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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 51 
เรื่อง 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

คําแถลงการณ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การบัญชีสําหรับการ
วิจัยและพัฒนา และการตีความมาตรฐานการบัญชี ลําดับที่  4 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย-รายจายที่
กิจการในขั้นพัฒนาและกิจการที่พัฒนาแลวบันทึกไวเปนสินทรัพย 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศ ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน (IAS NO.38, Intangible asset (December 31,2006)) 
โดยไมมีขอแตกตาง 
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 51  เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนยกเวน 
1.1 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําหนดไวในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน  
1.2  สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูรายการและ

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
1.3 การรับรูรายการและการวัดมูลคาของการสํารวจและการประเมินคาสินทรัพย (ดูมาตรฐาน

การบัญชี เร่ือง การสํารวจและการประเมินคาทรัพยากรแร (เมื่อมีการประกาศใช)) 
1.4 รายจายในการพัฒนา และขุด แร น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไมสามารถสรางขึ้น

ใหมได 

คํานิยาม 

2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ตลาดซื้อขายคลอง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้ 
1. รายการที่ซ้ือขายในตลาดตองมีลักษณะเหมือนกัน 
2. ตองมีผูเต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทําการ  
3. ตองเปดเผยราคาตอสาธารณชน 

วันที่ตกลงรวมกิจการ หมายถึง วันที่ขอตกลงที่ สําคัญระหวางกิจการที่รวมธุรกิจกัน
บรรลุผล และมีการประกาศตอสาธารณชนในกรณีของ
บริษัทจดทะเบียน สําหรับกรณีที่เปนการครอบงํากิจการ
แบบปรปกษ วันแรกที่ขอตกลงท่ีสําคัญระหวางกิจการที่
รวมธุรกิจกันบรรลุผล คือ วันที่จํานวนหุนของผูถือหุนใน
ธุรกิจที่ถูกซ้ือ ซ่ึงยอมรับคําเสนอซื้อของผูซ้ือมีจํานวนหุน
มากเพียงพอที่จะทําใหผูซ้ือสามารถควบคุม ผูถูกซ้ือ 

การตัดจําหนาย หมายถึง การปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี
ตัวตนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน ของ  
สินทรัพยนั้น 

สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 
1. อยูในความควบคุมของกิจการ ซ่ึงเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีต 
2. กอให เกิดประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก 

กิจการ 
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มูลคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพยที่ รับรูในงบดุลหลังจากหักคาตัด
จําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการจายไป 
หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่กิจการมอบให 
เพื่ อ ให ไดมาซึ่ ง สินทรัพย  ณ  เ วลาที่ ซ้ื อหรื อสร า ง  
สินทรัพยนั้น หรือจํานวนที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยตาม
ข อ กํ า ห นด ในม าต ร ฐ านก า รบั ญ ชี ฉบั บ อ่ื น  เ ช น  
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง ผลประโยชน ตอบแทนของ
พนักงานโดยการใหสวนไดเสียในกิจการ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 

จํานวนที่คิดคาตัด
จําหนาย 

หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพยหรือราคาอื่นที่ใชแทนราคาทุน หัก
ดวยมูลคาคงเหลือ 

การพัฒนา หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรูอ่ืนมาใชในแผนงาน
หรือ การออกแบบเพื่อผลิตส่ิงใหมหรือส่ิงที่ดีขึ้นกวาเดิม
อยางเปนนัยสําคัญกอนที่จะเร่ิมผลิตหรือใชในเชิงพาณิชย
ไมวาส่ิงนั้นจะเปนวัตถุดิบช้ินสวนอุปกรณ ผลิตภัณฑ 
กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

มูลคาเฉพาะกิจการ หมายถึง      มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่กิจการคาดวาจะไดรับ
จากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง และจากการขาย
สินทรัพยนั้นเมื่อส้ินสุดอายุการใหประโยชนหรือที่คาดวา
จะเกิดเมื่อมีการโอนเพื่อชําระหนี้สิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน 
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

รายการขาดทุนจาก
การดอยคา 

หมายถึง จํานวนของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ ไม เปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมี
กายภาพ 

สินทรัพยที่เปนตัวเงิน หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยที่กิจการจะได รับเปนจํานวนที่  
แนนอน หรือที่สามารถทราบได 
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การวิจัย หมายถึง การสํารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเร่ิมเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความรูความเขาใจใหม ๆ ทางดานวิทยาศาสตรหรือ
ทางดานเทคนิค 

มูลคาคงเหลือของ 
สินทรัพยไมมีตัวตน 

หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการคาดวาจะไดรับ ณ เวลาปจจุบันสุทธิ
จากตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยไม
มีตัวตน ประหนึ่งวาสินทรัพยมีอายุและสภาพที่คาดวาจะ
เปน ณ วันส้ินอายุการใหประโยชน 

อายุการใหประโยชน หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
1. ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะมีสินทรัพยไวใช 
2. จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่นที่

คลายคลึงกัน ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

3. กิจการมักใชทรัพยากรหรือกอใหเกิดหนี้สินเพื่อซ้ือ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดับทรัพยากรที่ไมมี
ตัวตนตาง ๆ เชน ความรูทางวิทยาศาสตรหรือความรูทางดานเทคนิค การออกแบบ การนําระบบหรือ
กระบวนการใหมมาปฏิบัติ  สิทธิตามใบอนุญาต สินทรัพยทางปญญา ความรูทางการตลาด และ  
เครื่องหมายการคา ซ่ึงรวมถึงชื่อผลิตภัณฑและชื่อสิ่งพิมพ  ตัวอยางของรายการที่เกิดจากทรัพยากร
ขางตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟลมภาพยนตร รายชื่อลูกคา สิทธิในการ
ใหบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ใบอนุญาตทําการประมง โควตานําเขาสินคา สิทธิที่จะใชชื่อและ       
ดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธกับลูกคาหรือกับผูขายสินคา ความจงรักภักดีตอสินคา สวนแบงตลาด และ
สิทธิทางการตลาด  

4. รายการที่ระบุอยูในยอหนาที่ 3 อาจไมเขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยามที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดทุกรายการ  รายการที่จะถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดตองสามารถระบุได 
ตองอยูภายใตการควบคุมของกิจการ และตองกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการ
ใดไมเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน  กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาหรือ
กอใหเกิดซึ่งรายการนั้นเปนคาใชจายทันที อยางไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวมธุรกิจ  
รายการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมที่ตองรับรู ณ วันที่ซ้ือ (ดูยอหนาที่ 62) 

สินทรัพยไมมีตัวตนสามารถระบุได 

5. คํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนตองสามารถระบุแยกจากคาความนิยม
ไดอยางชัดเจน คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจแสดงถึงการจายที่ผูซ้ือคาดวาจะไดมาซึ่ง
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย ซ่ึงไมสามารถระบุและรับรูเปนรายการแยกตางหากได  
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการผนวกระหวางสินทรัพยที่สามารถระบุได
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หลายๆรายการที่ไดมารวมกัน หรือเกิดจากสินทรัพยเหลานั้น ซ่ึงแตละรายการไมเขาเกณฑที่จะรับรูใน
งบการเงิน  แตผูซ้ือเต็มใจที่จะจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยเหลานั้นในการรวมธุรกิจ 

6. สินทรัพยจะเขาเกณฑสามารถระบุไดตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนก็ตอเมื่อ 
6.1 สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือสามารถแยกหรือแบงจากกิจการ และสามารถ 

ขาย โอน ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปลี่ยนไดอยางเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา  
สินทรัพย หรือหนี้สินที่เกี่ยวของ หรือ 

6.2 ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ  โดยไมคํานึงถึงวาสิทธิเหลานั้นจะ
สามารถโอนหรือสามารถแบงแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอ่ืน ๆ  

การควบคุม 

7. สินทรัพยไมมีตัวตนจะถือวาอยูภายใตการควบคุมของกิจการหากกิจการมีอํานาจที่จะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยนั้น และสามารถจํากัดไมใหผูอ่ืนเขาถึงประโยชนดังกลาว  
ตามปกติ ความสามารถที่จะควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมีตัวตนมักเกิด
จากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช ดังนั้น การไมมีสิทธิตามกฎหมาย เปนการยากที่จะแสดงใหเห็น
ถึงการควบคุม อยางไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใชสิทธิตามกฎหมายไมใชเกณฑที่จําเปนเพียง
อยางเดียวสําหรับการควบคุม ทั้งน้ีเพราะกิจการอาจสามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ในลักษณะอื่นได 

8. ความรูทางการตลาดและความรูทางเทคนิคอาจกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการ
สามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจเหลานั้นได ตัวอยางเชน ถาความรูนั้นไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ขอตกลงในการคุมครองทางการคา (หากกฎหมายอนุญาตใหทําได) หรือ
โดยหนาที่ตามกฎหมายของพนักงานที่จะรักษาความลับเก่ียวกับความรูนั้น 

9. กิจการอาจมีกลุมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและกิจการอาจสามารถระบุไดวาความเชี่ยวชาญของ
พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการอบรม จะทําใหกิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตและยังอาจ  
คาดไดวาพนักงานเหลานั้นจะใชความเชี่ยวชาญเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกกิจการไดตอไป อยางไรก็
ตาม กิจการโดยปกติมักไมมีการควบคุมที่เพียงพอกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะเกิด
จากกลุมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือจากการอบรมพนักงานเหลานี้จนเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนตาม
คํานิยามดังกลาว   ในทํานองเดียวกัน ความสามารถในการบริหารหรือความสามารถพิเศษดานเทคนิค
ไมอาจเขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม เวนแตกิจการจะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายที่จะใชประโยชนจากความสามารถของพนักงานและไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ตามที่คาดหวัง  นอกจากนี้ความสามารถนี้ยังตองเขาเกณฑอ่ืนของคํานิยามการเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตน 

10. กิจการอาจมีสวนแบงตลาดหรือกลุมลูกคาที่คาดวาจะดําเนินการคากับกิจการตอไปได เนื่องจากกิจการ
พยายามสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการของ 
กิจการ  อยางไรก็ตาม กิจการไมมีสิทธิตามกฎหมายในการคุมครอง หรือไมมีวิธีการควบคุมอื่นเพื่อให
ลูกคามีความสัมพันธหรือความจงรักภักดีตอกิจการ กิจการจึงมักไมมีอํานาจเพียงพอที่จะควบคุม
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ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา ดังนั้น 
รายการขางตน (กลุมลูกคา สวนแบงการตลาด  ความสัมพันธและความจงรักภักดีของลูกคา) จึงไม
เขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม  อยางไรก็ดี การไมมีสิทธิตามกฎหมายในการคุมครอง
ความสัมพันธกับลูกคา แตหากมีรายการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งความสัมพันธกับลูกคา (ที่ไมใชมา
จากการรวมกิจการ)  แมจะไมไดทําเปนสัญญา กรณีนี้มีหลักฐานวา กิจการสามารถควบคุมประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากความสัมพันธกับลูกคาได  และมีหลักฐานวาความสัมพันธ
กับลูกคาดังกลาวสามารถแยกเปนเอกเทศได ดังนั้น ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวจะเขาเกณฑเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม 

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

11. ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตน อาจรวมถึงรายไดจากการ
ขายผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ตนทุนที่ประหยัดได หรือประโยชนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการใชสินทรัพย
ไมมีตัวตนนั้นโดยกิจการ  เชน สินทรัพยทางปญญาที่นํามาใชกับกระบวนการผลิตอาจชวยลดตนทุน
การผลิตในอนาคตแทนที่จะทําใหรายไดในอนาคตเพิ่มขึ้น 

การรับรูและการวัดมูลคา 

12. ในการรับรูรายการใดรายการหนึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวารายการ
นั้นเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
12.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน (ดูยอหนาที่ 2 ถึง 11)  
12.2 เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ (ดูยอหนาที่ 15 ถึง 17) 

ขอกําหนดนี้ ใหถือปฏิบัติกับตนทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเมื่อซ้ือหรือสรางสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้น
ภายในกิจการเอง  และตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนแทนบางสวน หรือ
บํารุงรักษาสินทรัพยนั้น   

13. ยอหนาที่ 19 ถึง 26 เก่ียวกับเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก และยอหนาที่ 27 
ถึง 37 เก่ียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ  ยอหนาที่ 38 เก่ียวกับการวัดมูลคา
เริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล  ยอหนาที่ 39 ถึง 41 เก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนสินทรัพยไมมีตัวตน ยอหนาที่ 42 ถึง 44 เก่ียวกับวิธีปฏิบัติกับคาความนิยมที่เกิดขึ้น
ภายในกิจการ ยอหนาที่ 45 ถึง 61 เก่ียวกับการรับรูรายการและวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่กิจการสรางข้ึนภายในกิจการเอง 

14. สินทรัพยไมมีตัวตนโดยทั่วไปแลวจะไมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยนั้น หรือเปลี่ยนแทนสวนหนึ่งสวนใด
ของสินทรัพย  ดังน้ันรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังสวนใหญจึงเปนการจายเพื่อคงรักษาไวในประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมากกวาที่จะเปนรายจายเพื่อใหเขาเกณฑของสินทรัพย
ไมมีตัวตนตามคํานิยาม  และเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้  นอกจากนี้แลวมักเปนการยากที่จะกระจายรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังไปยังสินทรัพยไมมีตัวตน
ใดโดยเฉพาะไดโดยตรง  แตจะถือเปนรายจายของกิจการโดยรวมมากกวา ดังนั้น จึงแทบจะไมมีการ

www.kiatchai.com



7 

รับรูรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาในครั้งแรกหรือรายจายที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการสรางสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายในกิจการเสร็จเรียบรอยแลวเปนมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย  และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในยอหนาที่ 57 รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังสําหรับชื่อ
สินคา ชื่อสิ่งพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกัน (ไมวาจะเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่ไดมาจากภายนอกกิจการหรือที่กิจการสรางขึ้นเอง) ใหรับรูกําไรในงบหรือขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น ทั้งนี้เน่ืองจากรายจายเหลานี้ไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจนจากรายจายที่จายเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจโดยรวม 

15. กิจการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อเขาเกณฑทุกขอตอไปนี้ 
15.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ 

เกิดจากสินทรัพยนั้น 
15.2 ราคาทุนของสินทรัพยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

16. กิจการตองประเมินความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก 
สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ขอสมมติดังกลาว
ตองแสดงใหเห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารตอสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอด
ชวงอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 

17. กิจการตองใชดุลยพินิจในการประเมินระดับความแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใชสินทรัพยไมมีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยูขณะที่รับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใหน้ําหนักกับ
หลักฐานจากภายนอกมากกวา 

18. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเร่ิมแรกดวยราคาทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก 

19. โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจายเพ่ือใหไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาแบบแยกตางหากสะทอนถึงความ
คาดหวังเก่ียวกับความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย  หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง ผลกระทบของความนาจะเปนจะสะทอนอยูในตนทุนของสินทรัพย  ดังนั้น จึงถือไดวา  
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหากเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 15.1 เสมอ 

20. นอกจากนี้ ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแบบแยกตางหาก ถือวาสามารถวัดมูลคาไดอยาง 
นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่เปนการจายซื้อในรูปของเงินสดหรือสินทรัพยที่เปนตัวเงินอ่ืน 

21. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแบบแยกตางหาก ประกอบดวย 
21.1 ราคาซื้อรวมภาษีนําเขาและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไมได หักดวยสวนลดการคาตางๆ  และจํานวนที่

ไดรับคืนจากผูขาย 
21.2 ตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตาม

ความประสงค 
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22. ตัวอยางของตนทุนทางตรง ประกอบดวย 
22.1 ตนทุนผลประโยชนตอบแทนพนักงาน (ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน    

ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 

22.2 คาธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน 
22.3 ตนทุนการทดสอบสภาพความพรอมใชงาน 

23. ตัวอยางของรายจายที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 
23.1 ตนทุนในการแนะนําสินคาหรือบริการใหม (รวมถึงตนทุนในการโฆษณาและการสงเสริม         

การขาย) 
23.2 ตนทุนในการดําเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหมหรือกับลูกคากลุมใหม (รวมทั้งตนทุนในการ         

ฝกอบรมพนักงาน) 
23.3 ตนทุนในการบริหารและคาใชจายทั่วไป 

24. การรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนจะสิ้นสุดเมื่อ
สินทรัพยนั้นอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของผูบริหารกิจการ ดังนั้น 
ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนหรือการปรับปรุงสินทรัพยไมมีตัวตนจึงไมรวมเปนสวนหนึ่งของ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ตัวอยางของตนทุนที่ไมถือเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของ
รายการสินทรัพยไมมีตัวตน  ไดแก 
24.1 ตนทุนที่เกิดขึ้นขณะที่สินทรัพยซ่ึงอยูในสภาพที่พรอมจะใชประโยชนไดตามความประสงคของ

ผูบริหารกิจการ แมวาจะยังไมถูกนํามาใชก็ตาม และ 
24.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก เชน  ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความตองการผลผลิต

ยังอยูในระดับเริ่มตน 

25. การดําเนินงานบางอยางอาจเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสินทรัพยไมมีตัวตน แตไมถือ
เปนสถานการณที่จําเปนเพื่อการจัดหาสินทรัพยใหอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตาม
ความประสงคของผูบริหารกิจการ  การดําเนินงานเหลานี้อาจเกิดขึ้นในชวงกอนหรือในระหวางการ
พัฒนาสินทรัพยนั้น กิจการตองรับรูรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดังกลาวในงบ
กําไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเปนรายไดและคาใชจายที่เก่ียวของ 

26. หากระยะเวลาการชําระสินทรัพยไมมีตัวตนนานเกินกวาระยะเวลาที่ผูขายใหสินเชื่อตามปกติ กิจการ
ตองกําหนดราคาทุนของสินทรัพยนั้นใหเทากับราคาขายเงินสด และบันทึกผลตางระหวางราคาที่
เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสดและจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองชําระจริงเปนดอกเบี้ยตลอดอายุของการ
ไดสินเชื่อ เวนแตดอกเบี้ยนั้นจะสามารถรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภายใต
เงื่อนไขของแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
ตนทุนการกูยืม 
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ 

27. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ กําหนดวาหากกิจการได 
สินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการรวมธุรกิจ  ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนก็คือมูลคายุติธรรม  
ณ วันที่ซ้ือ  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนสะทอนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความ
เปนไปไดที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้น  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ผลกระทบของความเปนไปไดจะสะทอนอยูในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนั้น 
จึงถือไดวา  สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจเขาเกณฑการรับรูตามยอหนาที่ 15.1 
เสมอ 

28. ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ ผูซ้ือกิจการสามารถรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของผูขายแยกจากคาความ
นิยม ณ วันที่ซ้ือ  หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ โดยไมตองคํานึงวา 
ผูขายไดรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นกอนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไม นั่นหมายความวาผูซ้ือรับรู 
โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการของผูถูกซ้ือเปนสินทรัพยแยกตางหากจากคาความ
นิยมหากโครงการดังกลาวเขาเกณฑสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม  และสามารถวัดมูลคายุติธรรม
ไดอยางนาเชื่อถือ โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการของผูขายจะเขาเกณฑสินทรัพยไมมี
ตัวตนตามคํานิยามก็ตอเมื่อ 
28.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย และ 
28.2 สามารถระบุได กลาวคือ แยกตางหากหรือเกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ 

การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ 

29. โดยทั่วไป มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดมาจากการรวมธุรกิจสามารถวัดมูลคาไดอยาง
นาเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถรับรูแยกตางหากจากคาความนิยม ในกรณีที่กิจการใชวิธีการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชมูลคาตาง ๆ กัน ซ่ึงมีความนาจะเปนที่แตกตางกันไป เปนการ
แสดงใหเห็นวาความไมแนนอนดังกลาวไดนําไปรวมในการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแลว 
มิใชจะแสดงถึงการขาดความสามารถที่จะวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ หากสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ไดมาจากการรวมธุรกิจมีอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอน ใหถือวามีขอสันนิษฐานที่สามารถ
พิสูจนไดวาสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 

30. สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแบงแยกไดเฉพาะเมื่อพิจารณารวมกับ  
สินทรัพยมีตัวตนหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของเทานั้น ตัวอยางเชน ชื่อนิตยสารอาจจะไม
สามารถขายแยกตางหากจากฐานขอมูลสมาชิกลูกคา หรือเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑน้ําแร
อาจจะเกี่ยวของกับแหลงนํ้าแรและไมสามารถแยกตางหากจากแหลงน้ําแรนั้น ในกรณีดังกลาว ผูซ้ือ
กิจการจะรับรูสินทรัพยเหลานั้นรวมเปนสินทรัพยรายการเดียวแยกตางหากจากคาความนิยมหากไม
สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการในกลุมสินทรัพยนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

31. ในทํานองเดียวกัน  คําวา “ตราผลิตภัณฑ” และ “ชื่อผลิตภัณฑ” มักใชแทนเครื่องหมายการคาและ
เครื่องหมายอื่น ๆ อยางไรก็ตาม “ตราผลิตภัณฑ” โดยทั่วไปเปนคําศัพทดานการตลาด ซ่ึงใชอางถึง
กลุมของสินทรัพย เชน เครื่องหมายการคา (หรือเครื่องหมายของสินคาประเภทบริการ) และ  
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ชื่อการคา สูตร สวนผสม และความชํานาญดานเทคโนโลยีที่เก่ียวของ ผูซ้ือรับรูสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึง
ประกอบกันเปนตราผลิตภัณฑ เหลานี้ เปนสินทรัพยรายการเดียวไดถามูลคายุติธรรมของ 
สินทรัพยแตละรายการไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ  ถาผูซ้ือสามารถวัดมูลคายุติธรรม 
ของสินทรัพยแตละรายการในกลุมสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ  ผูซ้ืออาจยังคงรับรูรายการดังกลาวเปน
สินทรัพยรายการเดียวไดหากสินทรัพยแตละรายการมีอายุการใหประโยชนใกลเคียงกัน 

32. ในสถานการณเดียวที่อาจเปนไปไมไดที่จะวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนจากการรวมธุรกิจ
ไดอยางนาเชื่อถือก็คือ เมื่อสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นไดมาโดยกฎหมายหรือสิทธิตามสัญญา และเปนไป
ตามขอใดขอหน่ึง ตอไปนี้ 
32.1 ไมสามารถแบงแยกได  
32.2 สามารถแบงแยกได แตไมมีประวัติหรือหลักฐานของรายการแลกเปลี่ยนสําหรับสินทรัพย 

ที่เหมือนหรือคลายคลึงกับสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น ซ่ึงจะทําใหการประมาณมูลคายุติธรรม 
ขึ้นอยูกับปจจัยผันแปรที่ไมสามารถวัดคาได 

33. ราคาตลาดที่กําหนดในตลาดซื้อขายคลอง ใชประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนไดอยาง
นาเชื่อถือมากที่สุด (ดูยอหนาที่ 67)   โดยทั่วไปแลวราคาตลาดที่เหมาะสมก็คือ ราคาเสนอซื้อปจจบุนั  
หากราคาเสนอซื้อปจจุบันหาไมได กิจการอาจใชราคาของรายการที่คลายคลึงกันลาสุดเปนฐานในการ
ประมาณมูลคายุติธรรม โดยมีขอแมวาไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ระหวางวันที่เกิดรายการนั้นกับวันที่ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

34. หากไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน มูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นก็คือ จํานวน
เงินที่กิจการจะตองจายเพื่อสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซ้ือ โดยที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน โดยอาศัยขอมูลที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนั้น  ในการกําหนดจํานวนเงินดังกลาว กิจการตอง
พิจารณาถึงผลของรายการซื้อขายสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่เกิดขึ้นลาสุดรวมดวย 

35. กิจการที่มีการซ้ือหรือขายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะเปนประจําอาจพัฒนาเทคนิคในการ
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยทางออม เทคนิคดังกลาวอาจนํามาใชในการวัด
มูลคาเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ หากเทคนิคเหลานั้นมีวัตถุประสงค
เพื่อการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน และสะทอนถึงรายการหรือวิธีปฏิบัติใน
ปจจุบันของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยนั้นมาใชประโยชน  เทคนิคดังกลาวรวมถึงขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
ตามความเหมาะสม 
35.1 การนําตัวคูณ (ซ่ึงสะทอนถึงรายการซื้อขายในตลาดปจจุบัน) มาคูณกับตัวแปรที่มีผลตอ

ความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย (เชน รายได สวนแบงการตลาด และกําไรจากการ
ดําเนินงาน) หรือคูณกับกระแสเงินคาสิทธิที่จะไดรับจากการใหสิทธิในการใชสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนนั้นแกกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขธุรกิจปกติ หรือ  

35.2 การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยนั้น  
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รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการ 

36. รายจายในการวิจัยและพัฒนาซึ่ง 
36.1 เกี่ยวของกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการซึ่งไดมาแยกตางหากหรือ

ไดมาจากการรวมธุรกิจและรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และ 
36.2 เกิดขึ้นหลังจากการไดมาซึ่งโครงการ 
การบันทึกบัญชีของรายการดังกลาวใหเปนไปตามยอหนาที่ 48-56 

37. ขอกําหนดในยอหนาที่ 48-56 กําหนดวา รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู
ระหวางดําเนินการ ไมวาจะไดมาแบบแยกตางหาก หรือไดมาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไดรับรูเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนแลวจะตอง  
37.1 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด  หากเปนรายจายในการวิจัย  
37.2 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด  หากเปนรายจายในการพัฒนาซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑการรับรู

สินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 51 และ 
37.3 บันทึกเพิ่มในมูลคาตามบัญชีของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการที่ไดมา หาก

รายจายในการพัฒนาน้ันเปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 51 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการอุดหนุนของรัฐบาล 

38. ในบางกรณี กิจการอาจไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล โดยไมตองจาย 
สิ่งตอบแทนใดๆ  หรือที่เรียกวาจายแตในนาม  ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอน หรือปนสวน 
สินทรัพยไมมีตัวตนใหกับกิจการ เชน สิทธิสําหรับเครื่องบินลงจอด สิทธิในการดําเนินการสถานีวิทยุ
หรือโทรทัศน ใบอนุญาตหรือโควตานําเขา หรือสิทธิที่จะใชทรัพยากรที่มีขอจํากัดอื่น  ตามขอกําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 55 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช))  กิจการอาจเลือกที่จะ
รับรูทั้งสินทรัพยไมมีตัวตนและเงินอุดหนุนเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม หากกิจการเลือกที่จะ 
ไมรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม กิจการตองรับรูสินทรัพยดวยจํานวนที่จายแตในนาม 
(วิธีที่สามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 55 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การบัญชีสําหรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการ
ประกาศใช)  บวกกับรายจายโดยตรงที่เกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนได
ตามประสงค  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน 

39. กิจการอาจไดรับรายการสินทรัพยไมมีตัวตนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินรายการ
อ่ืน หรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพยที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ขอพิจารณาที่จะกลาว
ตอไปนี้เปนขอพิจารณาสําหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินกับสินทรัพยที่ไมเปนตัว
เงินรายการอื่น อยางไรก็ตาม กิจการสามารถใชขอพิจารณาดังกลาวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่กลาว
ไวได กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนดังกลาวดวยมูลคา
ยุติธรรม ยกเวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
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39.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย  
39.2  มูลคายุติธรรมทั้งของสินทรัพยที่ไดมาและสินทรัพยที่นําไปแลก ไมสามารถวัดมูลคาไดอยาง

นาเชื่อถือ  
กิจการตองวัดมูลคารายการสินทรัพยที่ไดมาตามแนวทางนี้ ถึงแมวากิจการจะไมสามารถตัดรายการ 
สินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนไดในทันที หากสินทรัพยที่ไดมาไมไดวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม  
กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน 

40. ในการกําหนดวารายการแลกเปลี่ยนมีเน้ือหาเชิงพาณิชยหรือไม  ใหกิจการพิจารณาจากขอบเขตของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกลาว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเน้ือหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 
40.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจํานวน) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่ไดรับแตกตาง

จากลักษณะของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน  หรือ 
40.2 รายการแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงาน

ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ 
40.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 40.1 หรือ 40.2 ตองมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่มีการแลกเปลี่ยน 
เพื่อ วัตถุประสงคในการพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนเปนการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย  

มูลคาเฉพาะกิจการในสวนของการดําเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยนตองสะทอนถึงกระแส
เงินสดหลังหักภาษี ผลของการวิเคราะหดังกลาวอาจเห็นไดชัดเจนโดยกิจการไมจําเปนตองทําการ
คํานวณอยางละเอียด 

41. ยอหนาที่ 15.2 กําหนดเงื่อนไขที่กิจการจะรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะตองสามารถวัดมูลคาราคาทุน
ของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมมีรายการในตลาดที่
เทียบเคียงไดจะถือวาสามารถวัดมูลคาอยางนาเชื่อถือหากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
41.1 ความผันผวนของชวงการประมาณมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสินทรัพยนั้น ไมมี 

นัยสําคัญ 
41.2 กิจการสามารถประเมินความนาจะเปนของประมาณการมูลคายุติธรรม ณ ระดับตางๆ ไดอยาง

สมเหตุสมผล 

หากกิจการสามารถที่จะกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนได
อยางนาเชื่อถือ กิจการตองกําหนดตนทุนของสินทรัพยที่ไดมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่นําไป
แลกยกเวนมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา  

คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ 

42. กิจการตองไมรับรูคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในเปนสินทรัพย 

43. ในบางกรณี กิจการอาจกอใหเกิดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต 
รายจายดังกลาวไมกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนที่เขาเกณฑการรับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้  กิจการมักอางวารายจายดังกลาวเปนสวนสนับสนุนคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ    
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อยางไรก็ตาม ความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการไมมีการรับรูเปนสินทรัพยเน่ืองจากรายจายที่เกิดขึ้น
ไมไดเปนทรัพยากรที่สามารถระบุได (เชน ไมสามารถแยกออกไดหรือไมเปนรายจายที่เกิดจากสัญญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ) ภายใตการควบคุมของกิจการ ซ่ึงสามารถวัดราคาทุนไดอยางนาเชื่อถือ 

44. ผลตางระหวางราคาตลาดของกิจการกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่สามารถระบุได ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งอาจสะทอนใหเห็นถึงปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอมูลคาของกิจการ อยางไรก็ตาม 
ผลตางดังกลาวไมไดแสดงถึงราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อยูภายใตการควบคุมของกิจการ  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

45. ในบางครั้ง การประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไมนั้นทํา
ไดยาก เน่ืองจากปญหาในเรื่องดังตอไปนี้ 
45.1 กิจการไมสามารถระบุไดวามีสินทรัพยที่สามารถระบุไดที่จะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตหรือไมและเมื่อใด  และ  
45.2 กิจการไมสามารถกําหนดราคาทุนของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ  ในบางกรณีกิจการจะไม

สามารถแยกตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อรักษา
ระดับหรือเพื่อยกระดับคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายใน หรือจากตนทุนที่เกิดจากการดําเนินงาน
ประจําวันได  

ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหกิจการตองนําขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 46 ถึง 61 มาประยุกตกับสินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการที่ เ กิดขึ้นภายในกิจการ 
นอกเหนือจากขอกําหนดทั่วไปสําหรับการรับรูและการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน 

46. ในการประเมินวาสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเขาเกณฑการรับรูรายการหรือไม กิจการตองแยก
ขั้นตอนการกอใหเกิดสินทรัพยดังตอไปนี้ 
46.1 ขั้นตอนการวิจัย และ 
46.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

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

47. หากกิจการไมสามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสําหรับโครงการภายในของ
กิจการที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองถือวารายจายของโครงการดังกลาวเปนรายจายที่
เกิดในขั้นตอนการวิจัยเทานั้น 

ขั้นตอนการวิจัย 

48. กิจการตองไมรับรูรายจายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายในเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน แตตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือรายจายนั้นเกิดขึ้น 

49. ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไมสามารถที่จะแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
ไดเกิดขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ ดังนั้น กิจการตองรับรูรายจาย
ดังกลาวเปนคาใชจายในทันที 
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50. ตัวอยางของกิจกรรมการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

50.1 กิจกรรมซึ่งมุงที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม 
50.2 การคนหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทาย เพื่อนําผลการวิจัยหรือความรูอ่ืนมา

ประยุกตหรือปฏิบัติ 
50.3 การคนหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 
50.4 สูตร การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดทายของทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับ

นวัตกรรมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิม ไมวาสิ่งนั้นจะเปนวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ 
หรือ บริการ 

ขั้นตอนการพัฒนา 

51. กิจการจะรับรูรายจายที่เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายในเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 
51.1 มีความเปนไปไดทางเทคนิคที่กิจการจะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณเพื่อ

นํามาใชประโยชนหรือขายได 
51.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะทําสินทรัพยไมมีตัวตนใหเสร็จสมบูรณและนํามาใชประโยชนหรือ

ขาย 
51.3 กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชประโยชนหรือขาย 
51.4 กิจการสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีที่สินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคต ตัวอยางเชน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตน
หรือส่ิงที่จะเกิดจากสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีตลาดรองรับอยูจริง หรือหากกิจการนํา
สินทรัพยไมมีตัวตนไปใชเปนการภายใน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่
จะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น 

51.5 กิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอ่ืนได
เพียงพอที่จะนํามาใชเพื่อทําใหการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ และนําสินทรัพยไมมีตัวตนมา
ใชประโยชนหรือนํามาขายได 

51.6 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลคาของรายจายที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่
เกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาไดอยางนาเช่ือถือ 

52. ในระหวางขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน  บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพยไมมีตัวตน
และสามารถแสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่สินทรัพยนั้นจะกอใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ีเพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเปนขั้นตอนที่กาวหนามากกวาขั้นตอน
การวิจัย 

53. ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาไดแก 

53.1 การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบแมแบบและแบบจําลองในระหวางขั้นตอนกอนการ
ผลิตหรือขั้นตอนกอนการใช 

53.2 การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แมพิมพ และเบาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีใหม 
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53.3 การออกแบบ การกอสราง และการดําเนินงานของโรงงานนํารอง ซ่ึงไมใชขนาดที่จะสามารถทํา
การผลิตในเชิงพาณิชยได และ 

53.4 การออกแบบ การกอสราง และการทดสอบวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือ
บริการใหมๆ หรือที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้นและเปนทางเลือกที่ไดคัดเลือกแลว 

54. กิจการตองประเมินประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยโดยใชขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการ
ประกาศใช)  เพื่อแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตได
อยางไร หากสินทรัพยจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อตองใชรวมกับสินทรัพยอ่ืน  
กิจการตองนําแนวคิดเกี่ยวกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)  มาปฏิบัติ 

55. ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําใหสินทรัพยไมมี 
ตัวตนเสร็จสมบูรณ หรือทําใหกิจการสามารถใชหรือไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก 
แผนงานธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นที่จําเปนและกิจการมี
ความสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรดังกลาวไดอยางแนนอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึง
ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกดวยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะใหเงินสนับสนุน
โครงการจากผูใหกู 

56. ตามปกติ ระบบตนทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในได
อยางนาเชื่อถือ   ตัวอยางเชน  เงินเดือนหรือรายจายอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อปกปองลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต 
หรือรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

57. กิจการตองไม รับรูรายการที่กิจการกอใหเกิดขึ้นภายใน เชน ตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ  
ช่ือส่ิงพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกันเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

58. รายจายสําหรับชื่อผลิตภัณฑ  หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลว
คลายคลึงกัน ซ่ึงกิจการกอใหเกิดขึ้นภายในเปนรายจายที่ไมสามารถแยกจากตนทุนในการพัฒนาธุรกิจ
โดยรวม   ดังน้ัน กิจการตองไมรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

59. ตามวัตถุประสงคของยอหนาที่ 18 ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ
รายจายที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่สินทรัพยไมมีตัวตนเขาเกณฑการรับรูรายการตามที่กําหนดไวในยอ
หนาที่ 15 ถึง 16 และ 51 เปนครั้งแรก  ขอกําหนดที่ระบุไวยอหนาที่ 63 ไมอนุญาตใหกิจการนํา
รายจายที่เคยรับรูเปนคาใชจายกลับมาบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

60. ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่เก่ียวของโดยตรงทุกรายการที่
จําเปนในการสรางสรรค ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนตามประสงค
ของผูบริหาร   ตัวอยางของตนทุนโดยตรงดังกลาว ไดแก  
60.1 ตนทุนสําหรับวัตถุดิบและคาบริการที่ใชในการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 
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60.2 ตนทุนผลประโยชนตอบแทนพนักงาน (ตามที่ กําหนดในมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง 
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เก่ียวของโดยตรงกับการกอใหเกิด
สินทรัพยไมมีตัวตน 

60.3 คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และ 
60.4 คาตัดจําหนายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม ไดใหขอกําหนดที่
สามารถนําดอกเบี้ยมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

61. ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนสวนประกอบของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 
61.1 รายจายในการขาย การบริหาร และคาใชจายทั่วไปอื่น เวนแตรายจายดังกลาวเก่ียวของโดยตรง

กับการจัดเตรียมสินทรัพยใหสามารถนํามาใชประโยชนได 
61.2 ความไมมีประสิทธิภาพที่สามารถระบุได และขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรกที่เกิดขึ้นกอนที่

สินทรัพยจะสามารถใหประโยชนไดตามแผนที่วางไว และ 
61.3 รายจายในการอบรมพนักงานเพื่อนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน 

การรับรูเปนคาใชจาย 

62. กิจการตองรับรูรายจายสําหรับรายการไมมีตัวตนเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เวนแตจะเปนไปตาม
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
62.1 รายจายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงเขาเกณฑการรับรู

รายการ (ดูยอหนาที่ 12 ถึง 61) 

62.2 กิจการไดรายการไมมีตัวตนดังกลาวมาจากการรวมกิจการ และไมสามารถรับรูเปน 
สินทรัพยไมมีตัวตนแยกตางหาก ในกรณีนี้กิจการตองถือรายจายที่เกิดขึ้น (ซ่ึงรวมอยูใน
ราคาทุนของการรวมธุรกิจ) เปนสวนหนึ่งของคาความนิยม ณ วันที่ซ้ือ (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ) 

คาใชจายในอดีตที่ตองไมรับรูเปนสินทรัพย 

63. กิจการตองไมรับรูรายจายเกี่ยวกับรายการไมมีตัวตนท่ีไดรับรูเมื่อเร่ิมแรกเปนคาใชจายแลว เปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง 

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

64. กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามยอหนาที่ 65 หรือวิธีราคาที่ตีใหมตามยอหนาที่ 66 เปน
นโยบายการบัญชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตี
ใหม สินทรัพยอ่ืนทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะตองใชวิธีราคาที่ตีใหมดวย เวนแตจะ
ไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยเหลานั้น 
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วิธีราคาทุน 

65. หลังจากที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเร่ิมแรกแลว  สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงราคาดวย
ราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยนั้น 

วิธีตีราคาใหม 

66. หลังจากที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเร่ิมแรกแลว  สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงดวยราคาที่ตี
ใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึง มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่
คํานวณจากมูลคายุติธรรมนั้นและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย ในการตีราคาใหมตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยอางอิง
กับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง นอกจากนี้การตีราคาใหมตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อให
การแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันที่ในงบดุล ไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญจากมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยนั้น  

67. ตามปกติ ตลาดซื้อขายคลองของสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงมีลักษณะตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 2  
มักไมเกิดขึ้น แตในบางครั้ง  ตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนบางชนิดอาจเกิดขึ้นได   
ตัวอยางเชน ตลาดซื้อขายคลองอาจเกิดขึ้นในบางประเทศสําหรับใบอนุญาตประกอบการรถแท็กซ่ี 
ใบอนุญาตประกอบการประมง หรือโควตาการผลิต ซ่ึงใบอนุญาตดังกลาวสามารถโอนเปลี่ยนมือได
อยางอิสระ อยางไรก็ตาม ตลาดซื้อขายคลองไมสามารถเกิดขึ้นสําหรับชื่อผลิตภัณฑ หัวหนังสือพิมพ 
สิทธิในการเผยแพรดนตรี และภาพยนตร สิทธิบัตร  หรือ เครื่องหมายการคา เนื่องจากสินทรัพย
ดังกลาวมีลักษณะเฉพาะตัว  ถึงแมจะมีการซ้ือขายสินทรัพยไมมีตัวตนกันบาง แตสัญญาที่ทําขึ้นก็เปน
การตอรองระหวางผูซ้ือกับผูขายแตละคน  และการซื้อขายดังกลาวยังคอนขางเกิดขึ้นไมบอยดวย
เหตุผลดังกลาวราคาที่จายเพื่อซ้ือสินทรัพยเพียงรายการเดียวอาจไมเพียงพอที่จะใชเปนหลักฐาน
อางอิงในการกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับรายการอื่น  นอกจากนี้ราคาที่ซ้ือขายกันก็มักจะไมเปนที่
เปดเผยตอสาธารณชน 

68. หากกิจการไมสามารถตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่จัดอยูในประเภทเดียวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่
ตีราคาใหมเนื่องจากสินทรัพยรายการนั้นไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ กิจการตองแสดงมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้นดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย 

69. หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตีราคาใหมไมสามารถกําหนดโดยอางอิงกับตลาด
ซ้ือขายคลองไดอีกตอไป มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองเทากับราคาที่ตีใหม ณ 
วันที่มีการตีราคาครั้งลาสุดที่อางอิงกับราคาตลาดซื้อขายคลอง หักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่
คํานวณจากราคาที่ตีใหมลาสุด และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย นับจากวันที่ตีราคาครั้งลาสุด
นั้น 

70. กิจการตองบันทึกมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมโดยตรงไป
ยังสวนของเจาของภายใตบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน” อยางไรก็ตาม 
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หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกิจการไดรับรูจํานวนที่ลดลงเปนคาใชจายในงวดกอน
แลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้ตองรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลงของสินทรัพย
รายการเดียวกันซ่ึงไดรับรูเปนคาใชจายในงวดกอน  

71. กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจาย
ทันที อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางอยูในสวนของ
เจาของ สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมตองนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยไมมีตัวตน” ไดไมเกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรายการเดียวกัน สวนที่
เกินใหรับรูเปนคาใชจายทันที 

อายุการใหประโยชน 

72. กิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะกําหนดอายุไดหรือไม    
และถาสามารถกําหนดได อายุการใหประโยชนจะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวนการผลิตหรือ
หนวยวัดอ่ืนๆที่คลายคลึงกัน  กิจการจะพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการใหประโยชนที่
ไมทราบแนนอนก็ตอเมื่อจากการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของแลว  ไมพบขอจํากัดที่สามารถคาด
ไดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพยดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการจะไดรับ 

73.  อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น 
จะตองไมเกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แตอาจจะสั้นกวาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่
กิจการคาดวาจะใชประโยชนในสินทรัพยนั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้นมีระยะเวลาที่
จํากัดแตสามารถตออายุได อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองรวมระยะเวลาที่
ตออายุใหม  เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนไดวากิจการไมมีตนทุนที่เปนนัยสําคัญจากการตอ
อายุดังกลาว 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 
ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย  

74. กิจการตองปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบ
ไดแนนอนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองเร่ิมตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่ใหประโยชนได เชน เมื่อสินทรัพยอยูใน
สถานที่และสภาพที่สามารถใชงานไดตามความประสงคของผูบริหาร กิจการตองหยุดการตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อ
ขาย(หรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยรอจําหนายไวกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐาน 
การบัญชี เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการ
ประกาศใช)   หรือวันที่กิจการตัดบัญชีสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี แลวแตวันใดจะถึงกอน  วิธีการ
ตัดจําหนายที่ใชตองสะทอนถึงรูปแบบที่กิจการคาดวาจะไดใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
หากไมสามารถกําหนดรูปแบบดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองใชวิธีเสนตรงในการตัด
จําหนาย  คาตัดจําหนายในแตละงวดตองรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน เวนแตมาตรฐาน
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การบัญชีฉบับนี้หรือฉบับอ่ืนจะอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการนําคาตัดจําหนายดังกลาวไปรวมเปน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอ่ืนๆได 

มูลคาคงเหลือ 

75. กิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน
ใหเปนศูนย เวนแตจะเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
75.1 บุคคลที่สามใหสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นส้ินสุดอายุการให

ประโยชน 
75.2 สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ และเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

75.2.1 มูลคาคงเหลือสามารถกําหนดไดโดยอางอิงกับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขาย
คลอง 

75.2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตลาดซื้อขายคลองนั้นจะมีอยูเมื่ออายุการให
ประโยชนของสินทรัพยส้ินสุดลง 

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย 

76. กิจการตองทบทวนวิธีการตัดจําหนายและระยะเวลาการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการ
ใหประโยชนทราบไดแนนอนทุกงวดปบัญชีเปนอยางนอย  กิจการตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใน
การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนหากอายุการใหประโยชนที่คาดไวของสินทรัพยนั้นแตกตาง
จากที่เคยประมาณไวในอดีต   ในทํานองเดียวกัน กิจการตองเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดจําหนาย 
สินทรัพยไมมีตัวตนเพื่อสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบที่เปล่ียนไปหากลักษณะของรูปแบบการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงไป กิจการตองถือวาการเปลี่ยนแปลงทั้งสอง
ประเภทเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39  
(ปรับปรุง 2550)  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด  

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

77. กิจการตองไมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

การทบทวนการประเมินอายุการใหประโยชน 

78. กิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมไดมีการตัดจําหนายทุกงวด
บัญชี เพื่อประเมินวายังคงมีเหตุการณหรือสถานการณใดหรือไมที่สนับสนุนวาอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยนั้นไมทราบแนนอน  หากไมมีเหตุการณหรือสถานการณที่สนับสนุนวา 
สินทรัพยดังกลาวมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน  กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยจากสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชน 
ไมทราบแนนอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน  โดยถือเปนการ
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เปล่ียนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

การเลิกใชและการจําหนาย 

79. กิจการตองตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ 
79.1 กิจการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน หรือ  
79.2 กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพยนั้นมาใช

ประโยชนหรือจําหนาย 

80. กิจการตองรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (ถามี) 
กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนรายการกําไรหรือรายการขาดทุนในกําไรหรือ
ขาดทุนทันทีที่เกิด (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา  
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนสําหรับการขายและเชากลับคืน) กําไรจากการจําหนายดังกลาวตองไม 
จัดประเภทเปนรายได 

การเปดเผยขอมูล 
การเปดเผยขอมูลทั่วไป 

81. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงินสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท  
โดยแบงแยกระหวางสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทอื่น  
81.1 อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ทราบไดแนนอนหรือไมทราบแนนอน หาก

เปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน ใหเปดเผยอายุการให
ประโยชนหรืออัตราการตัดจําหนาย 

81.2 วิธีการตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน 
81.3 มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนายสะสม  รวมทั้งคาเผื่อ

การดอยคาของสินทรัพย ณ วันตนงวดและวันส้ินงวด 
81.4 รายการแตละบรรทัดที่แสดงในกําไรหรือขาดทุนซ่ึงไดรวมคาตัดจําหนายของสินทรัพยไม

มีตัวตนไว 
81.5 การกระทบยอดระหวางมูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวดกับมูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินงวด  

ที่แสดงถึงรายการตอไปนี้ 
81.5.1 จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เพิ่มขึ้น โดยแยกแสดงสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีเกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยก
ตางหาก และสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ 

81.5.2  จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อ
ขายหรือรวมอยูในกลุมสินทรัพยรอการจําหนายตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการ
ประกาศใช) หรือสินทรัพยที่เลิกใชหรือจําหนายอื่นๆ 
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81.5.3 จํานวนเงินของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหวางงวดที่เกิดจาก
การตีราคาสินทรัพยใหม ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 66และ 70 ถึง 71 
และท่ีเกิดจากการดอยคาของสินทรัพยซ่ึงรับรูหรือกลับรายการโดยตรงไปยัง
สวนของเจาของ (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550)  เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 

81.5.4 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ รับ รู ในงบกําไร 
ขาดทุนระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 

81.5.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่กลับบัญชีในงบกําไร
ขาดทุนระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) 

81.5.6  คาตัดจําหนายที่รับรูในระหวางงวด 
81.5.7 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินใหเปนสกุล

เงินท่ีใชรายงาน และการแปลงคาผลการดําเนินงานในตางประเทศเปนสกุล
เงินที่ใชรายงานของกิจการ  

81.5.8  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนที่เกิดขึ้นกับมูลคาตามบัญชีในระหวางงวด 

82. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน 
82.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนและ

เหตุผลสนับสนุนการประเมินอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอน  ในการใหเหตุผล 
กิจการตองอธิบายถึงปจจัยที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดใหสินทรัพยมีอายุการให
ประโยชนที่ไมทราบแนนอน 

82.2 คําอธิบายเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจําหนายที่เหลืออยูสําหรับ 
สินทรัพยไมมีตัวตนแตละรายการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินของกิจการ 

82.3 สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาลและรับรูสินทรัพยนั้นเมื่อ
เร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 38) 
82.3.1 มูลคายุติธรรมที่รับรูเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพยเหลานั้น 
82.3.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น และ 
82.3.3 สินทรัพยเหลานั้นวัดมูลคาภายหลังการรับรูดวยวิธีราคาทุนหรือวิธีราคาที่ตี

ใหม 
82.4 การมีอยูและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีขอจํากัดในการใช และมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่นําไปวางเปนประกันหนี้สินไว 
82.5 จํานวนเงินที่กิจการผูกมัดตามสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 

การวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนหลังการรับรูรายการดวยวิธีตีราคาใหม 

83. หากกิจการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม  กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 

83.1 ขอมูลตอไปนี้โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน 
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83.1.1 วันที่ตีราคาใหม 
83.1.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตีราคาใหม  และ 
83.1.3 มูลคาตามบัญชีที่ควรเปนของสินทรัพยไมมีตัวตนหากใชวิธีราคาทุนตาม 

ยอหนาที่ 65 
83.2 จํานวนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันตนงวดและวันส้ินงวดโดย

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด และขอจํากัดในการนําสวนเกินทุนนั้นมา
แบงปนใหกับผูถือหุน 

83.3 วิธีการและขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน 

รายจายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 

84. กิจการตองเปดเผยจํานวนรวมของรายจายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรูเปนคาใชจายใน
ระหวางงวด 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงและวันที่มีผลบังคับใช 

85. (ยอหนานี้ไมใชเนื่องจากไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติในประเทศไทย) 

86. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับ 
86.1 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ในสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2551 และ 
86.2 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนที่ไดมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป  กิจการตองไม

ปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอยูแลวกอนวันที่ดังกลาว อยางไรก็
ตาม ในวันดังกลาวกิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหม
ตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หากการประเมินดังกลาวมีผลทําใหกิจการ
ตองเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพย  กิจการตองบันทึกการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวโดยถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

การปฏิบัติกอนวันมีผลบังคับใช 

87. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการซึ่งมีรายการตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม หากกิจการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) ในเวลาเดียวกันดวย 
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