51. ในบางครั้ง การประเมินวาสินทรัพยไมมี ตัวตนที่ เ กิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไมนั้น 
ทําไดยาก เนื่องจากปญหาในเรื่องดังตอไปนี้ 

51.1 กิจการไมสามารถระบุไดวามีสินทรัพยที่สามารถระบุไดที่จะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือไมและเมื่อใด  และ  
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51.2 กิจการไมสามารถกําหนดราคาทุนของสินทรัพยไดอยางนาเช่ือถือ  ในบางกรณีกิจการจะไมสามารถแยก
ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากตนทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือรักษาระดับหรือเพ่ือยกระดับคา
ความนิยมที่เกิดขึ้นภายใน หรือจากตนทุนที่เกิดจากการดําเนินงานประจําวันได  

ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหกิจการตองนําขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในยอหนาที่ 52 
ถึง 67 มาประยุกตกับสินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการที่เกิดขึ้นภายในกิจการ นอกเหนือจากขอกําหนดทั่วไป
สําหรับการรับรูและการวัดมูลคาเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน 

52. ในการประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไม กิจการตองแยกขั้นตอน
การกอใหเกิดสินทรัพยดังตอไปนี้ 
52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 
52.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

คําวา “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กวางกวาคําวา “วิจัย” และ “พัฒนา” ตาม
คํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

53. หากกิจการไมสามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรับโครงการภายในของ 
กิจการที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองถือวารายจายของโครงการดังกลาวเปนรายจายที่เกิดในขั้นตอน
การวิจัยเทานั้น 

ขั้นตอนการวิจัย 

54. กิจการตองไมรับรูรายจายท่ีเกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายในเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตน แตตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อรายจายนั้นเกิดขึ้น 

55. ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไมสามารถที่จะแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นไดเกิดขึ้น 
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ ดังนั้น กิจการตองรับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจาย
ในทันที 

56. ตัวอยางของกิจกรรมการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

56.1 กิจกรรมซึ่งมุงที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม 
56.2 การคนหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทาย เพ่ือนําผลการวิจัยหรือความรูอื่นมาประยุกตหรือ

ปฏิบัติ 
56.3 การคนหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 
56.4 สูตร การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทายของทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับนวัตกรรม

หรือสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิม ไมวาสิ่งนั้นจะเปนวัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือ บริการ 
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ขั้นตอนการพัฒนา 

57. กิจการจะรับรูรายจายที่เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน 
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อกจิการสามารถแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี ้
57.1 มีความเปนไปไดทางเทคนิคที่กิจการจะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณเพ่ือนํามาใช

ประโยชนหรือขายได 
57.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณและนํามาใชประโยชนหรอืขาย 
57.3 กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชประโยชนหรือขาย 
57.4 กิจการสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีที่สินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต ตัวอยางเชน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนหรือสิ่งที่จะเกิดจาก
สินทรัพยไมมีตัวตนน้ันมีตลาดรองรับอยูจริง หรือหากกิจการนําสินทรัพยไมมีตัวตนไปใชเปนการ
ภายใน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น 

57.5 กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นไดเพียงพอที่จะ
นํามาใชเพ่ือทําใหการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชนหรือนํามา
ขายได 

57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลคาของรายจายที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ 

58. ในระหวางขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพยไมมีตัวตนและสามารถ
แสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่สินทรัพยนั้นจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้
เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเปนขั้นตอนที่กาวหนามากกวาขั้นตอนการวิจัย 

59. ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาไดแก 

59.1 การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบแมแบบและแบบจําลองในระหวางขั้นตอนกอนการผลิตหรือ
ขั้นตอนกอนการใช 

59.2 การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แมพิมพ และเบาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหม 
59.3 การออกแบบ การกอสราง และการดําเนินงานของโรงงานนํารอง ซึ่งไมใชขนาดที่จะสามารถทําการผลิตใน

เชิงพาณิชยได และ 
59.4 การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหมๆ 

หรือที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้นและเปนทางเลือกที่ไดคัดเลือกแลว 

60. กิจการตองประเมินประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยโดยใชขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางไร หากสินทรัพยจะ
กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อตองใชรวมกับสินทรัพยอ่ืน กิจการตองนําแนวคิดเกี่ยวกับหนวย
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคา
ของสินทรัพย(เมื่อมีการประกาศใช)  มาปฏิบัติ 

61. ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตนเสร็จสมบูรณ 
หรือทําใหกิจการสามารถใชหรือไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก แผนงานธุรกิจที่แสดงถึง
ทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นที่จําเปนและกิจการมีความสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรดังกลาว
ไดอยางแนนอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกดวยหลักฐานที่
แสดงถึงเจตจํานงที่จะใหเงินสนับสนุนโครงการจากผูใหกู 

62. ตามปกติ ระบบตนทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในไดอยางนาเช่ือถือ   
ตัวอยางเชน เงินเดือนหรือรายจายอ่ืนที่เกิดขึ้นเพ่ือปกปองลิขสิทธ์ิหรือใบอนุญาต หรือรายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

63. กิจการตองไมรับรูรายการที่กิจการกอใหเกิดขึ้นภายใน เชน ตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ช่ือสิ่งพิมพ รายช่ือ
ลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกันเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

64. รายจายสําหรับชื่อผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกัน 
ซึ่งกิจการกอใหเกิดขึ้นภายในเปนรายจายที่ไมสามารถแยกจากตนทุนในการพัฒนาธุรกิจโดยรวม   ดังนั้น กิจการ
ตองไมรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

65. ตามวัตถุประสงคของยอหนาที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของรายจายที่
เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่สินทรัพยไมมีตัวตนเขาเกณฑการรับรูรายการตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 21 ถึง 22 และ 
57 เปนครั้งแรก   ขอกําหนดที่ระบุไวยอหนาที่ 71 ไมอนุญาตใหกิจการนํารายจายที่เคยรับรูเปนคาใชจาย
กลับมาบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 
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ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 65 
กิจการกําลังพัฒนากระบวนการการผลิตใหม  ในระหวางป 25x5 มีรายจายเกิดขึ้น 1,000,000 บาท 
 
ณ วันสิ้นป 25x5 กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นสําหรับขั้นตอนการผลิตเปนสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน 
100,000 บาท (รายจายที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่เขาเงื่อนไขการรับรูรายการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25x5)รายจายอีก 
900,000 บาทที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 ตองรับรูเปนคาใชจายเนื่องจากยังไมเขาเงื่อนไขการรับรูรายการ
จนกระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5  รายจายดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของกระบวนการการผลิตที่รับรูใน
งบดุล 
 
ในระหวางป 25x6 มีรายจายเกิดขึ้น 2,000,000 บาท ณ วันสิ้นป 25x6 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากประโยชนของ
กระบวนการการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่จะตองจายเพ่ือทําใหกระบวนการการผลิตเสร็จสมบูรณกอนที่
กระบวนการการผลิตจะสามารถนําสินทรัพยไมมีตัวตนใชประโยชนได) ประมาณไดเทากับ 1,900,000 บาท 
 
ณ วันสิ้นป 25x6 ตนทุนของกระบวนการการผลิตเทากับ 2,100,000 บาท (ประกอบดวยรายจายที่รับรูเมื่อสิ้นป 
25x5 จํานวน 100,000 บาท และรายจายที่รับรูในป 25x6 จํานวน 2,000,000 บาท)  กิจการตองรับรูรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 200,000 บาท เพ่ือปรับใหมูลคาตามบัญชีของกระบวนการการผลิตกอนการดอยคา 
(2,100,000 บาท) เปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (1,900,000 บาท)  รายการขาดทุนจากการดอยคาจะกลับ
รายการในงวดถัดไปหากเปนไปตามเงื่อนไขของการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 
 
 

66. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงทุกรายการที่จําเปนใน
การสรางสรรค ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนตามประสงคของผูบริหาร   
ตัวอยางของตนทุนโดยตรงดังกลาว ไดแก  
66.1 ตนทุนสําหรับวัตถุดิบและคาบริการที่ใชในการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 
66.2 ตนทุนผลประโยชนตอบแทนพนักงาน (ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเร่ือง ผลประโยชนตอบแทน

พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 
66.3 คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และ 
66.4 คาตัดจําหนายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ตนทุนการกูยืม ไดใหขอกําหนดที่สามารถนํา
ดอกเบี้ยมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

67. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนสวนประกอบของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 
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67.1 รายจายในการขาย การบริหาร และคาใชจายทั่วไปอื่น เวนแตรายจายดังกลาวเกี่ยวของโดยตรงกับการ
จัดเตรียมสินทรัพยใหสามารถนํามาใชประโยชนได 

67.2 ความไมมีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได และขาดทุนจากการดําเนินงานเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นกอนที่สินทรัพย
จะสามารถใหประโยชนไดตามแผนที่วางไว และ 

67.3 รายจายในการอบรมพนักงานเพ่ือนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน 

การรับรูเปนคาใชจาย 

68. กิจการตองรับรูรายจายสําหรับรายการไมมีตัวตนเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เวนแตจะเปนไปตามขอใดขอ
หนึ่งดังตอไปนี้ 
68.1 รายจายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงเขาเกณฑการรับรูรายการ (ดู

ยอหนาที่ 18 ถึง 67) หรือ 
68.2 กิจการไดรายการไมมีตัวตนดังกลาวมาจากการรวมกิจการ และไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยไมมี

ตัวตนแยกตางหาก ในกรณีนี้กิจการตองถือรายจายที่เกิดขึ้น (ซ่ึงรวมอยูในราคาทุนของการรวม
ธุรกิจ) เปนสวนหนึ่งของคาความนิยม ณ วันที่ซ้ือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ) 

69. ในบางกรณี กิจการกอใหเกิดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แตไมสามารถรับรูรายจาย
ดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหรือสินทรัพยอื่นได ในกรณีนี้ กิจการตองรับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดขึ้น ตัวอยางเชน รายจายในการวิจัยในสวนที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการรวมกิจการใหรับรูเปน
คาใชจายเมื่อเกิดขึ้น (ดูยอหนาที่ 54) ตัวอยางของรายจายประเภทอื่นที่ตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึง
รายการตอไปนี้ 
69.1 รายจายเกี่ยวกับกิจกรรมกอนการดําเนินงาน (เชน คาใชจายกอนการดําเนินงาน) เวนแตรายจายนั้นได

รวมเปนราคาทุนในรายการของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
32 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ   (เมื่อมีการประกาศใช) คาใชจายกอนการ
ดําเนินงานอาจประกอบดวยคาใชจายในการจัดตั้งกิจการ เชน คาที่ปรึกษากฎหมายและคาใชจายดาน
เลขานุการ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งกิจการใหเปนนิติบุคคล รายจายในการเปดโรงงานหรือธุรกิจใหม  (เชน 
รายจายกอนเปดดําเนินงาน)  หรือ รายจายสําหรับเริ่มการดําเนินงานใหม หรือการเปดตัวผลิตภัณฑใหม
หรือกรรมวิธีใหม (เชน รายจายกอนเร่ิมดําเนินงาน)   

69.2 รายจายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรตาง ๆ 
69.3 รายจายในกิจกรรมการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
69.4 รายจายในการยายสถานที่หรือรายจายในการจัดองคกรใหม ไมวาจะเปนการยายสถานที่หรือจัดองคกร

ใหมทั้งหมดหรือบางสวน 
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70. ขอกําหนดในยอหนาที่ 68 ไมไดหามใหกิจการรับรูการจายลวงหนาเปนสินทรัพยเมื่อการจายลวงหนานั้นเปนการ
จายเพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่จะไดรับในภายหลัง 

คาใชจายในอดีตท่ีตองไมรับรูเปนสินทรัพย 

71. กิจการตองไมรับรูรายจายเกี่ยวกับรายการไมมีตัวตนที่ไดรับรูเมื่อเริ่มแรกเปนคาใชจายแลว เปนสวนหนึ่ง
ของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

72. กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 74 หรือวิธีราคาที่ตีใหมตามยอหนาที่ 75 เปนนโยบายการ
บัญชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม สินทรัพยอื่นทุก
รายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะตองใชวิธีราคาที่ตีใหมดวย เวนแตจะไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับ
สินทรัพยเหลานั้น 

73. ประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง กลุมของสินทรัพยที่มีลักษณะและประโยชนการใชงานที่คลายคลึงกัน
ในการดําเนินงานของธุรกิจ  สินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันตองตีราคาใหมพรอมกัน  
ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหมเฉพาะสินทรัพยบางรายการ และการรายงานจํานวนเงินในงบการเงินดวย
ราคาทุนและมูลคาที่ตีใหมในเวลาตาง ๆ ปะปนกัน  

วิธีราคาทุน 

74. หลังจากที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกแลว สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงราคาดวยราคาทุนหักคา
ตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยนั้น 

วิธีตีราคาใหม 

75. หลังจากที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเร่ิมแรกแลว  สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงดวยราคาที่ตีใหม ราคาที่
ตีใหมหมายถึง มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่คํานวณจากมูลคา
ยุติธรรมนั้นและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย ในการตีราคาใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการ
ตองกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยอางอิงกับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง 
นอกจากนี้การตีราคาใหมตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันที่
ในงบดุล ไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น  

76. วิธีการตีราคาใหมไมอนุญาตใหกิจการ 
76.1 นําสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมเคยรับรูเปนสินทรัพยมาตีราคาใหม หรือ 
76.2 รับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกดวยจํานวนที่ไมใชราคาทุน 
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77. วิธีตีราคาใหมจะนํามาปฏิบัติหลังจากที่กิจการไดรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาทุน   อยางไรก็
ตาม หากกิจการรับรูตนทุนเพียงบางสวนของสินทรัพยไมมีตัวตนเปนสินทรัพยในงบดุล เนื่องจากสินทรัพยนั้นไม
เขาเกณฑการรับรูรายการจนกระทั่งเวลาไดผานไประยะหนึ่ง (ดูยอหนาที่ 65) วิธีตีราคาใหมอาจถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยไมมีตัวตนทั้งจํานวน  ทั้งนี้ วิธีตีราคาใหมอาจนํามาปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับจากการ
อุดหนุนของรัฐบาลและกิจการไดรับรูไวดวยจํานวนที่จายแตในนามดวย (ดูยอหนาที่ 44) 

78. ตามปกติ ตลาดซื้อขายคลองของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 8 มักไมเกิดขึ้น 
แตในบางครั้ง  ตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนบางชนิดอาจเกิดขึ้นได  ตัวอยางเชน ตลาดซื้อขาย
คลองอาจเกิดขึ้นในบางประเทศสําหรับใบอนุญาตประกอบการรถแท็กซี่ ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือ
โควตาการผลิต ซึ่งใบอนุญาตดังกลาวสามารถโอนเปลี่ยนมือไดอยางอิสระ อยางไรก็ตาม ตลาดซื้อขายคลองไม
สามารถเกิดขึ้นสําหรับชื่อผลิตภัณฑ หัวหนังสือพิมพ สิทธิในการเผยแพรดนตรี และภาพยนตร สิทธิบัตร  หรือ 
เครื่องหมายการคา เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวมีลักษณะเฉพาะตัว  ถึงแมจะมีการซื้อขายสินทรัพยไมมีตัวตนกัน
บาง แตสัญญาที่ทําขึ้นก็เปนการตอรองระหวางผูซื้อกับผูขายแตละคน  และการซื้อขายดังกลาวยังคอนขางเกิดขึ้น
ไมบอยดวยเหตุผลดังกลาวราคาที่จายเพ่ือซื้อสินทรัพยเพียงรายการเดียวอาจไมเพียงพอที่จะใชเปนหลักฐาน
อางอิงในการกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับรายการอื่น  นอกจากนี้ราคาที่ซื้อขายกันก็มักจะไมเปนที่เปดเผยตอ
สาธารณชน 

79. ความถี่ของการตีราคาใหมขึ้นอยูกับความผันผวนของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีการตีราคาใหม 
หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ตีราคาใหมแตกตางจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ กิจการจําเปนตองตี
ราคาสินทรัพยไมมีตัวตนใหมอีกครั้งหนึ่ง มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวน
สูงและมีนัยสําคัญจนทําใหจําเปนตองมีการตีราคาสินทรัพยนั้นใหมทุกป หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมี
ตัวตนนั้นมีความผันผวนอยางไมมีนัยสําคัญกิจการไมจําเปนตองตีราคาสินทรัพยใหมบอยๆ 

80. เมื่ อมีการตี ราคาสินทรัพย ไมมี ตั วตนใหม  กิจการตองนํ าค า ตัดจํ าหน ายสะสมของสินท รัพย ไมมี 
ตัวตน ณ วันที่ตีราคาใหมไปปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
80.1 ปรับคาตัดจําหนายสะสมตามสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตามบัญชี (กอนหักคาตัดจําหนายสะสม

และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย) เพ่ือทําใหมูลคาตามบัญชีสุทธิที่ปรับแลวเทากับราคาที่ตีใหม หรือ 
80.2 ใหนําคาตัดจําหนายสะสมหักจากมูลคาตามบัญชี (กอนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย) เพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีสุทธิแลวนํามูลคาตามบัญชีสุทธิมาปรับใหเปนราคาที่ตีใหม 

81. หากกิจการไมสามารถตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่จัดอยูในประเภทเดียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตีราคา
ใหมเนื่องจากสินทรัพยรายการนั้นไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ กิจการตองแสดงมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้นดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

82. หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตีราคาใหมไมสามารถกําหนดโดยอางอิงกับตลาดซื้อขายคลอง
ไดอีกตอไป มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองเทากับราคาที่ตีใหม ณ วันที่มีการตีราคาครั้ง
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ลาสุดที่อางอิงกับราคาตลาดซื้อขายคลอง หักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่คํานวณจากราคาที่ตีใหมลาสุด 
และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย นับจากวันที่ตีราคาครั้งลาสุดนั้น 

83. การที่สินทรัพยไมมีตัวตนไมมีตลาดซื้อขายคลองมารองรับอีกตอไปอาจแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
อาจเกิดการดอยคาและกิจการจําเปนตองทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 

84. หาก ณ วันที่ตองวัดมูลคาของงวดตอมา กิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับสินทรัพยไมมีตัวตนโดย
อางอิงกับตลาดซื้อขายคลองได กิจการตองปฏิบัติตามวิธีราคาที่ตีใหมนับจากวันนั้นเปนตนมา 

85. กิจการตองบันทึกมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของภายใตบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน” อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้น
เคยมีการตีราคาลดลงและกิจการไดรับรูจํานวนที่ลดลงเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนที่เพ่ิมจากการตี
ราคาใหมนี้ตองรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลงของสินทรัพยรายการเดียวกันซ่ึงไดรับรูเปน
คาใชจายในงวดกอน  

86. กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายทันที 
อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางอยูในสวนของเจาของ สวนที่
ลดลงจากการตีราคาใหมตองนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน” ไดไมเกิน
จํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรายการเดียวกัน สวนที่เกินใหรับรูเปนคาใชจายทันที 

87. สวนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพยที่แสดงอยูในสวนของเจาของตองโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อ
สวนเกินทุนนั้นกลายเปนรายการที่เกิดขึ้นแลว กิจการตองโอนสวนเกินทุนไปยังกําไรสะสมทั้งจํานวนหากกิจการ
จําหนายหรือเลิกใชสินทรัพย  อยางไรก็ตาม  สวนเกินทุนบางสวนอาจทยอยโอนไปกําไรสะสมเมื่อกิจการใช
สินทรัพย  ในกรณีดังกลาว จํานวนของสวนเกินทุนที่โอนไปกําไรสะสม จะเทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่
คํานวณจากมูลคาตามบัญชีที่ตีใหมกับคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยนั้น การโอนสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสมตองไมโอนผานกําไรหรือขาดทุน 

อายุการใหประโยชน 

88. กิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะกําหนดอายุไดหรือไม    และถา
สามารถกําหนดได อายุการใหประโยชนจะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวนการผลิตหรือหนวยวัดอื่นๆที่
คลายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนก็ตอเม่ือ
จากการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของแลว ไมพบขอจํากัดที่สามารถคาดไดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย
ดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิท่ีกิจการจะไดรับ 
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89. การบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนจะขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชนของสินทรัพย กิจการตองตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน (ดูยอหนาที่ 97-106) แตไมตองตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน (ดูยอหนาที่ 107-110) ตัวอยางตอไปนี้แสดงการ
กําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่แตกตางกัน และการบัญชีภายหลังการไดสินทรัพยนั้น ซึ่ง
จะขึ้นอยูกับการกําหนดอายุการใหประโยชน 

90. ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนรวมถึง 
90.1 การนําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชนตามที่คาดไว ซึ่งรวมถึงการที่ผูบริหารคณะอื่นจะสามารถบริหาร

สินทรัพยนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
90.2 วงจรชีวิตของสินทรัพยไมมีตัวตนและขอมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณอายุการใหประโยชนของ

สินทรัพยที่คลายคลึงกันที่นํามาใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน 
90.3 ความลาสมัยดานเทคนิค เทคโนโลยี การคา หรือดานอ่ืนๆ 
90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชน และการเปลี่ยนแปลงในความ

ตองการของตลาดสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดจากสินทรัพยไมมีตัวตน 
90.5 การโตตอบที่คาดวาจะเกิดจากคูแขงในปจจุบันหรือคูแขงในอนาคต 
90.6 ระดับของรายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือดํารงไวซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพย

ไมมีตัวตน  และความสามารถและความมุงมั่นของกิจการเพ่ือใหบรรลุระดับของรายจายนั้นๆ 
90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพยและสิทธิทางกฎหมาย หรือขอจํากัดที่คลายคลึงกันในการใช

สินทรัพย เชน วันครบกําหนดของสัญญาเชาที่เก่ียวของ และ 
90.8 อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชนของสินทรัพยอ่ืนๆของกิจการ 

หรือไม 

91. อายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนมิได หมายถึงไมมีที่สิ้นสุด อายุการใหประโยชนของ สินทรัพยไมมีตัวตน
จะสะทอนใหเห็นเพียงระดับของรายจายในการบํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อดํารงใหสินทรัพยมี
มาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ไดมีการประเมินไว ณ เวลาที่มีการประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพย  
และยังรวมถึงความสามารถและความมุงมั่นของกิจการเพื่อใหบรรลุถึงระดับดังกลาว  สรุปไดวาอายุการให
ประโยชนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมทราบแนนอนตองไมขึ้นกับรายจายในอนาคตที่ไดวางแผนไวที่เกินกวารายจาย
ที่ตองการเพ่ือดํารงใหสินทรัพยมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว 

92. เนื่องจากวิทยาการสมัยใหมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอรและสินทรัพยไมมีตัวตน
หลายชนิดจึงมีแนวโนมที่จะเกิดการลาสมัยในดานเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวจึงนาที่
จะมีอายุการใหประโยชนที่สั้น 

93. แมวาอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีเวลายาวนานหรือไมทราบแนนอน แตตามปกติแลวตอง
มีวันสิ้นสุด ความไมแนนอนอาจเปนเหตุใหกิจการประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใช
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หลักความระมัดระวัง แตความไมแนนอนดังกลาวไมถือเปนเหตุผลที่กิจการจะสามารถนํามาอางเพ่ือกําหนดอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหสั้นกวาความเปนจริงจนไมสมเหตุสมผล 

94.  อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะตองไม
เกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แตอาจจะสั้นกวาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะใช
ประโยชนในสินทรัพยนั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลาที่จํากัดแตสามารถตออายุได 
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองรวมระยะเวลาที่ตออายุใหม เฉพาะกรณีที่มีหลักฐาน
สนับสนุนไดวากิจการไมมีตนทุนที่เปนนัยสําคัญจากการตออายุดังกลาว 

95. ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลตออายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมี ตัวตน ปจจัย
ทางเศรษฐกิจกําหนดระยะเวลาที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยไมมีตัวตน สวน
ปจจัยทางกฎหมายอาจจํากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับจากสินทรัพยนั้น 
กิจการตองกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนจากปจจัยทางเศรษฐกิจหรือปจจัยทางกฎหมาย
แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา 

96. ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดวากิจการจะสามารถตออายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไมเกิดตนทุนที่มี
นัยสําคัญมีดังนี้ 
96.1 หลักฐาน (ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ) ที่แสดงใหเห็นวาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นจะไดรับการ

ตออายุ หากการตออายุนั้นขึ้นอยูกับความเห็นชอบของบุคคลที่สาม ก็ตองรวมไปถึงหลักฐานที่แสดงวา
จะไดความเห็นชอบจากบุคคลที่สามดวย 

96.2 มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จําเปนในการตออายุ และ 
96.3 ตนทุนในการตออายุไมมีนัยสํ าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน เชิง เศรษฐกิจในอนาคตที่ 

กิจการคาดวาจะไดจากการตออายุนั้น 
 
หากตนทุนในการตออายุสัญญามีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวา 
กิจการจะได รับจากตออายุนั้น ตนทุนในการตออายุสัญญาที่สํ าคัญนี้จะถือเปนตนทุนการไดมาซึ่ ง 
สินทรัพยไมมีตัวตนใหม ณ วันตออายุสัญญา 
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 

ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย  

97. กิจการตองปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบได
แนนอนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองเร่ิมตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่ใหประโยชนได เชน เมื่อสินทรัพยอยูในสถานที่และสภาพที่
สามารถใชงานไดตามความประสงคของผูบริหาร กิจการตองหยุดการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ณ 
วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย(หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยรอ
จําหนายไวกับสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย) ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือ
ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) หรือวันที่กิจการตัดบัญชีสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 
แลวแตวันใดจะถึงกอน  วิธีการตัดจําหนายที่ใชตองสะทอนถึงรูปแบบท่ีกิจการคาดวาจะไดใชประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคต หากไมสามารถกําหนดรูปแบบดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองใชวิธีเสนตรงใน
การตัดจําหนาย  คาตัดจําหนายในแตละงวดตองรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน เวนแตมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้หรือฉบับอื่นจะอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการนําคาตัดจําหนายดังกลาวไปรวมเปนมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยอื่นๆได 

98. วิ ธีการตัดจําหนายที่ ใชในการปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี ตัวตนตามเกณฑ 
ที่ เปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้ นมีหลายวิธี  วิ ธี ดังกล าวรวมถึง วิ ธี เสนตรง  
วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต กิจการตองเลือกวิธีการตัดจําหนายตามรูปแบบที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน และตองใชวิธีการตัดจําหนายนั้นอยางสม่ําเสมอในทุกงวด นอกจากวารูปแบบ
นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เห็นวาไมมีหลักฐานสนับสนุนใด ๆ ที่จะทําใหเช่ือไดวากิจการจะ
สามารถนําวิธีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใหคาตัดจําหนายสะสมต่ํากวาคาตัดจําหนายสะสมตามวิธี
เสนตรงมาใชได 

99. ตามปกติ กิจการตองรับรูคาตัดจําหนายเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน แตในบางคร้ังประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตที่อยูในสินทรัพยไมมีตัวตนจะถือเปนสวนหนึ่งของการผลิตสินทรัพยอ่ืน ในกรณีดังกลาว คาตัด
จําหนายจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยอื่น และตองนําไปรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
ตัวอยางเชน คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในขั้นตอนการผลิตตองรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินคา
คงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ) 

มูลคาคงเหลือ 

100. กิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนใหเปน
ศูนย เวนแตจะเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
100.1 บุคคลที่สามใหสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นสิ้นสุดอายุการใหประโยชน 
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100.2 สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ และเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
100.2.1 มูลคาคงเหลือสามารถกําหนดไดโดยอางอิงกับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง 
100.2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตลาดซื้อขายคลองนั้นจะมีอยูเมื่ออายุการใหประโยชน

ของสินทรัพยสิ้นสุดลง 

101. จํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนตองกําหนดหลังจาก
ที่หักมูลคาคงเหลือแลว มูลคาคงเหลือที่ไมเทากับศูนยแสดงเปนนัยวากิจการคาดวาจะจําหนายสินทรัพยไมมี
ตัวตนกอนที่สินทรัพยนั้นจะสิ้นสุดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

102. กิจการตองประมาณมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากการจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชราคาขายที่มีอยู ณ วันที่มีการประมาณสําหรับการขายสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่อายุ
การใหประโยชนกําลังจะสิ้นสุดลง และที่ไดนํามาใชประโยชนภายใตสถานการณที่คลายคลึงกับสถานการณที่
กิจการคาดวาจะนําสินทรัพยนั้นมาใชประโยชนในอนาคต กิจการตองทบทวนมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมี
ตัวตนอยางนอยทุกงวดปบัญชี กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนโดย
ถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

103. มูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนอาจมีมูลคาเพ่ิมขึ้นจนเทากับหรือมากกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
นั้น ในกรณีดังกลาวคาเสื่อมราคาของสินทรัพยไมมีตัวตนจะมีมูลคาเปนศูนยจนกระทั่งหากในภายหลังมูลคา
คงเหลือของสินทรัพยลดลงต่ํากวามูลคาตามบัญชี  

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย 

104. กิจการตองทบทวนวิธีการตัดจําหนายและระยะเวลาการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการให
ประโยชนทราบไดแนนอนทุกงวดปบัญชีเปนอยางนอย  กิจการตองเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนหากอายุการใหประโยชนที่คาดไวของสินทรัพยนั้นแตกตางจากที่เคย
ประมาณไวในอดีต   ในทํานองเดียวกัน กิจการตองเปล่ียนแปลงวิธีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบที่เปล่ียนไปหากลักษณะของรูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนั้นเปล่ียนแปลงไป กิจการตองถือวาการเปลี่ยนแปลงทั้งสองประเภทเปนการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง นโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  

105. ในระหวางอายุการใชประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการอาจเห็นไดชัดเจนขึ้นวาอายุการใหประโยชนที่
ประมาณไวนั้นไมเหมาะสมอีกตอไป ตัวอยางเชน การรับรูการดอยคาของสินทรัพยอาจเปนเครื่องบงช้ีวา
ระยะเวลาการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไป 
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106. เมื่อเวลาผานไป รูปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตนอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน กิจการอาจเห็นไดชัดเจนในภายหลังวาการตัดจําหนายดวยวิธียอดคงเหลือลดลง
เหมาะสมกวาวิธีเสนตรง อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในกรณีที่ประโยชนของสิทธิที่จะไดรับจากใบอนุญาตจําเปนตอง
เลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากตองรอใหสวนประกอบอื่นของแผนงานธุรกิจอื่นเริ่มดําเนินการกอน ในกรณีดังกลาว 
กิจการอาจไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสิทธินั้นจนกระทั่งในงวดตอมา 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

107. กิจการตองไมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

108. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 
กําหนดวากิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนโดย
การเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

108.1 เปนรายป และ 
108.2 เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา 

การทบทวนการประเมินอายุการใหประโยชน 

109. กิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชนของสินท รัพย ไมมีตั วตนที่ ไม ไดมีการตัดจํ าหน าย 
ทุกงวดบัญชี เพ่ือประเมินวายังคงมีเหตุการณหรือสถานการณใดหรือไมที่สนับสนุนวาอายุการใหประโยชน
ของสินทรัพยนั้นไมทราบแนนอน  หากไมมีเหตุการณหรือสถานการณที่สนับสนุนวาสินทรัพยดังกลาวมี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน  กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยจากสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน  โดยถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิดพลาด 

110. เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการ
ประกาศใช) การที่กิจการประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหมจากสินทรัพยไมมีตัวตนที่
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนเปนขอ
บงชี้อยางหนึ่งวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา  ดังนั้น กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยโดยการ
เปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)) กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย  และบันทึก
ผลตางของมูลคาตามบัญชีที่เกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย   

 



 
มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
31 

 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน-รายการขาดทุนจากการดอยคา 

111. ในการกําหนดวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 36 (ปรับปรุง 255x) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวอธิบายถึงเวลาและวิธีที่กิจการจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย วิธีกําหนดมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพย และเวลาที่ตองรับรูหรือกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคา 

การเลิกใชและการจําหนาย 

112. กิจการตองตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ 

112.1 กิจการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน หรือ  
112.2 กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพยนั้นมาใชประโยชน

หรือจําหนาย 

113 กิจการตองรับ รูผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิ ท่ี ได รับจากการจําหนายสินทรัพย ไมมีตัวตน  
(ถามี) กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนในกําไรหรือ
ขาดทุนทันทีที่เกิด (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา จะกําหนด
ไวเปนอยางอื่นสําหรับการขายและเชากลับคืน) กําไรจากการจําหนายดังกลาวตองไมจัดประเภทเปน
รายได 

114. การจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอาจเกิดขึ้นไดในหลายวิธี เชน การขาย การทําสัญญาเชาการเงิน หรือการ
บริจาค กิจการตองใชเกณฑตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองรายได (เมื่อมีการ
ประกาศใช) เกี่ยวกับการรับรูรายได เกี่ยวกับการรับรูรายไดจากการขายสินคาในการกําหนดวันที่มีการจําหนาย
สินทรัพยดังกลาว และใชเกณฑตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา สําหรับ
การจําหนายสินทรัพยโดยการขายและเชากลับคืน 

115. เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑในยอหนา 21 กิจการตองรับรูตนทุนการเปลี่ยนแทนบางสวนของสินทรัพยไมมี
ตัวตนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นๆ และตัดบัญชีสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 
กรณีที่ไมสามารถกําหนดราคาของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนได กิจการอาจใชตนทุนการเปลี่ยนแทนใหมเปน
ตัวกําหนดตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ วันท่ีไดมาหรือวันที่เกิดสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นในกิจการ 

116. กิจการตองรับรูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับจากการจําหนายรายการที่เปนสินทรัพยไมมีตัวตนเริ่มแรกดวยมูลคา
ยุติธรรม หากไมไดรับชําระทันที กิจการตองรับรูผลตอบแทนที่จะไดรับเริ่มแรกดวยมูลคาที่เทียบเทาการขาย
ดวยเงินสด ผลตางระหวางผลตอบแทนที่จะไดรับชําระกับราคาขายเงินสดใหรับรูเปนดอกเบี้ยรับตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่
แทจริงของสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ 
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117. กิจการตองไมหยุดการตัดจํ าหนายสินทรัพย ไมมี ตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 
เมื่อสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นใชไมไดอีกตอไป เวนแตกรณีที่กิจการไดตัดจําหนายสินทรัพยดังกลาวเต็มจํานวน
แลวหรือไดจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (หรือรวมสินทรัพยดังกลาวไวกับ
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือจําหนาย) ตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) 

การเปดเผยขอมูล 

การเปดเผยขอมูลทั่วไป 

118. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงินสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท โดย
แบงแยกระหวางสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทอื่น  

118.1 อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ทราบไดแนนอนหรือไมทราบแนนอน หากเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน ใหเปดเผยอายุการใหประโยชนหรือ
อัตราการตัดจําหนาย 

118.2 วิธีการตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 
118.3 มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนายสะสม รวมทั้งคาเผ่ือการดอยคา

ของสินทรัพย ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด 
118.4 รายการแตละบรรทัดที่แสดงในกําไรหรือขาดทุนซ่ึงไดรวมคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี

ตัวตนไว 

118.5 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวดกับมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด ที่แสดง
ถึงรายการตอไปนี้ 
118.5.1 จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เพ่ิมขึ้น โดยแยกแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนที่

เกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก และ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ 

118.5.2  จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขายหรือ
รวมอยูในกลุมสินทรัพยรอการจําหนายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ xx เร่ือง 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก หรือสินทรัพยที่
เลิกใชหรือจําหนายอื่นๆ 

118.5.3 จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหวางงวดที่เกิดจากการตี
ราคาสินทรัพยใหม ตามท่ีกําหนดไวในยอหนาที่ 75 และ 85 ถึง 86 และที่เกิดจาก
การดอยคาของสินทรัพยซ่ึงรับรูหรือกลับรายการโดยตรงไปยังสวนของเจาของ ตาม
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
(เมื่อมีการประกาศใช) 

118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนระหวาง
งวด ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 

118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่กลับบัญชีในงบกําไรขาดทุน
ระหวางงวดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอย
คาของสินทรัพย (เม่ือมีการประกาศใช) 

118.5.6  คาตัดจําหนายที่รับรูในระหวางงวด 
118.5.7 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินใหเปนสกุลเงินที่

ใชรายงาน และการแปลงคาผลการดําเนินงานในตางประเทศเปนสกุลเงินที่ใช
รายงานของกิจการ  

118.5.8  การเปลี่ยนแปลงอื่นที่เกิดขึ้นกับมูลคาตามบัญชีในระหวางงวด 

119. ประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตนคือ กลุมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีลักษณะและมีประโยชนในการดําเนินงาน
ของกิจการที่คลายคลึงกัน สินทรัพยไมมีตัวตนอาจแยกประเภทไดตามตัวอยางตอไปนี้ 
119.1 ชื่อผลิตภัณฑ 
119.2 หัวหนังสือและช่ือสิ่งพิมพ 
119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
119.4 ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใชช่ือและดําเนินธุรกิจ 
119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิอื่นในการดําเนินอุตสาหกรรม สิทธิในการดําเนินงานหรือการใหบริการ 
119.6 สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจําลอง การออกแบบ และแมแบบ และ 
119.7 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําลังพัฒนา 

 ประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตนที่กลาวถึงขางตนสามารถแยกเปนประเภทยอยหรือรวมกันเปนประเภทที่ใหญ
ขึ้นไดหากผลในการแยกยอยหรือการรวมนั้นทําใหขอมูลที่เปดเผยเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน
มากขึ้น 

120. กิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) เพ่ิมเติมจากขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยตามขอ 
118.5.3 ถึง 118.5.5 

121. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของการเปลี่ยนแปลง
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ประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในงวดปจจุบันหรือคาดวาจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในงวดตอ ๆ ไป การเปดเผยขอมูลดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายการตอไปนี้ 
121.1 การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน 
121.2 วิธีการตัดจําหนาย หรือ 
121.3 มูลคาคงเหลือ 

122. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน 

122.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนและเหตุผล
สนับสนุนการประเมินอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอน  ในการใหเหตุผล กิจการตอง
อธิบายถึงปจจัยที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดใหสินทรัพยมีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบ
แนนอน 

122.2 คําอธิบายเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจําหนายที่ เหลืออยูสํ าหรับ 
สินทรัพยไมมีตัวตนแตละรายการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินของกิจการ 

122.3 สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาลและรับรูสินทรัพยนั้นเมื่อเร่ิมแรก
ดวยมูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 44) 
122.3.1 มูลคายุติธรรมที่รับรูเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยเหลานั้น 
122.3.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น และ 
122.3.3 สินทรัพยเหลานั้นวัดมูลคาภายหลังการรับรูดวยวิธีราคาทุนหรือวิธีราคาที่ตีใหม 

122.4 การมีอยูและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีขอจํากัดในการใช และมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยไมมีตัวตนที่นําไปวางเปนประกันหนี้สินไว 

122.5 จํานวนเงินที่กิจการผูกมัดตามสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 

123. เมื่อ กิจการอธิบายถึงปจจัยที่มีบทบาทที่สํ าคัญในการกํ าหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 
ไมมี ตั วตนที่ อ ายุ ก าร ใหประ โยชน ไมทราบแนนอน  กิ จการต อ ง พิจารณาถึ งป จจั ยที่ ร ะบุ ไ ว ใน 
ยอหนาที่ 90 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนหลังการรับรูรายการดวยวิธีตีราคาใหม 

124. หากกิจการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 

124.1 ขอมูลตอไปนี้โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน 
124.1.1 วันที่ตีราคาใหม 
124.1.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตีราคาใหม และ 
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124.1.3 มูลคาตามบัญชีท่ีควรเปนของสินทรัพยไมมีตัวตนหากใชวิธีราคาทุนตามยอหนาท่ี 74 

124.2 จํานวนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวดโดยแสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด และขอจํากัดในการนําสวนเกินทุนนั้นมาแบงปนใหกับผู
ถือหุน 

124.3 วิธีการและขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน 

125. ในการเปดเผยขอมูล กิจการอาจจําเปนตองนําประเภทยอย ๆ ของสินทรัพยไมมีตัวตนมารวมเปนประเภทที่
ใหญขึ้น อยางไรก็ตาม กิจการตองไมนําสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทยอย ๆ มารวมเปนประเภทเดียวกันหาก
การรวมนั้นจะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยจํานวนที่วัดมูลคาดวยทั้งวิธีราคาทุนและวิธีตีราคาใหม 

รายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

126. กิจการตองเปดเผยจํานวนรวมของรายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรูเปนคาใชจายในระหวางงวด 

127. รายจายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบดวยรายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนา (ดูยอหนาที่ 66 ถึง 67 สําหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของรายจายที่ตองนํามารวมเพื่อเปดเผยขอมูล
ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 126) 

การเปดเผยขอมูลอ่ืน 

128. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  
128.1 คําอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดตัดจําหนายหมดแลวแตกิจการยังใชประโยชนอยู และ 
128.2 คํ าอ ธิบายโดยสั ง เขปเกี่ ยวกับสินทรัพย ไมมี ตัวตนที่ มีนั ยสํ าคัญภายใตการควบคุมของ 

กิจการ  แตไมได รับรู เปนสินทรัพย เนื่องจากสินทรัพยไมมี ตัวตนดังกลาวไม เขาเกณฑการ 
รับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือเนื่องจากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาหรือ
กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงและวันท่ีมีผลบังคับใช 

129. (ยอหนานี้ไมใชเนื่องจากไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติในประเทศไทย) 

130. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับ 
130.1 สินทรัพย ไมมีตั วตนที่ ไดมาพรอมกับการรวมธุ รกิ จ ซ่ึ ง วันที่ ในสัญญาเ ร่ิมตั้ งแต วันที่  

1 มกราคม 2551 และ 
130.2 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นที่ไดมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป  กิจการตองไมปรับปรุง

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอยูแลวกอนวันที่ดังกลาว อยางไรก็ตาม ในวันดังกลาว
กิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหมตามขอกําหนดในมาตรฐาน
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การบัญชีฉบับนี้ หากการประเมินดังกลาวมีผลทําใหกิจการตองเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพย  กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยถือเปนการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

 
130ก. กิจการตองปฏิบั ติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 2 สําหรับรอบระยะเวลาปบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 255x เปนตนไป หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชี เร่ือง การสํารวจและการประเมินคา
ทรัพยากรแร (เมื่อมีการประกาศใช) มาปฏิบัติในงวดกอนหนานี้ กิจการตองขอกําหนดในยอหนาที่ 130.2 
มาปฏิบัติในงวดกอนดังกลาวนี้ดวย 

การแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่คลายคลึงกัน 

131. ขอกําหนดในยอหนาที่ 130.2 โดยวิธีการเปลี่ยนทันทีเปนตนไป กําหนดใหกิจการไมตองปรับปรุงยอนหลัง
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดรับมาใหเปนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดสินทรัพยมาหากกิจการบันทึกการ
แลกเปลี่ยนสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ยกให และการแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขั้นกอนที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช 

การปฏิบัติกอนวันมีผลบังคับใช 

132 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการซึ่งมีรายการตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 130 ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กอนวันท่ีมีผลบังคับใช กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
(เม่ือมีการประกาศใช) ในเวลาเดียวกันดวย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกนี้ใชประกอบแตไมใชสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน 

แนวปฏิบัตินี้เปนตัวอยางของการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 51 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
ในแตละตัวอยางตอไปนี้อธิบายถึงสินทรัพยไมมีตัวตนที่กิจการไดรับมา ขอเท็จจริงและสถานการณที่เก่ียวของกับ
การกําหนดอายุการใหประโยชน และวิธีการบัญชีในเวลาตอมาซึ่งขึ้นอยูกับการกําหนดอายุการใหประโยชน
ดังกลาว 

 
ตัวอยางที่ 1 รายชื่อลูกคาท่ีไดมา 

บริษัทซึ่งทําการตลาดแบบขายตรงไดมาซึ่งรายชื่อของลูกคาและคาดวาบริษัทจะสามารถไดรับประโยชนจาก
รายชื่อลูกคาดังกลาวอยางนอยเปนเวลา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 
บริษัทตองตัดจําหนายมูลคาของรายชื่อลูกคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เปนประมาณการที่ดีที่สุดของผูบริหาร 
เชน 18 เดือน ถึงแมวาบริษัทดังกลาวอาจตั้งใจที่จะเพ่ิมเติมรายชื่อลูกคาและขอมูลอ่ืนในอนาคต ประโยชนที่คาด
วาจะไดรับของรายชื่อลูกคาที่ไดมาจะเกี่ยวของกับลูกคาที่มีช่ืออยู ณ วันที่กิจการไดรับรายชื่อลูกคานั้นมาเทานั้น 
กิจการตองทบทวนการดอยคาของมูลคาของรายชื่อลูกคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) โดยทุกวันสิ้นงวดบัญชี กิจการตองประเมินวามีขอบงช้ีวา
รายชื่อลูกคาอาจเกิดการดอยคาหรือไม 

 
ตัวอยางที่ 2  สิทธิบัตรที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุใน 15 ป 

กิจการคาดวาผลิตภัณฑ (ซึ่งไดรับสิทธิบัตรที่จะคุมครองเกี่ยวกับเทคโนโลยี) จะทําใหมีกระแสเงินสดสุทธิแก
กิจการอยางนอย  15 ป กิจการไดรับคํามั่นสัญญาจากบุคคลที่สามวาจะซื้อสิทธิบัตรดังกลาวในอีก 5 ป ในจํานวน
รอยละ 60 ของมูลคายุติธรรมของสิทธิบัตร ณ วันที่กิจการไดรับสิทธิบัตรนั้นมา และกิจการตั้งใจที่จะขาย
สิทธิบัตรใน 5 ป  
 
บริษัทตองตัดจําหนายสิทธิบัตรตลอด  5 ป ของอายุการใหประโยชน โดยมีมูลคาคงเหลือเทากับมูลคาปจจุบัน
ของรอยละ 60 ของมูลคายุติธรรมของสิทธิบัตร ณ วันที่กิจการไดรับสิทธิบัตรนั้นมา  กิจการตองทบทวนการดอย
คาของสิทธิบัตรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย(เมื่อมีการ
ประกาศใช)  โดยทุกวันสิ้นงวดบัญชี กิจการตองประเมินวามีขอบงช้ีวาสิทธิบัตรอาจเกิดการดอยคาหรือไม 

 
ตัวอยางที่ 3  ลิขสิทธิ์ที่ไดมาซึ่งมีอายุตามกฎหมายเหลืออีก 50 ป 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและแนวโนมตลาดแสดงใหเห็นวาเอกสารที่ไดรับลิขสิทธิ์จะทําใหเกิดกระแสเงิน
สดสุทธิแกกิจการอีกเพียง 30 ป 
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บริษัทตองตัดจําหนายลิขสิทธ์ิตลอด 30 ป ของประมาณการอายุการใหประโยชน กิจการตองทบทวนการดอยคา
ของลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการ
ประกาศใช) โดยทุกวันสิ้นงวดบัญชี กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วาลิขสิทธิ์อาจเกิดการดอยคาหรือไม 

 
ตัวอยางที่ 4 ใบอนุญาตออกอากาศที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป 

ใบอนุญาตออกอากาศซึ่งสามารถตออายุไดทุก 10 ปหากอยางนอยกิจการใหบริการแกลูกคาในระดับเฉลี่ยและได
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ  ใบอนุญาตสามารถตออายุไดตลอดไปโดยเสียคาใชจายในจํานวน
ที่เล็กนอย และไดมีการตออายุมาแลว 2 ครั้งกอนที่กิจการจะไดมาซึ่งใบอนุญาตดังกลาว  กิจการตั้งใจที่จะตอ
อายุใบอนุญาตไปเรื่อยๆ และมีหลักฐานที่สนับสนุนวากิจการมีความสามารถที่จะตออายุได  ในอดีตไมมีผูแขงขัน
ที่จะเขามาแยงการตออายุ  และไมคาดวาจะมีการทดแทนเทคโนโลยีที่ใชในการออกอากาศในปจจุบันดวย
เทคโนโลยีอ่ืนในอนาคตที่คาดการณได  ดังนั้น จึงคาดวาใบอนุญาตจะทําใหเกิดกระแสดเงินสดสุทธิแกกิจการ
อยางไมมีที่สิ้นสุด 
 
กิจการตองถือวาใบอนุญาตออกอากาศมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน เน่ืองจากคาดวาใบอนุญาตจะทํา
ใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่สิ้นสุด  ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนายใบอนุญาตจนกวาอายุ
การใหประโยชนจะทราบไดแนนอน  กิจการตองทบสอบการดอยคาของใบอนุญาตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) ทุกสิ้นปและเมื่อมีขอบงช้ีวา
ใบอนุญาตนั้นอาจเกิดการดอยคา 

 
ตัวอยางที่ 5  ใบอนุญาตออกอากาศจากตัวอยางที่ 4  

ในเวลาตอมา หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตตัดสินใจที่จะไมใหมีการตออายุใบอนุญาตออกอากาศ แตจะใหทํา
การประมูลใบอนุญาตแทน  ณ เวลาที่หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตตัดสินใจดังกลาว ใบอนุญาตที่กิจการมีอยู
มีอายุเหลืออีก 3 ป  กิจการคาดวาใบอนุญาตจะยังคงทําใหเกิดกระแสดเงินสดสุทธิแกกิจการไปจนถึงวัน
หมดอายุ 
 
เนื่องจากใบอนุญาตออกอากาศไมสามารถตออายุไดอีก  อายุการใหประโยชนจึงมีระยะเวลาที่ทราบไดแนนอน  
ดังนั้น กิจการจึงตองตัดจําหนายใบอนุญาตตลอดระยะเวลาการใหประโยชนที่เหลืออยูอีก 3 ป และตองทดสอบ
การดอยคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการ
ประกาศใช)  โดยทันที    
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ตัวอยางที่ 6  สิทธิในเสนทางการบินระหวางเมืองสองเมืองในยุโรปที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 3  ป 
สิทธิในเสนทางการบินสามารถตออายุไดทุก 5 ป และกิจการที่ไดมาซึ่งสิทธิในเสนทางการบินตั้งใจที่จะปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการตออายุ  การตออายุสิทธิในเสนทางการบินมักอนุญาตเปนประจําโดย
มีตนทุนในจํานวนที่ตํ่า และในอดีตจะอนุญาตใหมีการตออายุเมื่อสายการบินไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ที่กําหนดไว กิจการที่ไดมาซึ่งสิทธิในเสนทางการบินคาดวาจะใหบริการระหวางเมืองสองเมืองจากสนามบิน
ศูนยกลางอยางไมมีที่สิ้นสุด และคาดวาโครงสรางพ้ืนฐาน (ประตูทางออก  ตารางเที่ยวบิน และสัญญาเชาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในอาคารผูโดยสาร) ที่สนามบินดังกลาวจะยังคงสามารถใชไดนานเทาที่กิจการมีสิทธิใน
เสนทางการบิน  การวิเคราะหความตองการและกระแสเงินสดสนับสนุนขอสมมติขางตน 
 
เนื่องจากขอเท็จจริงและสถานการณสนับสนุนวากิจการที่ไดมาซึ่งสิทธิในเสนทางการบินมีความสามารถที่จะยังคง
ใหบริการทางอากาศระหวางสองเมืองดังกลาวอยางไมมีที่สิ้นสุด  สินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของกับสิทธิใน
เสนทางการบินจึงถือวามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบไดแนนอน  ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนายสิทธิใน
เสนทางการบินจนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนนอน  กิจการตองทบสอบการดอยคาของสิทธิใน
เสนทางการบินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการ
ประกาศใช)  ทุกสิ้นปและเมื่อมีขอบงชี้วาสิทธิดังกลาวอาจเกิดการดอยคา 

 
ตัวอยางที่ 7 เครื่องหมายการคาที่ไดมาซึ่งใชเปนเอกลักษณของสินคาอุปโภคบริโภคที่เปนผูนําในสวนแบง
การตลาดตลอด 8 ปที่ผานมา 

เครื่องหมายการคาที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป แตสามารถตออายุไดทุก 10  ป โดยมีตนทุนใน
จํานวนที่เล็กนอย  กิจการตั้งใจที่จะตออายุเครื่องหมายการคาไปอยางตอเนื่องและมีหลักฐานที่สนับสนุนวา
กิจการมีความสามารถที่จะทําเชนนั้นได  การวิเคราะหถึง (1) การศึกษาวงจรชีวิตของสินคา (2) แนวโนมของ
ตลาด การแขงขัน และสภาพแวดลอม และ(3) โอกาสการขยายยี่หอ  เปนหลักฐานวาสินคาที่มีเครื่องหมาย
การคาดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการเปนระยะเวลาที่ไมสามารถกําหนดได 
 
กิจการตองถือวาเคร่ืองหมายการคามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนเนื่องจากคาดวาเครื่องหมายการคา
จะทําใหเกิดกระแสดเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่สิ้นสุด  ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนายเครื่องหมาย
การคาจนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนนอน  กิจการตองทบสอบการดอยคาของเครื่องหมายการคาตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) ทุกสิ้นป
และเมื่อมีขอบงชี้วาเคร่ืองหมายการคาอาจเกิดการดอยคา 

 
ตัวอยางที่  8 เคร่ืองหมายการคาที่ไดมาเม่ือ 10 ปที่แลวซ่ึงเปนลักษณของสินคาอุปโภคบริโภคท่ีเปนผูนําใน
ตลาด 

ในขณะที่ไดมาซึ่งเคร่ืองหมายการคา  เคร่ืองหมายการคาถือวามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนเนื่องจาก
สินคาที่มีเครื่องหมายการคาดังกลาวคาดวาจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่สิ้นสุด  อยางไรก็



 
มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
40 

 

ตาม ในปจจุบันมีการแขงขันที่ไมไดคาดคิดมากอนเขามาในตลาดซึ่งจะทําใหยอดขายของสินคาในอนาคตลดลง  
ผูบริหารประมาณวากระแสเงินสดสุทธิที่เกิดจากสินคาดังกลาวจะลดลงรอยละ 20 ในอนาคตที่คาดการณได  
อยางไรก็ตาม ผูบริหารคาดวาสินคาดังกลาวจะยังคงทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิอยางไมมีที่สิ้นสุดในจํานวนที่
ลดลงแลวนั้น 

ผลของการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่ลดลงทําให บริษัทเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนที่
กิจการประมาณขึ้นมีจํานวนที่นอยกวามูลคาตามบัญชี  กิจการจึงตองรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา  และ
เนื่องจากเคร่ืองหมายการคายังคงมีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนอน กิจการจึงยังคงไมตองตัดจําหนาย
เครื่องหมายการคา แตจะตองทบสอบการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การ
ดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)  ทุกสิ้นปและเมื่อมีขอบงชี้วาเคร่ืองหมายการคาอาจเกิดการดอยคา 

 
ตัวอยางที่  9 เคร่ืองหมายการคาที่ไดมาเมื่อหลายปกอนจากการรวมธุรกิจ  

ในขณะที่มีการรวมธุรกิจ  กิจการที่ถูกซื้อไดทําการผลิตสินคามาเปนเวลา 35 ป โดยมีสินคาใหมหลายรุนที่มีการ
พัฒนาภายใตเครื่องหมายการคา  ณ วันรวมธุรกิจ กิจการผูซื้อคาดวาจะยังคงทําการผลิตสินคาดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง และการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจหลายอยางพบวาระยะเวลาที่เคร่ืองหมายการคาจะกอใหเกิดกระแส
เงินสดสุทธิแกกิจการมีไมจํากัด  ดังนั้น กิจการผูซื้อจึงไมตองตัดจําหนายเครื่องหมายการคา  อยางไรก็ตาม 
ผูบริหารเพ่ิงตัดสินใจที่จะหยุดการผลิตสินคาดังกลาวในอีก 4 ปขางหนา 
เนื่องจากเครื่องหมายการคาที่ ไดมาไมไดมีอายุการใหประโยชน ท่ีไมทราบแนนอนอีกตอไป  กิจการ 
จึงตองทบสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเคร่ืองหมายการคา ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)  และมีการตัดจําหนายเครื่องหมาย
การคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูอีก 4 ป  

  


