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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ป ระกอบด ว ยย อ หน า ที่ 1ถึ ง 133 ทุ ก ยอ หน า มี ค วามสํ า คั ญ เท า กัน และ
มาตรฐานการบั ญชีฉบับ นี้ต องอา นโดยคํานึงถึง ขอกํ าหนดของแมบ ทการบัญชี ในกรณีที่ไมได ใหแนว
ปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ไมไดมีการกําหนดไวโดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชีฉบับ อื่น มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้กําหนดให
กิจการตองรับรูสินทรัพยที่ไมมีตัวตนถาเขาเกณฑที่กําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น นอกจากนี้ ยังกําหนด
วิธีการวั ดมูล คาตามบั ญชีข องสินทรัพยไมมีตัวตนและการเปด เผยขอมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสินทรัพย
ไมมีตัวตน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนยกเวน
2.1 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําหนดไวในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
2.2 สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
2.3 การรั บ รู ร ายการและการวั ด มู ล ค า ของการสํ า รวจและการประเมิ น ค า สิ น ทรั พ ย
(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 6 เรื่อง การสํ ารวจ และการประเมิ นค า
แหลงทรัพยากรแร)
2.4 รายจ ายในการพัฒนา และ ขุด แร น้ํามัน ก าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่ น
ที่คลายกันซึ่งไมสามารถสรางขึ้นใหมได

3.

หากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทใดไว
โดยเฉพาะแลวกิจการตองนํ ามาตรฐานการบัญ ชีฉบับนั้น มาถือปฏิบัติ แทนมาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้
ตัวอยางของรายการที่ไมตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังตอไปนี้
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

4.

สินทรัพยไมมีตั วตนที่กิจการถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)
สัญ ญาเชา ที่ อยู ภายใต ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 17 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง
สัญญาเชา
สิ น ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จากผลประโยชน ข องพนั ก งาน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
สินทรัพยทางการเงินตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) การรับรูและการวัด
มู ลค าสินทรัพยท างการเงิ น บางรายการที่ระบุ ไว ในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 27 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษั ทรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
ค า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช))
ตนทุนการไดมารอตัด จําหนาย และสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรม
ประกัน ภัย ของผู ใหประกันภายใต มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 4 เรื่อ ง สัญ ญา
ประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่ งมาตรฐานดังกลาวกําหนดใหกิจการต องเปดเผยขอมูล
โดยเฉพาะสํา หรับ ตน ทุ นการได ม ารอตัด จํา หนา ย แต ไม ได ระบุ การเปด เผยข อมูลสํา หรับ
สินทรัพยไ มมีตัว ตนดัง กลาว ดังนั้ น การเปด เผยข อมูลสําหรับ สิน ทรั พย ไม มีตัวตนดังกลาว
จึงใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับนี้ดวย
สินทรัพยไม มีตัวตนที่ไมหมุน เวียนซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพย ที่ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมอยู
ในกลุม สิน ทรัพ ยที่ ย กเลิกซึ่ งจัด ประเภทไว เป น ถือไว เ พื่อ ขาย) ตามนิ ย ามที่ กํา หนดไว ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไม หมุนเวี ยน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

สินทรัพยไมมีตัว ตนบางรายการอาจเปนสว นหนึ่งของสิ่งที่มีตัวตน เช น คอมแพคดิสก (ในกรณีของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร) หรือแผนฟลม
ในการกําหนดวาสินทรัพยที่มีองคประกอบทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตนจะถือเปนสินทรัพยมีตัวตน ซึ่ง
ต องปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ ที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิ น อาคารและอุป กรณ
(เมื่อมีการประกาศใช) หรือ เปนสินทรัพ ยไ มมี ตัวตนซึ่ง ตองปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้
กิจ การตองอาศั ยดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมิ นว า องค ป ระกอบใดมี นัยสํา คั ญมากกวา กัน
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ตั วอยา งเช น โปรแกรมคอมพิว เตอรสํา หรับ เครื่อ งมื อที่ ค วบคุ ม โดยโปรแกรมคอมพิว เตอรซึ่งไม
สามารถทํา งานไดโดยปราศจากโปรแกรมคอมพิว เตอร นั้น ใหถือวา โปรแกรมคอมพิ วเตอรดั งกลา ว
เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือและถือเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สําหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ใหถือหลักปฏิบัติเดีย วกันกับขา งตน เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบที่สามารถแยกออก
จากอุปกรณคอมพิวเตอรได โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นตองถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
5.

มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ให ถือ ปฏิบั ติ กับ รายจา ยในกิจกรรมด า นการโฆษณา การอบรม การเริ่ม
ดําเนินงานใหม การวิจัยและพัฒ นา การวิจัยและการพัฒนาถือเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความรู ดังนั้น
ถึ ง แม ว า กิ จ กรรมดั ง กล า วอาจก อ ให เ กิ ด สิ น ทรั พ ย ที่ มี ตั ว ตน เช น แม แ บบของผลิ ต ภั ณ ฑ แต
องคประกอบที่มีตัวตนของสินทรัพยนั้นถือวามีความสําคัญรองจากองคประกอบที่ไมมีตัวตน อันไดแก
องคความรูที่อยูในสินทรัพยมีตัวตนนั้น

6.

ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยภายใตสัญญาเชาดังกลาวอาจเปนไดทั้งสินทรัพยที่มีตัวตนหรือ
สินทรัพ ยไมมีตั วตน ภายหลังจากการรั บรูเ มื่อเริ่มแรก ใหผูเชา นํามาตรฐานการบั ญชีฉ บับนี้มาถือ
ปฏิ บัติกับสินทรัพ ยไมมี ตัวตนภายใตสัญ ญาเชา การเงิน ดังกล าว สิท ธิต ามขอ ตกลงที่อนุ ญาตใหใช
รายการตา ง ๆ เชน ฟลมภาพยนตร วิดี ทัศน บทละคร บทภาพยนตร สิทธิบัต ร และลิขสิท ธิ์ ไม อยู
ภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา และใหถืออยูใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

7.

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไม ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมหรือรายการบัญ ชี
บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทําใหเกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจําเปนต องใชวิธีการบัญชีที่แตกตาง
ไป ตัวอยางเชน รายจายในการสํารวจ พัฒนาและขุดเจาะน้ํ ามัน กาซธรรมชาติและแหลงทรัพยากรแร
ในอุต สาหกรรมด า นการขุ ด เจาะ และกรณี ข องสั ญ ญาการประกัน ภั ย ดั ง นั้น กิจการจึง ไม ต องนํ า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับรายจายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม กิจการใน
อุตสาหกรรมดานการขุดเจาะหรือกิจการผูรับ ประกันภัยตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับ
สินทรัพยไม มีตั วตนอื่น (เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร ) และรายจา ยอื่น ๆ (เชน ตนทุ นในการเริ่ม
ดําเนินงานใหม)

คํานิยาม
8.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ตลาดซื้อขายคลอง

หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้
1) รายการที่ซื้อขายในตลาดตองมีลักษณะเหมือนกัน
2) ตองมีผูเต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทําการ
3) ตองเปดเผยราคาตอสาธารณชน
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การตัดจําหนาย

หมายถึง การปนสวนจํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น

สินทรัพย

หมายถึง ทรัพยากรที่เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
1) อยู ในความควบคุม ของกิจการ ซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีต
2) กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ

มูลคาตามบัญชี

หมายถึง จํ า นวนที่ รั บ รู เ ป น สิ น ทรั พ ย ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
หลั งจากหักค าตั ดจํ าหน ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสมของสินทรัพย

ราคาทุน

หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการจายไป
หรื อมู ลค า ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่น ที่กิ จ การมอบให
เพื่ อใหไ ดมาซึ่งสิน ทรั พย ณ เวลาที่ซื้อหรือ สรางสิน ทรั พย
นั้น หรือจํานวนที่กิจการรับ รูเ ปน สินทรั พยตามขอกํา หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่ น เช น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)

จํานวนที่คิดคาตัดจําหนาย

หมายถึง ราคาทุ น ของสิน ทรั พ ยห รื อจํ า นวนอื่น ที่ ใ ชแ ทนราคาทุ น
หักดวยมูลคาคงเหลือ

การพัฒนา

หมายถึง การนําผลของการวิจัยหรือความรูอื่นมาใชในแผนงานหรือ
การออกแบบเพื่อ ผลิต สิ่งใหมห รือสิ่งที่ดีขึ้น กวาเดิมอยาง
เปนสําคัญกอนที่จะเริ่มผลิตหรือใชในเชิงพาณิชยไมวา สิ่ง
นั้นจะเปนวัต ถุดิบชิ้น สวนอุป กรณ ผลิตภัณฑ กระบวนการ
ระบบ หรือบริการ

มูลคาเฉพาะกิจการ

หมายถึง มูลค าปจจุ บันของกระแสเงิน สดที่กิจการคาดวา จะไดรับ
จากการใช สิ น ทรั พ ย อ ย า งต อ เนื่ อ ง และจากการขาย
สินทรัพ ยนั้นเมื่อ สิ้น สุด อายุการให ประโยชน หรือที่คาดว า
จะเกิดเมื่อมีการโอนเพื่อชําระหนี้สิน

มูลคายุติธรรม

หมายถึง จํานวนเงิน ที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถตอรองราคากั นไดอ ยางเปน อิสระในลักษณะ
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ของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคา หมายถึง จํานวนของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพย
ของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน

หมายถึง สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีลัก ษณะ
ทางกายภาพ

สินทรัพยที่เปนตัวเงิน

หมายถึง เงิ น สดที่ ถื อ ครองหรื อ สิ น ทรั พ ย ที่ กิ จ การจะได รั บ เป น
จํานวนเงินที่แนนอน หรือที่สามารถระบุได

การวิจัย

หมายถึง การสํ ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่ม เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความรู ค วามเข า ใจใหม ๆ ทางด า นวิ ท ยาศาสตร ห รื อ
ทางดานเทคนิค

มูลคาคงเหลือของสินทรัพย หมายถึง จํานวนเงินโดยประมาณที่กิจการจะไดรับ ณ เวลาป จจุบั น
จากการจํา หนายสิน ทรัพยหลังจากหัก ตนทุนโดยประมาณ
ไมมีตัวตน
ที่คาดว าจะเกิดขึ้น จากการจํ าหนา ย หากสิน ทรั พย มีอายุ
และสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นอายุการใหประโยชน
อายุการใหประโยชน

หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะมีสินทรัพยไวใช
2) จํ า นวนผลผลิ ต หรื อ จํ า นวนหน ว ยในลั ก ษณะอื่ น ที่
คลายคลึงกัน ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย

สินทรัพยไมมีตัวตน
9.

กิจการมักใชทรัพยากรหรือกอใหเกิดหนี้สินเพื่อซื้อ พัฒนา รักษาระดับ หรือยกระดับทรัพยากรที่ไมมี
ตัวตนตางๆ เชน ความรูทางวิทยาศาสตรหรือความรูทางดานเทคนิค การออกแบบ การนําระบบหรือ
กระบวนการใหม ม าปฏิ บั ติ สิท ธิ ต ามใบอนุ ญ าต สินทรัพ ยท างปญ ญา ความรูท างการตลาด และ
เครื่องหมายการคา ซึ่ง รวมถึงชื่อผลิต ภัณฑและชื่อสิ่งพิ มพ ตัว อยา งของรายการที่เกิด จากทรัพยากร
ขา งต น ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร สิท ธิบั ตร ลิข สิท ธิ์ ฟลม ภาพยนตร รายชื่ อลูกค า สิท ธิในการ
ให บ ริก ารสิ นเชื่อเพื่อที่อยู อาศัย ใบอนุญ าตทํ าการประมง โควต า นําเขาสินค า สิทธิ ที่ จะใชชื่ อและ
ดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธกับลูกคาหรือกับผูขายสินคา ความจงรักภักดีตอสินคา สวนแบงตลาด และ
สิทธิทางการตลาด

10.

รายการที่ระบุอยูในยอหนาที่ 9 อาจไมเขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยามที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดทุกรายการ รายการที่จะถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดตองสามารถระบุได
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ต องอยู ภายใต การควบคุ ม ของกิจ การ และต องกอให เกิด ประโยชนเชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคต หาก
รายการใดไม เปนไปตามคํานิยามของสินทรั พยไมมีตัวตน กิ จการตอ งรั บ รูรายจายที่เกิ ดขึ้นเพื่อให
ได มาหรือกอให เกิด ซึ่งรายการนั้นเปน คาใชจายทันที อยางไรก็ ตาม หากรายการนั้น เกิด จากการรวม
ธุรกิจ รายการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมที่ตองรับรู ณ วันที่ซื้อ (ดูยอหนาที่ 68)

สามารถระบุได
11.

คํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนตองสามารถระบุแยกจากคาความนิยมได
คาความนิยมที่รับ รูจ ากการรวมธุรกิ จถื อเปนสินทรัพ ยที่แ สดงถึ งประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคต
ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยอื่นที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไมสามารถระบุและรับรูเปนรายการแยกตางหากได
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกลาวอาจเกิด ขึ้นจากการผนวกระหวางสินทรัพยที่สามารถระบุได
หลายๆรายการที่ไดมารวมกัน หรือเกิดจากสินทรัพยเหลานั้น ซึ่งแตละรายการไมเขาเกณฑที่จะรับรูใน
งบการเงิน

12.

สินทรัพยสามารถระบุไดก็ตอเมื่อ
12.1 สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือสามารถแยกหรือแบงจากกิจการ และสามารถขาย
โอน ให สิท ธิ ให เ ช า หรื อ แลกเปลี่ย นได อ ยา งเอกเทศ หรื อโดยรวมกั บ สัญ ญา เป น
สินทรั พยห รือหนี้ สิน ที่สามารถระบุได โดยไม คํา นึงวา กิ จการตั้ งใจจะแยกเป นเอกเทศ
หรือไม หรือ
12.2 ได ม าจากการทํา สัญ ญาหรือ สิทธิท างกฎหมายอื่น ๆ โดยไม คํ านึ งถึ งวา สิทธิเ หลานั้ น
จะสามารถโอนหรือสามารถแบงแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

การควบคุม
13.

สินทรัพยไมมี ตัวตนจะถือวาอยูภ ายใตการควบคุมของกิจการหากกิจการมีอํานาจที่จะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิด จากสินทรัพยนั้น และสามารถจํากัดไมใหผูอื่นเขาถึงประโยชนดั งกลาว
ตามปกติ ความสามารถที่จะควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยไมมีตัวตนมักเกิด
จากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช ดังนั้น การไมมีสิทธิตามกฎหมาย เปนการยากที่จะแสดงใหเห็น
ถึงการควบคุม อยางไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใชสิทธิตามกฎหมายไมใชเกณฑที่จําเปนเพียง
อยางเดียวสําหรับการควบคุม ทั้งนี้เพราะกิจการอาจสามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตใน
ลักษณะอื่นได

14.

ความรูท างการตลาดและความรูทางเทคนิค อาจกอให เกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการ
สามารถควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจเหลานั้นได ตัวอยางเชน ถาความรูนั้นไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ขอตกลงในการคุมครองทางการคา (หากกฎหมายอนุญาตใหทําได) หรือ
โดยหนาที่ตามกฎหมายของพนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับความรูนั้น
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15.

กิจการอาจมี กลุ มพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและกิจการอาจสามารถระบุไดวา ความเชี่ย วชาญของ
พนักงานที่เ พิ่ม ขึ้น จากการอบรม จะทําใหกิจการไดรั บประโยชนเชิ งเศรษฐกิจในอนาคตและยังอาจ
คาดได ว า พนั ก งานเหล า นั้ น จะใช ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก กิ จ การได ต อ ไป
อยา งไรก็ตาม กิ จการโดยปกติมั กไมมีการควบคุม ที่เพียงพอกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่
คาดวาจะเกิดจากกลุมพนักงานที่มีค วามเชี่ยวชาญหรือจากการอบรมพนักงานเหลานี้จนเกิดสินทรัพย
ไมมี ตัว ตนตามคํา นิยามดัง กลา ว ในทํานองเดียวกัน ความสามารถในการบริหารหรือความสามารถ
พิเศษดานเทคนิคไม อาจเขาเกณฑเ ปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม เวนแตกิจการจะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายที่จะใช ประโยชนและได รับ ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตตามที่ คาดหวัง
นอกจากนี้ความสามารถนี้ยังตองเขาเกณฑอื่นของคํานิยามการเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

16.

กิจ การอาจมีสว นแบงตลาดหรือกลุม ลูกคา ที่ ค าดวา จะดํ า เนิน การคา กับ กิจ การตอไปได เนื่ องจาก
กิจการพยายามสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ
ของกิจการ อยา งไรก็ต าม กิจการไมมีสิทธิต ามกฎหมายในการคุมครอง หรือไม มีวิ ธีการควบคุม อื่น
เพื่อให ลูกคามีความสัม พันธห รือ ความจงรัก ภักดีตอกิ จการ กิ จการจึ งมักไม มีอํา นาจเพียงพอที่จะ
ควบคุ ม ประโยชนเชิ งเศรษฐกิจ ที่ ค าดว าจะได รับ จากความสัม พัน ธแ ละความจงรั กภักดี ของลูกค า
ดังนั้น รายการขางตน (กลุมลูกคา สวนแบงการตลาด ความสัม พันธและความจงรักภักดีของลูกคา)
จึงไมเ ขา เกณฑเปนสิน ทรัพ ยไม มีตั วตนตามคํานิ ยาม อยา งไรก็ดี การไมมีสิ ทธิ ตามกฎหมายในการ
คุม ครองความสัมพั นธกับลูกคา แตหากมีรายการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดม าซึ่งความสัมพันธกับ ลูกคา
(ที่ไมใชมาจากการรวมกิจการ) แมจะไมไดทําเปนสัญญา กรณีนี้มีหลักฐานวา กิจการสามารถควบคุม
ประโยชน เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ค าดวาจะได รับจากความสัม พันธกับลูกคา ได และมี หลั กฐานวา
ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวสามารถแยกเปนเอกเทศได ดังนั้น ความสัมพั นธกับ ลูกคาดังกลาวจะ
เขาเกณฑเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามคํานิยาม

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
17.

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะไดรับจากสินทรัพยไมมีตัวตน อาจรวมถึงรายไดจากการ
ขายผลิตภั ณฑหรือการใหบริการ ต นทุนที่ประหยัด ได หรือประโยชนอื่นที่เกิดขึ้นจากการใชสิน ทรัพย
ไมมีตัวตนนั้นโดยกิจการ เชน สินทรัพยท างปญญาที่นํามาใชกับกระบวนการผลิตอาจชวยลดตนทุน
การผลิตในอนาคตแทนที่จะทําใหรายไดในอนาคตเพิ่มขึ้น

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
18.

ในการรับรูรายการใดรายการหนึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวารายการ
นั้นเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
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18.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน (ดูยอหนาที่ 8 ถึง 17)
18.2 เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ (ดูยอหนาที่ 21 ถึง 23)
ขอกําหนดนี้ ใหถือ ปฏิบัติกั บตนทุน เริ่มแรกที่ เกิดขึ้นเมื่อซื้อหรือสรางสิน ทรัพยไมมี ตัว ตนขึ้น ภายใน
กิจการเอง และต น ทุ น ที่ เ กิด ขึ้ น ในภายหลังเพื่ อ เพิ่ม หรื อเปลี่ย นแทนบางส ว น หรื อบํ า รุ ง รัก ษา
สินทรัพยนั้น
19.

ยอหนาที่ 25 ถึง 32 เกี่ยวกับเกณฑการรับ รูสินทรัพยไมมีตั วตนที่ไดม าแยกตางหาก และยอหนาที่
33 ถึง 43 เกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ ยอหนาที่ 44 เกี่ยวกับการวัดมูลคา
เริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ยอหนาที่ 45 ถึง 47 เกี่ยวกับ การ
แลกเปลี่ยนสิน ทรัพยไมมี ตั วตน ยอหนาที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับวิ ธีป ฏิบั ติกับคา ความนิยมที่เกิดขึ้ น
ภายในกิจการ ยอหนาที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรูรายการและวัด มูลคาเริ่มแรกของสินทรัพ ยไม มี
ตัวตนที่กิจการสรางขึ้นภายในกิจการเอง

20.

สินทรัพยไมมีตัวตนโดยทั่วไปแลวจะไมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยนั้น หรือเปลี่ยนแทนสวนหนึ่งสวนใด
ของสิ นทรัพ ย ดัง นั้นรายจายที่เ กิด ขึ้นภายหลังสว นใหญจึง เปนการจายเพื่ อคงรักษาไวในประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตของสิน ทรัพ ยไม มี ตัว ตนนั้นมากกว าที่ จะเปนรายจา ยเพื่อให เขา เกณฑของ
สินทรัพยไม มีตั วตนตามคํานิยาม และเกณฑการรับรูสิ นทรัพย ไม มีตั วตนตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้แลวมักเปนการยากที่จะกระจายรายจายที่เกิดขึ้นภายหลังไปยังสินทรัพยไม
มี ตั ว ตนใดโดยเฉพาะได โ ดยตรง แต จ ะถื อ เป น รายจ า ยของกิ จ การโดยรวมมากกว า ดั ง นั้ น
จึงแทบจะไมมีการรับรูรายจายที่ เกิดขึ้ นภายหลั งการรับรูสินทรัพยไม มีตัวตนที่ไดม าในครั้งแรกหรือ
รายจายที่เกิ ดขึ้ นภายหลังจากการสรา งสินทรัพยไม มีตัว ตนขึ้ นภายในกิจการเสร็จเรียบรอยแลว เป น
มูลคาตามบัญ ชีของสินทรัพย และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในยอหน าที่ 63 รายจา ยที่ เกิดขึ้ น
ภายหลังสํ าหรับ ตราสินค า หัว หนังสือ ชื่ อสิ่ง พิม พ รายชื่อลูก ค า และรายการอื่นที่ โดยเนื้ อหาแลว
คลายคลึงกัน (ไมวาจะเป นสินทรัพยไมมี ตัวตนที่ไดมาจากภายนอกกิจการหรือที่กิจการสรางขึ้นเอง)
ใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรายจายเหลานี้ไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน
จากรายจายที่จายเพื่อการพัฒนาธุรกิจโดยรวม

21.

กิจการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อเขาเกณฑทุกขอตอไปนี้
21.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิด
จากสินทรัพยนั้น
21.2 ราคาทุนของสินทรัพยสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

22.

กิ จ การต องประเมิ น ความน า จะเป น ที่ กิ จ การจะได รั บ ประโยชน เ ชิง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจาก
สินทรัพยไมมีตัวตน โดยใชขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ขอสมมติดังกลาว
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ตองแสดงใหเห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารตอสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอด
ชวงอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
23.

กิจการตองใชดุลยพินิจในการประเมิ นระดับความแนนอนที่กิ จการจะไดรับ ประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใชสินทรัพยไมมีตัวตนตามหลักฐานที่มีอยูขณะที่รับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใหน้ําหนักกับ
หลักฐานจากภายนอกมากกวา

24.

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก
25.

โดยทั่ว ไป ราคาที่ กิจ การจ ายเพื่อใหไดสิน ทรัพ ยไม มีตัวตนมาแบบแยกตางหากจะสะทอนถึง ความ
คาดหวังเกี่ยวกับความนาจะเปนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แมวาจะมีความไมแนนอนเกี่ยวกับเวลา
หรือจํานวนที่จะไดรับ ดังนั้น จึงถือไดวา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหากเขาเกณฑการรับรูตาม
ยอหนาที่ 21.1 เสมอ

26.

นอกจากนี้ ราคาทุ นของสินทรัพยไ ม มี ตั วตนที่ ได ม าแยกตางหาก ถือ วา สามารถวั ด มู ลค า ได อยา ง
นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยา งยิ่งในกรณี ที่สิ่ งตอบแทนของการจายซื้ออยูในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย
ที่เปนตัวเงินอื่น

27.

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก ประกอบดวย
27.1 ราคาซื้อรวมภาษีนํา เขาและภาษีซื้อที่เรียกคืนไมได หักดวยสว นลดการคาตา งๆ และจํานวน
ที่ไดรับคืนจากผูขาย
27.2 ตน ทุน ทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสิ นทรัพย เพื่อใหพรอมที่ จะใชประโยชนไดต าม
ความประสงค

28.

ตัวอยางของตนทุนทางตรง ประกอบดวย
28.1 ต นทุ น ผลประโยชน ของพนั กงาน (ตามที่ กํา หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสิน ทรัพย
อยูในสภาพพรอมใชงาน
28.2 คาธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
28.3 ตนทุนการทดสอบสภาพความพรอมใชงาน

29.

ตัวอยางของรายจายที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
29.1 ตนทุนในการแนะนําสินคาหรือบริการใหม (รวมถึงตนทุนในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย)
29.2 ต นทุ นในการดําเนินธุ รกิ จในสถานที่ตั้ งใหม หรือ กับ ลูกคา กลุ ม ใหม (รวมทั้ งตนทุนในการ
ฝกอบรมพนักงาน)
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29.3 ตนทุนในการบริหารและคาใชจายทั่วไป
30.

การรั บ รู ต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนจะสิ้ น สุ ด
เมื่อสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของผูบริหารกิจการ ดังนั้น ตนทุน
ที่เ กิด ขึ้น จากการใชประโยชน หรือการปรับปรุงสิ นทรัพยไมมีตั วตนจึงไมรวมเปนสวนหนึ่งของมูลค า
ตามบัญ ชีของสิน ทรัพยนั้น ตัวอยา งของตนทุน ที่ไ มถือเปนสว นหนึ่งของมูลค าตามบัญชี ของรายการ
สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก
30.1 ตนทุ นที่เกิดขึ้น ขณะที่สิ นทรั พย ซึ่งอยูในสภาพที่พร อมจะใชป ระโยชนไดตามความประสงค
ของผูบริหารกิจการ แมวาจะยังไมถูกนํามาใชก็ตาม
30.2 ผลขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่มแรก เชน ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความตองการผลผลิต
ยังอยูในระดับเริ่มตน

31.

การดําเนิน งานบางอยา งอาจเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสิน ทรัพยไมมีตัวตน แตไมถือ
เป นสถานการณที่ จําเปนเพื่อการจัดหาสินทรัพยใหอยูใ นสถานที่และสภาพที่พ รอมจะใชงานไดต าม
ความประสงค ของผูบ ริหาร การดํา เนิ นงานเหลา นี้อ าจเกิด ขึ้น ในชว งกอนหรือในระหวา งการพั ฒนา
สินทรัพยนั้น เนื่องจากการดําเนินงานดังกลา วไมไดจําเปนในการทําใหสินทรัพยอยูในสภาพที่พรอมที่
จะใช งานไดต ามความประสงค ของผูบริห าร กิจการตองรับ รูร ายได และคาใช จา ยที่ เกิด ขึ้นจากการ
ดําเนินงานดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเปนรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของ

32.

หากระยะเวลาการชําระสินทรัพยไมมี ตัว ตนนานเกิ นกวาระยะเวลาที่ผู ขายใหสินเชื่อตามปกติ กิจการ
ต องกํา หนดราคาทุนของสิน ทรัพ ยนั้นใหเท ากั บราคาขายเงิน สด และบั นทึกผลตางระหวางราคาที่
เทียบเทากับการซื้อดวยเงินสดและจํานวนเงิน ทั้งหมดที่ตองชํา ระจริงเปนดอกเบี้ยตลอดอายุของการ
ไดสิ นเชื่อ เว นแตกิจ การรั บรูดอกเบี้ ยดั งกลา วเปนสวนหนึ่ งของมูลคาตามบั ญชี ของสิ น ทรัพยต าม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ
33.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ (เมื่ อ มี การ
ประกาศใช) กําหนดวาหากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการรวมธุรกิจ ตนทุนของสินทรัพย
ไม มีตัวตนก็คือมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ มู ลคายุติธรรมของสินทรัพยไม มีตัวตนจะสะทอนถึง ความ
คาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความเปนไปไดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งกิ จการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แมวาจะมีความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับเวลาหรือจํานวนที่จะไดรับ ดังนั้น จึงถือไดวา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับ
การรวมธุรกิ จเขา เกณฑการรั บรูต ามยอ หนาที่ 21.1 เสมอ หากสิ นทรัพ ยที่ไดม าจากการรวมธุรกิ จ
สามารถแยกเปนเอกเทศได หรือไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือวามีขอมูล
เพี ย งพอที่ สามารถวั ด มู ลค า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ยดั งกล าวได อ ยา งนา เชื่ อถื อ ดั งนั้ น จึงถื อได ว า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 13/42

สิน ทรัพ ยไมมี ตั วตนที่ ได ม าพรอ มกับการรวมธุ รกิ จ เขา เกณฑการวั ดมู ลค าได อยา งนาเชื่ อถื อตาม
ยอหนาที่ 21.2 เสมอ
34.

เพื่อใหเป นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ผูซื้อกิจการสามารถรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของ
ผูขายแยกจากคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ
โดยไม ต อ งคํ า นึ ง ว า ผู ข ายได รั บ รู สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนนั้ น ก อ นที่ จ ะมี ก ารรวมธุ ร กิ จ หรื อ ไม นั่ น
หมายความว าผู ซื้อรั บรูโครงการวิจัย และพัฒนาที่อยูร ะหว างดํ าเนินการของผู ถูก ซื้อ เปนสินทรัพ ย
แยกต า งหากจากคา ความนิ ยมหากโครงการดั ง กล า วเขา เกณฑ สิน ทรัพ ยไม มี ตั ว ตนตามคํ า นิ ย าม
โครงการวิ จัย และพัฒ นาที่ อยู ระหว า งดํ า เนิ นการของผู ข ายจะเขา เกณฑ สิน ทรั พยไ ม มี ตั ว ตนตาม
คํานิยามก็ตอเมื่อเปนไปตามทุกขอดังตอไปนี้
34.1 เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพย
34.2 สามารถระบุได กลาวคือ แยกตางหากหรือเกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ

การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ
35.

หากสิน ทรัพย ไม มีตัว ตนที่ไดม าจากการรวมธุ รกิจสามารถแยกเปน เอกเทศได หรือไดม าจากการทํ า
สัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จะถือวามีขอมูลเพียงพอที่สามารถวัดมูลคายุติธ รรมของสินทรัพย
ดั งกลา วได อย า งน า เชื่ อ ถือ ในกรณี ที่ กิ จการใช วิ ธี การวั ด มู ลค า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย ไ ม มี ตั ว ตน
โดยใชมูลคาตาง ๆ กัน ซึ่งมีความนาจะเปนที่แตกตางกันไป เปนการแสดงใหเห็นวาความไมแนนอน
ดังกลาวไดนําไปรวมในการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแลว

36.

สิน ทรัพ ยไม มี ตั วตนที่ได ม าจากการรวมธุร กิจ อาจสามารถแบง แยกได เฉพาะเมื่ อพิ จารณารว มกับ
สิ น ทรัพย มี ตั ว ตนหรื อสิ น ทรัพ ยไม มี ตั ว ตนที่ เ กี่ยวขอ งเท า นั้ น ตั ว อย างเช น ชื่ อนิต ยสารอาจจะไม
สามารถขายแยกตางหากจากฐานขอมูลสมาชิกลูกคา หรือเครื่องหมายการคาสํา หรับผลิตภัณฑน้ําแร
อาจจะเกี่ยวของกับแหลงน้ํา แรและไมสามารถแยกตางหากจากแหลงน้ําแรนั้น ในกรณีดังกลา ว ผูซื้อ
กิจการจะรั บรูสินทรัพย เหลานั้นรวมเปน สินทรัพยรายการเดี ยวแยกตางหากจากคาความนิยมหากไม
สามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการในกลุมสินทรัพยนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

37.

ในทํา นองเดียวกัน คําวา “ตราผลิตภัณฑ” และ “ชื่อผลิตภัณฑ” มักใชแทนเครื่องหมายการคาและ
เครื่องหมายอื่นๆ อยา งไรก็ต าม “ตราผลิต ภัณ ฑ” และ “ชื่อผลิ ตภัณ ฑ” โดยทั่ว ไปเป นคําศัพท ดาน
การตลาด ซึ่ งใช อา งถึ งกลุม ของสินทรัพ ย เช น เครื่อ งหมายการค า (หรือ เครื่ องหมายของสิน ค า
ประเภทบริการ) และชื่อการคา สูตร สวนผสม และความชํานาญดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ผูซื้อรับรู
กลุมของสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งประกอบกันเปนตราผลิตภัณฑ เหลานี้ เปนสินทรัพยรายการเดียวได
ถามูลคายุติธรรมของสินทรัพยแตละรายการไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ถาผูซื้อสามารถวัด
มู ลค ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย แตละรายการในกลุ มสินทรัพยไดอยา งน าเชื่ อถื อ ผู ซื้อ อาจยั งคงรับ รู
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 14/42

รายการดังกลา วเปน สินทรัพยรายการเดี ยวได ห ากสิน ทรัพยแต ละรายการมีอายุการให ประโยชน
ใกลเคียงกัน
38.

(ยอหนานี้ไมใช)

39.

ราคาตลาดที่กํา หนดในตลาดซื้อขายคลอง ใชประมาณมู ลคา ยุติธ รรมของสิ น ทรัพยไ ม มีตั ว ตนได
อยา งนาเชื่อ ถือมากที่สุด (ดูย อหนา ที่ 78) โดยทั่ว ไปแล วราคาตลาดที่ เหมาะสมก็คือ ราคาเสนอซื้อ
ปจจุ บัน หากราคาเสนอซื้อปจจุบั นหาไมไ ด กิจการอาจใช ราคาของรายการที่ค ลายคลึงกันลาสุด เป น
ฐานในการประมาณมูลคายุติธ รรม โดยมีขอแมวาไมมี การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ที่มีสาระสําคัญระหวางวันที่เกิดรายการนั้นกับวันที่ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

40.

หากไมมีต ลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน มูลคา ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นก็คือ จํา นวน
เงินที่ กิจ การจะตองจา ยเพื่อสิน ทรัพยนั้น ณ วันที่ ซื้อ โดยที่ทั้ งสองฝา ยมี ค วามรอบรูและเต็ม ใจใน
การแลกเปลี่ยน โดยอาศัยขอมูลที่ดีที่ สุดที่มีอยูในขณะนั้ น ในการกําหนดจํานวนเงิ นดั งกลาว กิจการ
ตองพิจารณาถึงผลของรายการซื้อขายสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่เกิดขึ้นลาสุดรวมดวย

41.

กิจ การที่มี การซื้อหรือ ขายสินทรัพ ยไม มี ตัว ตนที่ มีลักษณะเฉพาะเป นประจํา อาจพัฒ นาเทคนิค ใน
การประมาณมู ลค ายุติธ รรมของสิ นทรัพ ยไมมี ตัว ตนโดยทางอ อม เทคนิค ดั งกลา วอาจนํา มาใช ใน
การวั ดมู ลคาเมื่อเริ่ม แรกของสินทรัพ ยไมมี ตัวตนที่ ไดมาจากการรวมธุรกิ จ หากเทคนิคเหลา นั้น มี
วัตถุประสงคเพื่ อการประมาณมู ลค ายุติ ธรรมของสินทรัพ ยไมมี ตัว ตน และสะท อนถึง รายการและ
วิธี ปฏิ บัติใ นปจจุบัน ของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยนั้นมาใช ประโยชน เทคนิคดังกลาวรวมถึงข อใด
ขอหนึ่งตอไปนี้ตามความเหมาะสม
41.1 การนํ า ตั ว คู ณ ซึ่ ง สะท อ นถึ ง รายการซื้ อ ขายในตลาดป จ จุ บั น มาคู ณ กั บ ตั ว แปรที่ มี ผ ลต อ
ความสามารถในการทํากํา ไรของสิน ทรัพ ย (เชน รายได สว นแบงการตลาด และกํา ไรจาก
การดําเนิน งาน) หรือคูณกับกระแสเงิน คาสิทธิ ที่จะไดรับจากการใหสิทธิใ นการใชสินทรัพยที่
ไมมีตัวตนนั้นแกกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขธุรกิจปกติ
41.2 การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยนั้น

รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการ
42.

รายจายในการวิจัยและพัฒนาซึ่ง
42.1 เกี่ยวของกับโครงการวิจัยหรือ พัฒนาที่ อยูระหว างดํา เนิ นการซึ่ งไดม าแยกตา งหากหรือ
ไดมาจากการรวมธุรกิจและรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และ
42.2 เกิดขึ้นหลังจากการไดมาซึ่งโครงการ
การบันทึกบัญชีของรายการดังกลาวใหเปนไปตามยอหนาที่ 54-62

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 15/42

43.

ขอกําหนดในยอหนาที่ 54-62 กําหนดวา รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู
ระหวา งดํา เนิน การ ไม วาจะไดม าแยกต างหาก หรือ ไดม าจากการรวมธุร กิจซึ่ง ไดรับ รูเ ปน สินทรัพ ย
ไมมีตัวตนแลวจะตอง
43.1 รับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิด หากเปนรายจายในการวิจัย
43.2 รับรูเปนค าใชจายทั นทีที่ เกิด หากเปนรายจายในการพั ฒนาซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ การรับรู
สินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57 และ
43.3 บั นทึกเพิ่มในมู ลค า ตามบั ญชี ข องโครงการวิจัย และพัฒนาที่ อยู ระหวางดํา เนินการที่ได ม า
หากรายจายในการพัฒนานั้นเปนไปตามเกณฑการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนตามยอหนาที่ 57

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการอุดหนุนของรัฐบาล
44.

ในบางกรณี กิจการอาจไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล โดยไมตองจายสิ่งตอบแทน
ใดๆ หรือที่เรียกวาจายแตในนาม ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลโอน หรือปนสวนสินทรัพยไมมีตัวตน
ให กั บ กิจ การ เช น สิ ท ธิ สํา หรั บ เครื่อ งบิ น ลงจอด สิท ธิ ในการดํ า เนิ น การสถานีวิ ท ยุ ห รื อโทรทั ศ น
ใบอนุญาตหรือโควตา นํา เข า หรือสิท ธิที่จะใชทรัพยากรที่มี ขอจํากัด อื่น ตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง การบั ญชี สํา หรับ เงิ นอุ ดหนุนจากรัฐบาลและเป ดเผย
ข อมู ล เกี่ ยวกับ ความช ว ยเหลือจากรั ฐ บาล กิ จการอาจเลื อกที่ จะรั บ รู ทั้ ง สิน ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตนและ
เงิ น อุ ด หนุ น เมื่ อ เริ่ม แรกด ว ยมู ล ค า ยุติ ธ รรม หากกิ จการเลื อ กที่ จ ะไม รั บ รู สิ น ทรั พ ยเ มื่ อเริ่ ม แรก
ด วยมู ลค า ยุติ ธรรม กิจการต องรับ รูสินทรัพ ยด ว ยมู ลค า ที่ กํา หนดไว (วิธี ที่ สามารถปฏิ บั ติ ได ต าม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อง การบั ญ ชี สํา หรับ เงิ นอุด หนุน จากรั ฐ บาล
และเปด เผยขอ มู ลเกี่ย วกับ ความช วยเหลื อจากรั ฐบาล) บวกกั บ รายจ ายโดยตรงที่ เกิ ด ขึ้ น ในการ
จัดเตรียมสินทรัพยใหพรอมที่จะใชประโยชนไดตามประสงค

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
45.

กิจการอาจไดรับ รายการสิน ทรัพยไมมีตัวตนจากการแลกเปลี่ยนกับสิ นทรัพยที่ไ มเปนตัวเงินรายการ
อื่น หรือแลกเปลี่ย นกับ ทั้ งรายการสิ นทรัพ ยที่ เป นตั วเงิน และไมเปนตัว เงิน ขอพิจารณาที่จะกลา ว
ตอไปนี้เปนขอพิ จารณาสํา หรับ กรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพ ยที่ไ ม เปนตัวเงิน กับ สิน ทรัพ ยที่ไมเป น
ตัวเงินรายการอื่น อยางไรก็ต าม กิจการสามารถใชขอพิจารณาดัง กลา วกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่
กลาวไวได กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนดังกลาวดวยมูลคา
ยุติธรรม ยกเวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
45.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย
45.2 มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมทั้ ง ของสิ น ทรั พ ยที่ ไ ด ม าและสิ น ทรั พ ย ที่ นํ า ไปแลก ไม ส ามารถวั ด มู ล ค า ได
อยางนาเชื่อถือ
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กิจการตองวัดมูลคารายการสินทรัพยที่ไดมาตามแนวทางนี้ ถึงแมวากิจการจะไม สามารถตัดรายการ
สินทรัพ ยที่ นํา ไปแลกเปลี่ยนได ในทั นที หากสิ นทรัพ ยที่ ได ม าไมได วัด มูลคา โดยใชมู ลคายุติ ธรรม
กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยนั้นโดยใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน
46.

ในการกํ า หนดว า รายการแลกเปลี่ ยนมี เ นื้ อ หาเชิ ง พาณิ ช ย ห รื อไม ให กิ จ การพิ จ ารณาจากขนาด
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่ค าดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการดังกล าว รายการ
แลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชยหากเขาเงื่อนไข
46.1 ลักษณะ (ความเสี่ ยง จังหวะเวลา และจํา นวน) ของกระแสเงิน สดจากสิ น ทรั พยที่ ได รั บ
แตกตางจากลักษณะของกระแสเงินสดจากสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยน หรือ
46.2 รายการแลกเปลี่ ย นทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า เฉพาะกิ จ การในส ว นของ
การดําเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
46.3 ความแตกตางในยอหนาที่ 46.1 หรือ 46.2 ตองมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลค ายุติธรรมของ
สินทรัพยที่มีการแลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณาวาการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย มูลคาเฉพาะกิจการในสวนของ
การดําเนินงาน ที่ ถูก กระทบจากการแลกเปลี่ยนตองสะท อนถึง กระแสเงิน สดหลังหักภาษี ผลของ
การวิเคราะหดังกลาวอาจเห็นไดชัดเจนโดยกิจการไมจําเปนตองทําการคํานวณอยางละเอียด

47.

ยอหนาที่ 21.2 กําหนดเงื่อนไขที่กิจการจะรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนวาจะตองสามารถวัดมูลคาราคาทุน
ของสิน ทรั พ ยไ ด อ ยา งน า เชื่ อถื อ มู ล ค า ยุติ ธ รรมของสิน ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตนที่ ไม มี ร ายการในตลาด
ที่เทียบเคียงไดจะถือวาสามารถวัดมูลคาอยางนาเชื่อถือหากเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
47.1 ความผั น ผวนของช ว งการประมาณมู ลค า ยุ ติ ธ รรมที่ ส มเหตุ ส มผลของสิน ทรัพ ย นั้ น ไม มี
นัยสําคัญ
47.2 กิจการสามารถประเมิ น ความน า จะเป น ของประมาณการมู ล ค า ยุติ ธ รรม ณ ระดั บ ต า งๆ
ไดอยางสมเหตุสมผล
หากกิจการสามารถที่จะกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาหรือสินทรัพยที่นําไปแลกเปลี่ยนได
อย า งนา เชื่ อถื อ กิจการต อ งกํา หนดต น ทุ น ของสิน ทรั พยที่ ไ ด ม าด ว ยมู ลค ายุ ติ ธ รรมของสิน ทรัพ ย
ที่นําไปแลกยกเวนมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกวา

คาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ
48.

กิจการตองไมรับรูคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในเปนสินทรัพย

49.

ในบางกรณี กิจการอาจกอใหเกิดรายจายเพื่อใหได มาซึ่งประโยชนเชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแตรายจาย
ดั งกล าวไม กอใหเกิ ดสิน ทรั พยไมมีตั วตนที่ เขา เกณฑ การรั บรูร ายการตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้
กิจการมักอางวารายจายดังกลาวเปนสวนสนับสนุนคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ อยางไรก็ตาม
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คาความนิย มที่เ กิด ขึ้นภายในกิจ การไมมีก ารรับ รูเ ปนสิน ทรัพ ยเนื่ องจากรายจา ยที่ เกิด ขึ้น ไมได เป น
ทรัพยากรที่สามารถระบุได (เชน ไมสามารถแยกออกไดหรือไมเปน รายจายที่เกิดจากสัญญาหรือสิทธิ
ทางกฎหมายอื่นๆ) ภายใตการควบคุมของกิจการ ซึ่งสามารถวัดราคาทุนไดอยางนาเชื่อถือ
50.

ผลตางระหวางราคาตลาดของกิจการกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่สามารถระบุได ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ งอาจสะทอนให เห็นถึงปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอมูลค าของกิจการ อยา งไรก็ต าม
ผลตางดังกลาวไมไดแสดงถึงราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อยูภายใตการควบคุมของกิจการ

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
51.

ในบางครั้ง การประเมิ นวาสินทรัพยไมมีตัว ตนที่เกิด ขึ้น ภายในเขา เกณฑ การรับรู รายการหรือไม นั้ น
ทําไดยาก เนื่องจากปญหาในเรื่องดังตอไปนี้
51.1 กิจการไมสามารถระบุไดวามีสิน ทรัพ ยที่สามารถระบุไดที่จะกอใหเกิด ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือไมและเมื่อใด และ
51.2 การกํ าหนดราคาทุนของสินทรัพ ยไ ดอย า งน า เชื่อถื อ ในบางกรณีกิจ การจะไม สามารถแยก
ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาระดับหรือเพื่อ
ยกระดับคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายใน หรือจากตนทุนที่เกิดจากการดําเนินงานประจําวันได
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหกิจการตองนําขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวใน
ย อ หน า ที่ 52 ถึ ง 67 มาประยุ ก ต กั บ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนทุ ก รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในกิ จ การ
นอกเหนือจากขอกําหนดทั่วไปสําหรับการรับรูและการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน

52.

ในการประเมินว าสิ นทรั พยไมมี ตัวตนที่ เกิดขึ้น ภายในเข าเกณฑการรับรูรายการหรือไม กิจการตอง
แยกขั้นตอนการกอใหเกิดสินทรัพยดังตอไปนี้
52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ
52.2 ขั้นตอนการพัฒนา
คํ าว า “ขั้น ตอนการวิจั ย” และ “ขั้ น ตอนการพั ฒ นา” มี ค วามหมายที่ กว างกวา คํ าว า “วิจัย ” และ
“พัฒนา” ตามคํานิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

53.

หากกิ จการไมสามารถแยกขั้น ตอนการวิจัย ออกจากขั้ นตอนการพั ฒนาสําหรับ โครงการภายในของ
กิจการที่กอใหเ กิด สินทรัพยไมมีตั วตน กิจการต องถือว ารายจายของโครงการดังกล าวเปนรายจา ยที่
เกิดในขั้นตอนการวิจัยเทานั้น

ขั้นตอนการวิจัย
54.

กิ จการตองไม รับ รูร ายจ ายที่เกิ ดจากการวิจัย หรือ เกิ ด ในขั้น ตอนการวิ จัยของโครงการภายใน
เปนสินทรัพยไมมีตัวตน แตตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อรายจายนั้นเกิดขึ้น
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55.

ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไมสามารถที่จะแสดงใหเห็น วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
ไดเกิด ขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ ดังนั้น กิจการตองรับรูรายจาย
ดังกลาวเปนคาใชจายในทันที

56.

ตัวอยางของกิจกรรมการวิจัยมีดังตอไปนี้
56.1 กิจกรรมซึ่งมุงที่จะใหไดมาซึ่งความรูใหม
56.2 การคนหา การประเมิ นผล และการคัด เลือ กขั้ นสุด ทา ย เพื่อนํา ผลการวิจัย หรือ ความรูอื่ น
มาประยุกตหรือปฏิบัติ
56.3 การคนหาทางเลือกสําหรับวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ
56.4 สูต รการออกแบบ การประเมิ นผล และการคั ด เลื อกขั้น สุด ท า ยของทางเลือกที่ เปน ไปได
สําหรับนวัตกรรมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิม ไมวาสิ่งนั้นจะเปนวัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน
ระบบ หรือบริการ

ขั้นตอนการพัฒนา
57.

กิ จการจะรั บรูรายจา ยที่ เกิด จากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
57.1 มี ค วามเป น ไปได ท างเทคนิ ค ที่ กิ จ การจะทํ า สิน ทรั พ ย ไม มี ตั ว ตนให เ สร็ จ สมบู ร ณเ พื่ อ
นํามาใชประโยชนหรือขายได
57.2 กิ จการมี ความตั้ งใจที่จะทํ าสิ นทรั พยไม มี ตั วตนให เสร็ จสมบู รณ และนํ ามาใช ประโยชน
หรือขาย
57.3 กิจการมีความสามารถที่จะนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชประโยชนหรือขาย
57.4 กิจการสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีที่สินทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตเหนืออื่นใดกิจการตองสามารถแสดงใหเห็นวาสินทรัพยไม มีตัวตนหรือสิ่ งที่จะ
เกิ ดจากสินทรั พย ไมมี ตั วตนนั้นมี ตลาดรองรับอยูจ ริง หรื อหากกิ จการนํ าสิ นทรั พย ไม มี
ตั วตนไปใชเป นการภายใน กิ จการตองสามารถแสดงใหเห็ นถึ งประโยชน ที่ จะได รับจาก
สินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
57.5 กิจการมีค วามสามารถในการจัดหาทรั พยากรดา นเทคนิค ดานการเงิน และดา นอื่น ได
เพียงพอที่จะนํามาใชเ พื่อ ทําใหการพั ฒนาเสร็จ สิ้น สมบูร ณ และนํ าสิ นทรัพ ยไ มมี ตัวตน
มาใชประโยชนหรือนํามาขายได
57.6 กิ จ การมี ค วามสามารถที่ จ ะวั ด มู ล ค า ของรายจ า ยที่ เ กี่ ยวข องกั บ สิ น ทรั พ ยไ ม มี ตั วตน
ที่เกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ

58.

ในระหวา งขั้นตอนการพั ฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กิจ การสามารถระบุ สินทรั พยไมมีตัวตน
และสามารถแสดงให เ ห็ น ว า มี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ สิน ทรั พ ย นั้ น จะก อ ให เ กิ ด ประโยชน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 19/42

เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต ทั้ งนี้เ พราะขั้ นตอนการพั ฒนาของโครงการเปนขั้ นตอนที่กา วหนามากกว า
ขั้นตอนการวิจัย
59. ตัวอยางของกิจกรรมการพัฒนาไดแก
59.1 การออกแบบ การกอสรา ง และการทดสอบแมแบบและแบบจําลองในระหวา งขั้นตอนกอน
การผลิตหรือขั้นตอนกอนการใช
59.2 การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แมพิมพ และเบาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหม
59.3 การออกแบบ การกอสราง และการดําเนิน งานของโรงงานนํารอง ซึ่งไมใชขนาดที่จะสามารถ
ทําการผลิตในเชิงพาณิชยได และ
59.4 การออกแบบ การกอสร า ง และการทดสอบ สํา หรับ ทางเลือ กที่ ไ ด คั ด เลือกแล ว สํา หรั บ
วัตถุดิบ ชิ้นสวน ผลิตภัณฑ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหมๆ หรือที่ไดปรับปรุงใหดีขึ้น
60.

กิจการตองประเมินประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยโดยใชขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด อยคาของสิ นทรัพย เพื่อแสดงให
เห็นวาสิน ทรัพยไมมีตัวตนจะกอใหเกิดประโยชน เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางไร หากสินทรัพยจะ
กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อตองใชรวมกับสินทรัพยอื่น กิจการตองนําแนวคิดเกี่ยวกับ
หน วยสินทรัพย ที่กอใหเกิด เงินสดตามที่ระบุ ไว ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มาปฏิบัติ

61.

ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทําใหสินทรัพยไมมีตัวตน
เสร็จสมบูรณ หรือทําใหกิจการสามารถใชหรือไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก แผนงาน
ธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และด านอื่นที่จําเปนและกิจการมีความสามารถที่
จะจัดหาทรัพยากรดังกลาวไดอยางแนนอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัด หา
แหลงเงินทุนภายนอกดวยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจํานงที่จะใหเงินสนับสนุนโครงการจากผูใหกู

62.

ตามปกติ ระบบตน ทุ นของกิจการจะสามารถวัด ราคาทุ นของสิน ทรัพยไม มีตั ว ตนที่ เกิด ขึ้นภายใน
ได อยางนาเชื่อถือ ตัวอยางเชน เงินเดือนหรือรายจายอื่น ที่เกิดขึ้น เพื่อปกปองลิขสิ ทธิ์หรือใบอนุญ าต
หรือรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

63.

กิจการตองไมรับรูรายการที่กิจการกอใหเกิดขึ้นภายใน เชน ตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิม พ
รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกันเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

64.

รายจา ยสํา หรับตราผลิตภัณฑ หัวหนังสือ ชื่อสิ่ง พิม พ รายชื่อลูกคา และรายการอื่นที่โดยเนื้ อหาแลว
คลา ยคลึง กัน ซึ่ งกิจ การก อใหเกิดขึ้นภายในเปน รายจา ยที่ไม สามารถแยกจากต นทุนในการพั ฒนา
ธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการตองไมรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
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ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
65.

ตามวัตถุประสงคของยอหนาที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิด ขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ
รายจา ยที่เกิด ขึ้นนับ ตั้งแต วั นที่สินทรัพ ยไมมีตั วตนเขาเกณฑการรั บรูรายการตามที่ กํา หนดไวใน
ยอหนาที่ 21 ถึง 22 และ 57 เปนครั้งแรก ขอกําหนดที่ระบุไวยอหนาที่ 71 ไมอนุญาตใหกิจการนํา
รายจายที่เคยรับรูเปนคาใชจายกลับมาบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 65
กิจการกําลังพัฒนากระบวนการการผลิตใหม ในระหวางป 25x5 มีรายจายเกิดขึ้น 1,000,000 บาท
รายจายจํานวน 900,000 บาทเกิ ดขึ้ นก อนวัน ที่ 1 ธั นวาคม 25x5 และรายจายจํา นวน 100,000
บาท เกิดขึ้นในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5
กิจ การสามารถแสดงใหเห็นวา ณ วันที่ 1 ธั นวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดั งกลาวเขา เงื่อ นไข
การรั บ รูร ายการเปนสิน ทรัพ ยไ มมีตัวตน โดยมูลค าที่ค าดวาจะได รับ คื นของความรูค วามชํานาญ
ซึ่งรวมอยูในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อทําใหกระบวนการผลิตเสร็จ
สมบูรณกอนที่จะพรอมใช) มีมูลคาโดยประมาณ 500,000 บาท
ณ วันสิ้นป 25x5 กิจการตองรับรูรายจายที่เกิดขึ้นสําหรับขั้นตอนการผลิตเปนสินทรัพยไมมีตัวตนดวย
ราคาทุ น 100,000 บาท (รายจา ยที่ เกิ ดขึ้ นนั บ ตั้ งแต วั นที่ เข าเงื่อนไขการรั บ รูรายการ ณ วั นที่ 1
ธันวาคม 25x5)
รายจ า ยจํ า นวน 900,000 บาทที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นวั น ที่ 1 ธั น วาคม 25x5 ต อ งรั บ รู เ ป น ค า ใช จ า ย
เนื่อ งจากยัง ไม เขาเงื่อนไขการรับรูรายการจนกระทั่ งวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 รายจายดัง กลา วไมถือ
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของกระบวนการการผลิตที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหวางป 25x6 มีรายจายเกิดขึ้น 2,000,000 บาท ณ วันสิ้น ป 25x6 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
จากความรูความชํานาญที่รวมอยูในกระบวนการการผลิต (รวมถึงกระแสเงิน สดจายในอนาคตเพื่อ
ทําใหกระบวนการการผลิตเสร็จสมบูรณกอนที่จะพรอมใช) มีมูลคาโดยประมาณ 1,900,000 บาท
ณ วันสิ้นป 25x6 ตนทุนของกระบวนการการผลิตเทากับ 2,100,000 บาท (ประกอบดวยรายจาย
ที่รั บรูเ มื่อสิ้ นป 25x5 จํ านวน 100,000 บาท และรายจ ายที่รั บ รูใ นป 25x6 จํ านวน 2,000,000
บาท) กิจการต องรับรูผ ลขาดทุน จากการดอยคา ของสินทรัพยจํานวน 200,000 บาท เพื่อปรับให
มูลคาตามบัญชีของกระบวนการการผลิตกอนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (2,100,000 บาท)
เปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (1,900,000 บาท) ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนี้จะกลับ
รายการในงวดถัด ไปหากเปนไปตามเงื่อ นไขของการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ของ
สินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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66.

ราคาทุน ของสินทรัพยไม มีตั วตนที่เกิดขึ้นภายในประกอบดวยรายจายที่ เกี่ยวของโดยตรงทุกรายการ
ที่จําเปนในการสรางสรรค ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนต ามประสงค
ของผูบริหาร ตัวอยางของตนทุนโดยตรงดังกลาว ไดแก
66.1 ตนทุนสําหรับวัตถุดิบและคาบริการที่ใชในการกอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน
66.2 ต นทุ น ผลประโยชน ของพนักงาน (ตามที่ กําหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชนข องพนั กงาน (เมื่ อมีการประกาศใช) ) ที่เกี่ย วข องโดยตรงกับ การกอ ใหเกิด
สินทรัพยไมมีตัวตน
66.3 คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และ
66.4 คาตัดจําหนายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม ไดใหขอกําหนดที่สามารถนํา
ดอกเบี้ยมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน

67.

ตัวอยางตอไปนี้ไมถือเปนสวนประกอบของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
67.1 รายจา ยในการขาย การบริห าร และค า ใช จา ยทั่ ว ไปอื่น เวน แตรายจา ยดั งกล า วเกี่ยวข อง
โดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยใหสามารถนํามาใชประโยชนได
67.2 ความไมมี ประสิทธิภาพที่สามารถระบุ ได และขาดทุนจากการดําเนินงานเริ่ม แรกที่เกิด ขึ้ น
กอนที่สินทรัพยจะสามารถใหประโยชนไดตามแผนที่วางไว
67.3 รายจายในการอบรมพนักงานเพื่อนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน

การรับรูเปนคาใชจาย
68.

กิจการตองรับรูรายจายสําหรับ รายการไมมีตัวตนเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เวนแตจะเปนไปตาม
ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
68.1 รายจายดังกลาวเปน สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งเขาเกณฑก ารรับ รู
รายการ (ดูยอหนาที่ 18 ถึง 67)
68.2 กิจการไดรายการดังกลาวมาจากการรวมธุรกิจ และไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ในกรณีนี้กิจการรับรูรายการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุ รกิ จ (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช))

69.

ในบางกรณี กิจการกอใหเกิดรายจายเพื่อใหไดม าซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต แตไมสามารถ
รับ รูร ายจ ายดั งกล า วเปนสิ นทรั พยไ ม มี ตั วตนหรือสิ นทรั พยอื่น ได ในกรณี ข องสินค า กิ จการรั บ รู
รายจายดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อกิจการมีสิทธิในการเขาถึงสินคาเหลานั้น ในกรณีของบริการ กิจการ
รับรูรายจายดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อกิจการรับบริการนั้น ตัวอยางเชน รายจายในการวิจัยใหรับรูเปน
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คาใชจายเมื่อเกิดขึ้น (ดูย อหนาที่ 54) เวนแตเปน สวนหนึ่ งของการไดมาจากการรวมธุรกิจ ตั วอยาง
ของรายจายประเภทอื่นที่ตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึงรายการตอไปนี้
69.1 รายจ ายเกี่ย วกั บกิจ กรรมกอ นการดําเนินงาน (เชน คาใชจ ายก อนการดําเนินงาน) เวนแต
รายจา ยนั้นไดรวมเปนราคาทุนในรายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตามขอกํา หนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) คา ใช จา ยกอ นการดํา เนิ นงานอาจประกอบดว ยค า ใชจา ยในการจัด ตั้งกิจ การ
เช น คา ที่ปรึกษากฎหมายและคา ใชจายด านเลขานุ การ ที่ เกิด ขึ้น ในการจัดตั้งกิจการใหเ ป น
นิติบุคคล รายจายในการเปดโรงงานหรือธุรกิจใหม (เชน รายจายกอนเปด ดําเนินงาน) หรือ
รายจา ยสํา หรั บ เริ่ ม การดํ า เนิ นงานใหม หรือ การเปด ตั ว ผลิต ภัณ ฑใหม ห รือกรรมวิ ธี ใหม
(เชน รายจายกอนเริ่มดําเนินงาน)
69.2 รายจายในกิจกรรมการอบรมบุคลากรตาง ๆ
69.3 รายจา ยในกิจกรรมการโฆษณาและการสงเสริม การขาย (รวมถึงรายการสั่งซื้ อสิน ค า ทาง
ไปรษณีย)
69.4 รายจายในการยายสถานที่ห รือรายจา ยในการจัดองคกรใหม ไมวาจะเปนการยายสถานที่หรือ
จัดองคกรใหมทั้งหมดหรือบางสวน
69ก. กิจการมีสิทธิในการเข าถึงสินคาก็ตอเมื่อกิจการเปนเจาของสินค าดังกลาว ในทํานองเดียวกัน กิจการ
จะมี สิ ท ธิ ใ นการเข า ถึ ง สิ น ค า ก็ ต อ เมื่ อ สิ น ค า ดั ง กล า วถู ก สร า งขึ้ น ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาจั ด จ า ง
และกิจการสามารถได รับ สิน ค า ดั ง กล า วเป น สิ่ง ตอบแทนจากการจ า ยเงิน กิ จการจะได รั บ บริการ
ก็ตอเมื่อได มีการใหบ ริก ารดังกลาวตามสัญญาแก กิจ การ และไมใชเ มื่ อกิ จการได ใชบ ริก ารนั้ นเพื่ อ
ใหบริการอื่น ตัวอยางเชน การสงมอบโฆษณาใหแกลูกคา
70.

ข อกํ า หนดในยอ หน า ที่ 68 มิ ได ห า มไม ใ ห กิจ การรับ รูการจา ยลว งหนา เป น สิน ทรัพ ยเ มื่ อ การจา ย
ล วงหน า นั้น เป น การจา ยเพื่ อให กิจ การได รับ สิท ธิ ในการเขา ถึง สินค า เหลา นั้น ในทํ า นองเดี ยวกั น
ขอกําหนดในยอหนาที่ 68 ไมไดหามใหกิจการรับรูการจายลวงหนาเปนสินทรัพยเมื่อการจายลวงหนา
นั้นเปน การจายเพื่อใหกิจการไดรับบริการเหลานั้น

คาใชจายในอดีตที่ตองไมรับรูเปนสินทรัพย
71.

กิ จการต องไมรับ รูรายจ ายเกี่ยวกั บรายการไม มี ตัวตนที่ไ ดรับ รูเมื่ อเริ่ มแรกเปนค าใชจา ยแลว
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนในภายหลัง

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
72.

กิจการสามารถเลือกวิธีราคาทุนตามยอหน าที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหมตามยอหนาที่ 75 เปน
นโยบายการบัญชีของกิจการ ในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม
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สินทรัพยอื่นทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะตองใชวิธีการตีราคาใหมดวย เวนแตจะไมมี
ตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยเหลานั้น
73.

ประเภทของสิ น ทรัพ ยไ ม มีตัวตน หมายถึง กลุ ม ของสิน ทรัพ ยที่มี ลักษณะและประโยชนการใชงาน
ที่คลายคลึงกันในการดําเนินงานของธุรกิจ สินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการที่จัด อยูในประเภทเดียวกัน
ตองตีร าคาใหมพรอมกัน ทั้ งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตี ราคาใหม เฉพาะสิน ทรัพยบ างรายการ และ
การรายงานจํานวนเงินในงบการเงินดวยราคาทุนและมูลคาที่ตีใหมในเวลาตางๆ ปะปนกัน

วิธีราคาทุน
74.

หลังจากที่กิจการรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกแลว สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงราคาดวยราคา
ทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

วิธีการตีราคาใหม
75.

หลังจากที่กิจการรับรูเปนสิน ทรัพยเมื่อเริ่ม แรกแลว สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงดวยราคาที่ตี
ใหม ราคาที่ตีใหมหมายถึง มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่
คํ า นวณจากมู ลค า ยุติ ธรรมนั้ น และผลขาดทุ น จากการด อยค า สะสม ในการตี ร าคาใหม ต าม
มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ กิจการตองกําหนดมูลคายุติธรรมของสิน ทรัพยไมมีตัวตนโดยอางอิง
กับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง นอกจากนี้การตีร าคาใหมตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อให
การแสดงมู ลคาตามบั ญ ชีข องสิน ทรัพ ย ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ไม แ ตกต า งอยา งมี
สาระสําคัญจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น

76.

วิธีการตีราคาใหมไมอนุญาตใหกิจการ
76.1 นําสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมเคยรับรูเปนสินทรัพยมาตีราคาใหม หรือ
76.2 รับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยจํานวนที่ไมใชราคาทุน

77.

วิธีการตีราคาใหมจะนํามาปฏิบัติหลังจากที่กิจการไดรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน
อยา งไรก็ตาม หากกิจการรับ รูตน ทุนเพียงบางส วนของสินทรัพยไมมีตัวตนเป นสินทรัพ ย เนื่องจาก
สิ น ทรั พ ย นั้ น ไม เ ข า เกณฑ ก ารรั บ รู ร ายการจนกระทั่ ง เวลาได ผ า นไประยะหนึ่ ง (ดู ย อหน า ที่ 65)
วิธีการตีราคาใหม อาจถือปฏิบั ติกับสินทรัพยไม มีตัวตนทั้งจํานวน ทั้งนี้ วิธีการตีราคาใหมอาจนํา มา
ปฏิ บัติกับ สินทรัพ ยไมมี ตัวตนที่ ไดรับ จากการอุ ดหนุนของรัฐบาลและกิจ การไดรับ รูไ วดวยมูลคา ที่
กําหนดไว (ดูยอหนาที่ 44)

78.

ตามปกติ ตลาดซื้อขายคลองของสินทรัพยไ มมี ตัวตนซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดไวในยอหนา ที่ 8 มัก
ไม มี อ ยู แต ใ นบางครั้ ง ตลาดซื้ อ ขายคล อ งสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนบางชนิ ด อาจเกิ ด ขึ้ น ได
ตั วอยา งเช น ตลาดซื้ อขายคลองอาจมีอยูในบางประเทศสําหรับ ใบอนุญ าตประกอบการรถแท็ กซี่
ใบอนุญ าตประกอบการประมง หรือโควตาการผลิต ซึ่งใบอนุ ญาตดังกลา วสามารถโอนเปลี่ยนมือได
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อยา งอิสระ อยา งไรก็ต าม ตลาดซื้อขายคลองไมมีสํ าหรับ ชื่อผลิต ภัณ ฑ หัวหนัง สือพิ มพ สิท ธิในการ
เผยแพรด นตรี และภาพยนตร สิ ท ธิบั ต ร หรื อ เครื่ องหมายการค า เนื่ องจากสินทรัพ ยดั ง กลา วมี
ลักษณะเฉพาะตั ว ถึง แมจะมี การซื้อขายสินทรัพ ยไม มี ตั ว ตนกันบ า ง แตสัญญาที่ ทํ า ขึ้น ก็เ ป นการ
ตอรองระหวา งผูซื้ อกับผูขายแต ละคน และการซื้อขายดังกลาวยังคอนขางเกิดขึ้นไมบอย ดวยเหตุผล
ดังกล าวราคาที่จายเพื่อซื้อ สินทรัพยเพียงรายการเดีย วอาจไม เพียงพอที่จะใชเ ปน หลั กฐานอางอิงใน
การกํา หนดมูล คา ยุติ ธรรมให กับรายการอื่น นอกจากนี้ราคาที่ซื้ อขายกันก็มักจะไมเปนที่เปดเผยต อ
สาธารณชน
79.

ความถี่ข องการตี ราคาใหม ขึ้นอยูกับความผั นผวนของมู ลคา ยุติ ธ รรมของสิ นทรัพ ยไม มี ตัว ตนที่ มี
การตี ร าคาใหม หากมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ที่ ตี ร าคาใหม แ ตกต า งจากมู ล ค า ตามบั ญ ชี
อยางมีสาระสําคัญ กิจการจํ าเปนตองตีราคาสิน ทรัพยไมมีตั วตนใหม อีกครั้งหนึ่ง มูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยไมมีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสําคัญจนทําใหจําเปนตองมีการตีราคา
สิ น ทรั พย นั้น ใหม ทุ กป หากมู ลค า ยุติ ธ รรมของสิ นทรัพ ยไ ม มี ตั วตนนั้ นมี ค วามผั น ผวนอยา งไม มี
นัยสําคัญกิจการไมจําเปนตองตีราคาสินทรัพยใหมบอยๆ

80.

เมื่ อมี ก ารตี ราคาสิ นทรั พย ไ ม มี ตั วตนใหม กิ จการต องนํ า ค า ตั ด จํ าหน า ยสะสมของสิน ทรั พ ยไ ม มี
ตัวตน ณ วันที่ตีราคาใหมไปปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
80.1 ปรับ ค า ตั ด จํา หน ายสะสมตามสัด สว นการเปลี่ยนแปลงของมู ลค า ตามบั ญชี กอ นหั กคา ตั ด
จําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพยเพื่อทําใหมูลคาตามบัญชีสุทธิ
ที่ปรับแลวเทากับราคาที่ตีใหม
80.2 ใหนําคาตัดจําหนายสะสมหักจากมูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม และนํามูลคาตามบัญชีสุทธิมาปรับใหเปนราคาที่ตีใหมของสินทรัพย

81.

หากกิจการไมสามารถตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่จัดอยูในประเภทเดียวกับสิน ทรัพยไมมีตัวตน
ที่ตี ราคาใหมเ นื่ องจากสิน ทรัพ ยร ายการนั้ น ไม มี ต ลาดซื้อขายคลอ งรองรับ กิ จ การต องแสดง
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม

82.

หากมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตนที่ ตี ร าคาใหม ไ ม ส ามารถกํ า หนดโดยอ า งอิ งกั บ
ตลาดซื้อขายคลองไดอีกตอไป มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองเทากับราคาที่ตีใหม
ณ วันที่มีการตี ราคาครั้งลาสุดที่อางอิงกับราคาตลาดซื้ อขายคลอง หักดวยคา ตัด จําหนายสะสม
ที่คํานวณจากราคาที่ตีใหมลาสุด และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมนับจากวันที่ตีราคาครั้งลาสุดนั้น

83.

การที่สินทรัพยไม มีตั วตนไมมี ตลาดซื้อขายคลองมารองรับอีกตอไปอาจเป นขอบงชี้ว าสินทรัพยไมมี
ตั วตนนั้น อาจเกิด การดอยค า และกิจ การจํา เป น ต องทํา การทดสอบการด อยค า ของสิน ทรัพยต าม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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84.

หากกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมใหกับสินทรัพยไมมีตั วตนโดยอางอิงกับตลาดซื้อขายคลองได
ณ วันที่วัดมูลคาภายหลังการไดมา กิจการตองปฏิบัติตามวิธีการตีราคาใหมนับจากวันนั้นเปนตนมา

85.

กิ จการตองรั บ รูมู ลค า ตามบัญ ชีข องสิน ทรั พยไ มมี ตัวตนที่ เพิ่ ม ขึ้น จากการตีร าคาใหมใ นกํ าไร
ขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่น และรับ รูจํา นวนสะสมไปยังสวนของเจา ของภายใตบัญชี “สวนเกิน ทุนจาก
การตี ราคาสิน ทรัพย ” อยางไรก็ต าม หากสินทรัพ ยนั้น เคยมีการตีร าคาลดลงและกิจการไดรั บรู
จํานวนที่ลดลงเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้ตองรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุนไมเกินจํานวนที่เคยลดลงของสินทรัพยรายการเดียวกันซึ่งไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนแลว
ในงวดกอน

86.

กิจการตอ งรับรูมู ลคาตามบัญ ชีของสินทรัพ ยไมมีตัวตนที่ ลดลงจากการตีราคาใหมในกํา ไรหรือ
ขาดทุน ทัน ที อย า งไรก็ ต าม กิ จการต อ งรั บ รู สว นที่ ลดลงจากการตี ร าคาใหม ใ นกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไมเกินยอดคงเหลือดานเครดิตที่มีอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรั พย ” ของสินทรัพย รายการเดี ยวกัน โดยการรั บรู สวนที่ลดลงในกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่ น
จะมี ผ ลทํ าให จํ า นวนที่ สะสมไว ใ นส วนของเจ าของภายใต บั ญ ชี “สว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคา
สินทรัพย” ลดลงตามไปดวย

87.

สว นเกิน ทุน ทั้ง หมดจากการตีร าคาสิ นทรัพยที่ แสดงอยูใ นส วนของเจาของตองโอนไปยัง กํา ไรสะสม
โดยตรงเมื่อสวนเกินทุนนั้นกลายเปนรายการที่เกิดขึ้นแลว กิจการตองโอนสวนเกินทุนไปยังกําไรสะสม
ทั้งจํานวนหากกิจ การจําหนายหรือเลิ กใชสินทรัพย อยางไรก็ต าม สวนเกิ นทุ นบางสวนอาจทยอยโอน
ไปกํา ไรสะสมเมื่ อกิ จการใชสิ นทรัพ ย ในกรณีดังกลา ว จํ านวนของสว นเกิน ทุนที่ โอนไปกํา ไรสะสม
จะเทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากมูลคาตามบัญชีที่ตีใหมกับคาเสื่อมราคาที่คํานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพยนั้น การโอนสวนเกิน ทุน จากการตี ราคาสินทรัพยไปยังกําไรสะสมตอง
ไมโอนผานกําไรหรือขาดทุน

อายุการใหประโยชน
88.

กิจการตองประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนวาเปนรายการที่ทราบไดแนนอน
หรือไม และถาสามารถทราบไดแนนอน อายุการใหประโยชนจะกําหนดจากระยะเวลาหรือจํานวน
การผลิตหรือหนวยวัดอื่นๆที่คลายคลึงกัน กิจการจะพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการให
ประโยชน ที่ไ ม ทราบแน น อนก็ ต อเมื่ อจากการวิเ คราะห ป จ จัยที่เ กี่ ยวของแลว ไม พ บขอจํ ากั ด
ที่สามารถคาดไดเกี่ ยวกับ ระยะเวลาที่สินทรัพ ยดังกลาวจะสามารถก อใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิ
ที่กิจการจะไดรับ

89.

การบั ญชีสํ าหรั บสิน ทรั พยไ มมีตัวตนจะขึ้น อยู กับ อายุการใหประโยชนข องสินทรัพ ย กิจการตองตั ด
จํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ท ราบได แ น น อน (ดู ย อ หน า ที่ 97-106)
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แตไมตองตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน (ดูยอหนาที่ 107-110)
ตั วอยางต อไปนี้แสดงการกํ า หนดอายุการให ประโยชนข องสิน ทรัพ ยไม มี ตั ว ตนที่ แตกตา งกั นและ
การบัญชีภายหลังการไดสินทรัพยนั้น ซึ่งจะขึ้นอยูกับการกําหนดอายุการใหประโยชน
90.

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนรวมถึง
90.1 การนําสินทรัพ ยไมมี ตั ว ตนมาใช ประโยชนต ามที่ ค าดไว ซึ่ งรวมถึงการที่ผู บ ริห ารคณะอื่น
จะสามารถบริหารสินทรัพยนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
90.2 วงจรชี วิ ต ของสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนและข อมู ลสาธารณะเกี่ ย วกับ การประมาณอายุ การให
ประโยชนของสินทรัพยที่คลายคลึงกันที่นํามาใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน
90.2 ความลาสมัยดานเทคนิค เทคโนโลยี การคา หรือดานอื่นๆ
90.3 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชน และการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของตลาดสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดจากสินทรัพยไมมีตัวตน
90.4 การโตตอบที่คาดวาจะเกิดจากคูแขงในปจจุบันหรือคูแขงในอนาคต
90.5 ระดับ ของรายจายที่เกิดขึ้น เพื่อดํ ารงไวซึ่งประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ค าดวา จะไดรับ
จากสินทรัพยไมมีตัวตน และความสามารถและความมุงมั่นของกิจการเพื่อใหบรรลุระดับของ
รายจายนั้นๆ
90.6 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพยและสิทธิทางกฎหมาย หรือขอจํากัดที่คลายคลึงกัน
ในการใชสินทรัพย เชน วันครบกําหนดของสัญญาเชาที่เกี่ยวของ และ
90.7 อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นอยูกับอายุการใหประโยชนของสินทรัพยอื่น ๆ
ของกิจการ หรือไม

91.

อายุการใหป ระโยชนที่ไ มทราบแนน อนมิได หมายถึงไมมีที่สิ้นสุด อายุการใหประโยชน ของสินทรัพย
ไมมีตัวตนจะสะทอนใหเห็ นเพียงระดับของรายจายในการบํา รุงรักษาที่จะเกิด ขึ้นในอนาคตเพื่อดํารง
ใหสินทรัพ ยมี ม าตรฐานของการปฏิบั ติ งานตามที่ ไดมีการประเมิ นไว ณ เวลาที่ มีการประมาณอายุ
การใหประโยชนข องสินทรัพย และยังรวมถึงความสามารถและความมุ งมั่นของกิจการเพื่อใหบรรลุ
ถึงระดับดังกลาว สรุปไดวาอายุการใหป ระโยชนสิน ทรัพยไมมีตัวตนที่ไ มท ราบแนน อนตองไม ขึ้นกับ
รายจายในอนาคตที่ไดวางแผนไวที่เกินกวารายจายที่ตองการเพื่อดํารงใหสิน ทรัพยมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว

92.

เนื่องจากวิทยาการสมัยใหมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอรและสินทรัพยไมมี
ตัวตนอื่นหลายชนิด จึงมีแนวโน มที่ จะเกิด การลาสมัย ในดานเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพยไม มี
ตัวตนดังกลาวจึงนาที่จะมีอายุการใหประโยชนที่สั้น

93.

อายุก ารใหประโยชน ของสินทรัพ ยไมมีตัวตนอาจมี เวลายาวนานหรือ แมกระทั่ง ไมท ราบไดแ นนอน
ความไมแนนอนเปนเหตุใหกิจการประมาณอายุการใหป ระโยชนของสินทรัพยไ มมี ตัวตนโดยใชหลัก
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ความระมั ด ระวัง แตค วามไม แน นอนดั งกล า วไม ถือ เปนเหตุ ผ ลที่ กิจ การจะสามารถนํามาอางเพื่ อ
กําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนใหสั้นกวาความเปนจริง
94.

อายุก ารใหป ระโยชนของสิน ทรัพ ยไมมีตัวตนที่เกิด จากการทํา สัญ ญาหรือ สิท ธิท างกฎหมายอื่น
จะต องไมเกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แตอาจจะสั้น กวาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ที่กิจการคาดวาจะใชประโยชนในสินทรัพยนั้นๆ หากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายนั้น มีระยะเวลา
ที่จํากัดแตสามารถตออายุได อายุการใหประโยชนของสิน ทรัพยไมมีตัวตนนั้นตองรวมระยะเวลา
ที่ตออายุใหมเ ฉพาะกรณีที่ มีหลั กฐานสนั บสนุ นได วา กิจการไม มีต น ทุน ที่เปนนัยสําคัญจากการ
ตออายุดังกลาว อายุการใหประโยชนของสิทธิที่ไดก ลับมาใหมที่รับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนจาก
การรวมธุร กิจ คื อระยะเวลาตามสัญ ญาที่เ หลืออยูข องสิท ธิที่ ไ ด รั บตามสัญ ญาและต องไม ร วม
ระยะเวลาที่ตออายุใหม

95.

ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัย ทางกฎหมายอาจมีอิทธิ พลต ออายุ การใหป ระโยชนของสินทรัพยไม มี
ตัวตน ปจจัยทางเศรษฐกิจกํ าหนดระยะเวลาที่กิจการจะไดรั บประโยชน เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สิน ทรัพยไมมีตั วตน สว นปจจัยทางกฎหมายอาจจํากัดระยะเวลาที่ กิจการสามารถควบคุม ประโยชน
เชิ งเศรษฐกิจที่จะได รับ จากสินทรัพยนั้น กิจการต องกํา หนดอายุการให ประโยชนข องสินทรัพยไม มี
ตัวตนจากปจจัยทางเศรษฐกิจหรือปจจัยทางกฎหมายแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

96.

ปจจัยที่เปนตัวกําหนดวากิจการจะสามารถตออายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไมเกิดตนทุน
ที่มีนัยสําคัญดังนี้
96.1 หลักฐาน (ซึ่งอาจเกิด จากประสบการณ) ที่ แสดงใหเห็น วาสัญ ญาหรือสิ ทธิ ทางกฎหมายอื่น
จะได รับการตออายุ หากการต ออายุนั้ นขึ้ นอยูกับ ความเห็น ชอบของบุคคลที่สาม ก็ตองรวม
ไปถึงหลักฐานที่แสดงวาจะไดความเห็นชอบจากบุคคลที่สามดวย
96.2 มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จําเปนในการตออายุ และ
96.3 ต นทุ น ในการต ออายุไม มี นัยสํา คั ญเมื่ อเปรียบเที ยบกับ ประโยชน เชิง เศรษฐกิจ ในอนาคต
ที่กิจการคาดวาจะไดจากการตออายุนั้น
หากตน ทุนในการตอ อายุสัญ ญามีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ ประโยชน เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวา
กิ จการจะได รับ จากต ออายุ นั้ น ต น ทุ น ในการต อ อายุสั ญ ญาที่ สํ า คั ญ นี้ จะถือ เป น ต น ทุ น การได ม า
ซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตนใหม ณ วันตออายุสัญญา
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน
ระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย
97.

กิ จการตองปนสวนจํา นวนที่คิ ด ค าตั ดจํ าหนา ยของสิน ทรัพ ยไ มมี ตัวตนที่ อายุก ารใหประโยชน
ทราบไดแนนอนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสิน ทรัพยไมมีตัวตน กิจการตองเริ่ม
ตัดจําหนายสินทรัพยไ มมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่ใหป ระโยชนได เชน เมื่อสินทรัพยอยูใน
สถานที่แ ละสภาพที่ส ามารถใชง านไดต ามความประสงคข องผูบริห าร กิจ การตอ งหยุด การตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อ
ขาย(หรือรวมอยูในกลุม สินทรัพยรอจําหนายไวกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่ อขาย) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุน เวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดํ าเนิน งานที่ ยกเลิก และวันที่กิ จการตั ด รายการสินทรัพ ยนั้ นออกจากบั ญชี แลว แต วัน ใด
จะถึ งก อน วิ ธี ก ารตั ด จํ า หน า ยที่ ใ ช ต อ งสะท อนถึ ง รู ป แบบที่ กิ จ การคาดวา จะได ใ ชป ระโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไมสามารถกําหนดรูปแบบดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตองใช
วิธี เส นตรงในการตัดจํ าหนา ย ค าตัดจํ าหนา ยในแตละงวดตองรั บ รูเปน คาใช จา ยในกําไรหรือ
ขาดทุน เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือฉบับ อื่นจะอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการนําคาตัด
จําหนายดังกลาวไปรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ได

98.

วิธี การตั ดจําหนา ยที่ ใชในการปนส วนจํานวนที่ คิดคา ตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี ตัวตนตามเกณฑ
ที่ เ ป นระบบตลอดอายุการให ประโยชนข องสิน ทรัพยนั้ นมี ห ลายวิ ธี วิ ธีดั งกลา วรวมถึง วิ ธีเสนตรง
วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจํานวนผลผลิต กิจการตองเลือกวิธีการตัดจําหนายตามรูปแบบที่คาดวา
จะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยไมมีตัวตน และตองใชวิธีการตัดจําหนายนั้นอยางสม่ําเสมอ
ในทุกงวด นอกจากวารูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

99.

ตามปกติ กิจการตองรับ รูคา ตัดจํา หน ายเปน คา ใชจายในกํา ไรหรือ ขาดทุน แต ในบางครั้ งประโยชน
เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตที่ อยู ในสิน ทรัพยไม มี ตั ว ตนจะถือ เปน สว นหนึ่ งของการผลิต สินทรัพ ยอื่ น
ในกรณีดังกลาว คาตัดจําหนายจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยอื่น และตองนําไปรวมเปน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ตัวอยางเชน คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี ตัว ตนที่ใชในขั้นตอน
การผลิตตองรวมเปนมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินคาคงเหลือ)

มูลคาคงเหลือ
100. กิจการตองกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน
ใหเปนศูนย เวนแตจะเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
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100.1 บุค คลที่ สามใหสั ญญาว าจะซื้อสิ นทรัพ ยไ มมี ตั วตนเมื่อสิน ทรัพ ยนั้น สิ้น สุด อายุ การให
ประโยชน
100.2 สิน ทรัพ ย ไ ม มี ตั ว ตนนั้ น มี ต ลาดซื้ อขายคล องรองรั บ และเป น ไปตามเงื่อนไขทุ ก ขอ
ตอไปนี้
100.2.1 มูลคาคงเหลือสามารถกําหนดไดโดยอางอิงกับราคาที่ไดจากตลาดซื้อขายคลอง
100.2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตลาดซื้อขายคลองนั้นจะมีอยูเมื่ออายุการให
ประโยชนของสินทรัพยสิ้นสุดลง
101. จํานวนที่คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนตองกําหนด
หลั ง จากที่ หั กมู ล ค า คงเหลือ แลว มู ล ค า คงเหลื อที่ ไ ม เ ท า กั บ ศู น ยแ สดงเป น นั ย ว า กิ จ การคาดว า
จะจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนกอนที่สินทรัพยนั้นจะสิ้นสุดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
102. กิจ การตองประมาณมู ลคาคงเหลือ ของสิ นทรัพ ยไ ม มีตั วตนจากมูลคาที่ค าดว าจะไดรับ คื นจากการ
จําหน ายสินทรัพยไมมีตัว ตน โดยใชราคาขายที่มีอยู ณ วันที่ มีการประมาณสําหรับการขายสินทรัพย
ที่คลายคลึงกันที่อ ายุการใหประโยชน กําลังจะสิ้น สุดลง และที่ไดนํามาใชป ระโยชนภายใตสถานการณ
ที่คลา ยคลึ งกับสถานการณ ที่กิ จการคาดวาจะนําสิ นทรัพ ยนั้นมาใชประโยชน ในอนาคต กิ จการต อง
ทบทวนมู ล ค า คงเหลื อของสิ น ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตนอย า งน อ ยทุ ก งวดป บั ญ ชี กิ จการต องบั น ทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงในมู ลค าคงเหลือของสิน ทรัพยไม มี ตั ว ตนโดยถือเปนการเปลี่ย นแปลงประมาณการ
ทางบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
103. มูลคาคงเหลือของสิน ทรัพยไมมีตัวตนอาจมีมูลค าเพิ่มขึ้นจนเทากับหรือมากกวามูลค าตามบั ญชีของ
สิน ทรัพ ยนั้น ในกรณีดังกลาวค าตัดจํา หน ายของสินทรัพ ยไม มีตัวตนจะมี มูลคาเปนศูนยจนกระทั่ง
หากในภายหลังมูลคาคงเหลือของสินทรัพยลดลงต่ํากวามูลคาตามบัญชี

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย
104. กิ จ การต อ งทบทวนวิ ธี ก ารตั ด จํ า หน า ยและระยะเวลาการตั ด จํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน
ที่อายุก ารใหป ระโยชนทราบไดแน น อนทุกงวดปบั ญชีเ ปน อย างนอย กิ จการต องเปลี่ย นแปลง
ระยะเวลาในการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตั วตนหากอายุการใหประโยชนที่คาดไวของสินทรัพย
นั้น แตกต างจากที่เ คยประมาณไวใ นอดีต ในทํานองเดี ยวกั น กิ จการตองเปลี่ย นแปลงวิธี ก าร
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเพื่อสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบที่เ ปลี่ยนไปหากลักษณะของรูปแบบ
การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงไป กิจการตองถือวาการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองประเภทเปนการเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉ บับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด
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105. ในระหวางอายุการใชป ระโยชนข องสินทรัพ ยไ มมี ตัวตน กิ จการอาจเห็นไดชัดเจนขึ้นวาอายุการให
ประโยชนที่ ประมาณไวนั้นไม เหมาะสมอีกตอไป ตัวอย า งเช น การรั บ รูผลขาดทุ นจากการดอยค า
อาจเปนเครื่องบงชี้วาระยะเวลาการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไป
106. เมื่ อเวลาผานไป รู ปแบบของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่ คาดวาจะได รับ จากสิ นทรัพ ยไ ม มี
ตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน กิจการอาจเห็นไดชัดเจนในภายหลังวาการตัด จําหนายดวยวิธี
ยอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกวาวิธีเสนตรง อีกตัวอยางหนึ่งคือ ในกรณีที่ประโยชนของสิท ธิที่จะไดรับ
จากใบอนุญาตจําเปนตองเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากตองรอใหสวนประกอบอื่นของแผนงานธุรกิจอื่น
เริ่มดําเนินการกอน ในกรณีดังกลาว กิจการอาจไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสิทธินั้นจนกระทั่ง
ในงวดตอมา

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
107. กิจการตองไมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
108. ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง การดอยค าของสิน ทรัพ ย กํา หนดให
กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนน อนโดยการ
เปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
108.1 เปนรายป และ
108.2 เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา

การทบทวนการประเมินอายุการใหประโยชน
109. กิ จ การต อ งทบทวนอายุ ก ารให ป ระโยชน ข องสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ ไ ม ไ ด มี ก ารตั ด จํ า หน า ย
ทุกงวดบัญชี เพื่อประเมิน วายังคงมีเหตุการณหรือสถานการณใดหรือไมที่สนับสนุนวาอายุการให
ประโยชน ของสิน ทรั พยนั้น ไมท ราบแน นอน หากไมมีเ หตุก ารณห รือสถานการณที่สนั บสนุน วา
สินทรัพยดังกลา วมีอายุก ารให ประโยชนไ ม ทราบแนนอน กิ จการต องบั นทึก การเปลี่ย นแปลง
ประมาณการอายุการใหป ระโยชนของสิน ทรั พยจากสิน ทรั พย ไม มีตัวตนที่อ ายุการใหป ระโยชน
ไม ท ราบแน น อนเป น สิน ทรั พ ยไ ม มีตั วตนที่อายุก ารใหป ระโยชน ทราบได แ น น อน โดยถือเป น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ ที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
110. เพื่ อให เป นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง การด อยค าของสิ นทรั พย
การที่ กิจการประเมิ นอายุการให ประโยชนของสิน ทรัพยไม มีตั วตนใหมจากสินทรั พยไม มี ตัวตนที่อายุ
การให ประโยชน ไม ทราบแน นอนเป นสินทรั พยไม มีตัวตนที่ อายุการให ประโยชน ทราบไดแนนอนเป น
ขอบ งชี้อยางหนึ่งวาสินทรั พยดังกลาวอาจดอยค า ดังนั้น กิจการตองทดสอบการดอยค าของสินทรัพย
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โดยการเปรียบเทียบมูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืน (ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง การด อยค า ของสินทรัพย ) กับ มู ลค า ตามบั ญ ชีข องสินทรัพย และบั นทึ ก
ผลตา งของมูลคาตามบัญชีที่ เกิน กว ามูลคา ที่ค าดวาจะไดรับ คื นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพย

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน-ผลขาดทุนจากการดอยคา
111. ในการกํ า หนดวาสินทรัพยไมมี ตั วตนนั้นเกิด การดอยค าหรือ ไม กิจการตองปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง การด อยคาของสินทรัพ ย มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ
ดังกลาวอธิบายวา เมื่อใดที่ กิจการจะทบทวนมูลคา ตามบัญ ชีของสิน ทรัพยและทบทวนมูลคา ดังกลา ว
อยา งไร วิธี กํา หนดมูล คา ที่ค าดวา จะได รับ คื นของสิน ทรั พย และเมื่อ ใดที่ตองรั บรู หรื อกลับ บัญ ชีผ ล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

การเลิกใชและการจําหนาย
112. กิจการตองตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ
112.1 กิจการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน หรือ
112.2 กิจการคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนําสินทรัพยนั้น มาใช
ประโยชนหรือจําหนาย
113. กิ จ การต องรั บ รู ผ ลต า งระหว า งจํ า นวนเงิน สุทธิ ที่ ไ ด รั บ จากการจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ยไ ม มี ตั วตน
(ถามี) กับมู ลค าตามบัญ ชีของสิน ทรัพ ยไ มมี ตัวตนนั้น เป นผลกํ าไรหรื อผลขาดทุน ในกํา ไรหรือ
ขาดทุนเมื่อตัดรายการสินทรัพ ยไมมีตัวตนออกจากบัญชี (เวนแตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อ ง สัญญาเชา จะกําหนดไวเปน อยา งอื่น สําหรับ การขายและเชากลับคืน )
ผลกําไรจากการจําหนายดังกลาวตองไมจัดประเภทเปนรายได
114. การจําหนายสิน ทรัพ ยไ มมี ตั วตนอาจเกิด ขึ้น ไดในหลายวิธี (เชน การขาย การทํ าสั ญญาเช าการเงิน
หรือ การบริจ าค) กิ จการตองใชเ กณฑตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง
รายได (เมื่อมีการประกาศใช) สํ าหรับการรั บ รูร ายได จากการขายสิน ค า ในการกํา หนดวั นที่ มีการ
จําหนายสินทรัพยดัง กลา ว และใชเ กณฑ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง
สัญญาเชา สําหรับการจําหนายสินทรัพยโดยการขายและเชากลับคืน
115. เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑในยอหนา 21 กิจการตองรับรูตนทุนการเปลี่ยนแทนบางสวนของสินทรัพย
ไมมีตัวตนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นๆ และตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูก
เปลี่ยนแทนออก กรณี ที่ไม สามารถกําหนดมู ลคาตามบัญชีของสวนที่ ถูกเปลี่ยนแทนได กิ จการอาจใช
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ตนทุนการเปลี่ยนแทนใหมเปนตัวกําหนดตนทุนของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ วั นที่ไดมาหรือวันที่ เกิด
สินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นภายในกิจการ
115ก. ในกรณีของการไดสิทธิกลับมาใหมจากการรวมธุรกิจ หากไดมีการออกสิทธิดังกลาวใหมอีกครั้ง (ขาย)
ใหแกบุค คลภายนอกในภายหลัง มูล คาตามบัญชีที่ เกี่ยวข อง (ถามี ) ตอ งนํา ไปใชในการประเมิน ผล
กําไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหมอีกครั้ง
116. กิจการตองรับ รูสิ่งตอบแทนที่จะไดรับจากการจําหนายรายการที่เปนสินทรัพยไมมีตัวตนเริ่มแรกดวย
มู ลค ายุติธรรม หากไม ไดรับ ชําระทันที กิ จการตองรับ รูสิ่ งตอบแทนที่จะได รับ เริ่ม แรกดวยมูลคา ที่
เทียบเทาการขายดวยเงินสด ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จะไดรับชําระกับราคาขายเงินสดใหรับรูเปน
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช)
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่แทจริงของสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ
117. กิ จการต อ งไม ห ยุ ด การตั ด จํ า หน า ยสิน ทรัพ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ อ ายุ การให ป ระโยชน ท ราบได แ น น อน
เมื่ อสิ นทรัพ ยไม มีตั วตนนั้นไมได ใช อีก ต อไป เว นแตกรณี ที่ กิจการได ตั ดจําหน ายสิ นทรั พย ดังกล าว
เต็มจํานวนแลวหรือไดจัด ประเภทสิน ทรัพยดั งกลาวเปนสิ นทรัพยที่ ถือไวเพื่อขาย (หรือรวมสินทรัพย
ดั งกล าวไว กับ กลุมสิ นทรัพ ยจําหนายที่จัด ประเภทเป นสิน ทรั พยที่ ถือ ไว เพื่ อขาย) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไม ห มุ นเวี ยนที่ ถือ ไว เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก

การเปดเผยขอมูล
การเปดเผยขอมูลทั่วไป
118. กิจการตอ งเป ดเผยขอ มูลทุก ขอตอ ไปนี้ใ นงบการเงิ นสํ าหรับ สิน ทรั พยไมมี ตัวตนแตละประเภท
โดยแบงแยกระหวางสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทอื่น
118.1 อายุก ารให ป ระโยชนของสิน ทรั พ ยไ ม มี ตั วตนที่ท ราบได แ น น อนหรื อไม ท ราบแน น อน
หากเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน ใหเปดเผยอายุการให
ประโยชนหรืออัตราการตัดจําหนาย
118.2 วิธีการตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอน
118.3 มู ล ค า ตามบั ญ ชีก อนหั ก ค า ตั ด จํ า หน า ยสะสม และค า ตั ด จํ า หน า ยสะสม (รวมทั้ งผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย) ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด
118.4 รายการแต ละบรรทัดที่แ สดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จซึ่งไดรวมคา ตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนไว
118.5 การกระทบยอดระหวางมู ลค าตามบัญ ชี ณ วันต นงวดกับ มูลคา ตามบัญ ชี ณ วันสิ้น งวด
ที่แสดงถึงรายการตอไปนี้
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118.5.1 จํา นวนเงินของสินทรัพ ยไ ม มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น โดยแยกแสดงสินทรัพยไ ม มี
ตัวตนที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยก
ตางหาก และสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ
118.5.2 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจัดประเภทเปนสิน ทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือรวมอยู
ในกลุม สิน ทรัพยที่ จําหนายที่จัดประเภทเป นสินทรัพยที่ ถือ ไวเ พื่ อขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
สินทรั พยไ มหมุน เวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ยกเลิก และการ
จําหนายอื่นๆ
118.5.3 จํานวนเงินของสินทรั พยไมมี ตัวตนที่ เพิ่ม ขึ้นหรื อลดลงระหวางงวดที่ เกิ ดจาก
การตี ราคาสินทรัพย ใหม ตามที่ กํ าหนดไว ในยอหนาที่ 75 และ 85 ถึ ง 86
และที่เกิดจากผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยซึ่งรับรูหรือกลับรายการ
ในกํ า ไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ อื่น (ถ า มี ) ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
118.5.4 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
118.5.5 ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่กลับบัญชีในกําไรหรือขาดทุน
ระหวางงวด (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย
118.5.6 คาตัดจําหนายที่รับรูในระหวางงวด
118.5.7 ผลต างของอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิที่เกิด จากการแปลงคา งบการเงิน ให เปน
สกุลเงินที่ใชรายงาน และการแปลงคาผลการดําเนินงานในตางประเทศเปน
สกุลเงินที่ใชรายงานของกิจการ และ
118.5.8 การเปลี่ยนแปลงอื่นที่เกิดขึ้นกับมูลคาตามบัญชีในระหวางงวด
119. ประเภทของสินทรัพยไมมี ตัว ตนคือ กลุ มของสิ นทรัพย ไม มีตัวตนที่มีลักษณะและมีป ระโยชนในการ
ดําเนินงานของกิจการที่คลายคลึงกัน สินทรัพยไมมีตัวตนอาจแยกประเภทไดตามตัวอยางตอไปนี้
119.1 ชื่อผลิตภัณฑ
119.2 หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ
119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร
119.4 ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใชชื่อและดําเนินธุรกิจ
119.5 ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น เชิ ง อุ ต สาหกรรม สิ ท ธิ ใ นการดํ า เนิ น งานและ
การใหบริการ
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119.6 สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจําลอง การออกแบบ และแมแบบ และ
119.7 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําลังพัฒนา
ประเภทของสิ นทรัพ ยไม มี ตั ว ตนที่ กล าวถึงขา งต นสามารถแยกเปนประเภทยอยหรือรวมกันเป น
ประเภทที่ใ หญขึ้ นไดหากผลในการแยกยอยหรื อการรวมนั้น ทํ าให ขอมูลที่ เปดเผยเกี่ยวของกั บการ
ตัดสินใจของผูใชงบการเงินมากขึ้น
120. กิจการตองเปดเผยข อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพ ยไมมีตัวตนที่ดอยคาตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36
(ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่อ ง การด อ ยค า ของสิน ทรัพ ย เพิ่ ม เติ ม จากขอ มู ลที่ กํา หนดให เ ปด เผยตาม
ขอ 118.5.3 ถึง 118.5.5
121. มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิด พลาด กําหนดใหกิจการต องเปด เผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนของ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผ ลกระทบอยา งมีนัยสําคัญในงวดปจจุบันหรือคาดวาจะมี
ผลกระทบอย างมีนัยสํา คัญ ในงวดตอๆ ไป การเปดเผยขอมู ลดั งกล าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
121.1 การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน
121.2 วิธีการตัดจําหนาย
121.3 มูลคาคงเหลือ
122. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน
122.1 มู ลค า ตามบั ญ ชีของสิน ทรั พ ยไ ม มี ตั วตนที่อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ไ ม ท ราบแน น อนและ
เหตุผลสนับ สนุน การประเมินอายุการให ประโยชนที่ไม ทราบแนนอน ในการใหเ หตุผล
กิจการตองอธิบายถึงปจจัยที่มีบทบาทอยางเปนนัยสําคัญในการกําหนดใหสินทรัพยมีอายุ
การใหประโยชนที่ไมทราบแนนอน
122.2 คํ า อธิบ ายเกี่ ยวกั บ มู ลค า ตามบั ญ ชี และระยะเวลาการตั ด จํ า หน า ยที่ เ หลือ อยู สํา หรั บ
สินทรัพยไมมีตัวตนแตละรายการที่มีสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ
122.3 สําหรับสินทรั พยไม มีตั วตนที่ไ ดม าจากการอุด หนุน ของรัฐบาลและรับรูสินทรั พยนั้นเมื่อ
เริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม (ดูยอหนาที่ 44)
122.3.1 มูลคายุติธรรมที่รับรูเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยเหลานั้น
122.3.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น และ
122.3.3 สินทรัพยเหลานั้นวัดมูลคาภายหลังการรับรูดวยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม
122.4 การมีอยูแ ละมูล คาตามบัญชีของสิ นทรัพยไ มมีตัวตนที่มีขอจํากัดในการใช และมูลค า
ตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่นําไปวางเปนประกันหนี้สินไว
122.5 จํานวนเงินที่กิจการผูกมัดตามสัญญาวาจะซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
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123. เมื่ อกิ จการอธิบ ายถึงป จจั ยที่ มีบ ทบาทอยางเปน นัยสํา คัญ ในการกํ าหนดอายุการให ประโยชนข อง
สินทรัพยไม มีตั วตนที่ อายุการใหประโยชนไมทราบแนน อน กิจการตอ งพิจารณาถึงป จจัยที่ระบุไว ใน
ยอหนาที่ 90

การวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนหลังการรับรูรายการดวยวิธีการตีราคาใหม
124. หากกิจการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาที่ตีใหม กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
124.1 แสดงขอมูลทุกขอตอไปนี้โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน
124.1.1 วันที่ตีราคาใหม
124.1.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตีราคาใหม
124.1.3 มูลค าตามบัญ ชีที่ ค วรเปน ของสิ นทรัพยไ มมีตั วตนหากใชวิ ธีร าคาทุน ตาม
ยอหนาที่ 74
124.2 จํานวนส วนเกินทุน จากการตีราคาสินทรัพยที่เ กี่ยวของกับสินทรัพ ยไมมี ตัวตน ณ วั นตน
งวดและวัน สิ้น งวดโดยแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด และขอจํากัด ใน
การนําสวนเกินทุนนั้นมาแบงปนใหกับผูถือหุน
124.3 วิธีการและข อสมมติ ที่มีนั ยสําคั ญที่ใ ชใ นการประมาณมูลคายุติธ รรมของสิน ทรัพ ยไม มี
ตัวตน
125. ในการเปดเผยขอมูล กิจการอาจจํา เปนตองนํา ประเภทยอยๆ ของสิน ทรัพ ยไมมีตัวตนมารวมเป น
ประเภทที่ใหญขึ้น อยางไรก็ ต าม กิ จการตองไมนําสิน ทรัพ ยไ มมี ตัวตนประเภทยอยๆ มารวมเป น
ประเภทเดียวกันหากการรวมนั้นจะทํา ให สินทรัพยไมมีตั วตนแสดงดวยจํานวนที่วั ดมูลคาดว ยทั้ งวิธี
ราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม

รายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
126. กิจการตอ งเปด เผยจํา นวนรวมของรายจายเกี่ยวกั บการวิจัยและพัฒ นาซึ่งรับ รูเ ปน คาใชจ ายใน
ระหวางงวด
127. รายจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบดวยรายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการวิจัย
และพัฒ นา (ดู ยอหนา ที่ 66 ถึ ง 67 สําหรับ แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ ชนิ ด ของรายจายที่ ต องนํา มารวม
เพื่อเปดเผยขอมูลตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 126)

การเปดเผยขอมูลอื่น
128. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูลตอไปนี้
128.1 คําอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดตัดจําหนายหมดแลวแตกิจการยังใชประโยชนอยู และ
128.2 คํ า อธิ บ ายโดยสัง เขปเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ มี นั ย สํ า คั ญ ภายใต ก ารควบคุ ม ของ
กิจ การ แตไ ม ไดรับ รูเปนสินทรัพ ยเนื่องจากสิ น ทรัพ ยไม มี ตั วตนดั งกลา วไม เ ขา เกณฑการ
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รับรูรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือเนื่องจากกิจการไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาหรือ
กอใหเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนขึ้นกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันที่มีผลบังคับใช
129. (ยอหนานี้ไมใช)
130. กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
130.1 วิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจ
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และ
130.2 วิ ธี การบั ญ ชีสํ า หรั บ สิน ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตนอื่ น ที่ ไ ด ม าตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2551 ด ว ยวิ ธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้น กิจการตองไมปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ มี อยู แล ว กอ นวันที่ ดั งกลา ว อยา งไรก็ ต าม ในวั นดั งกลา วกิจ การต องประเมิ นอายุการให
ประโยชนของสิน ทรัพยไม มีตัวตนใหมตามขอกํา หนดในมาตรฐานการบัญชีฉ บับ นี้ หากการ
ประเมิ นดังกลา วมีผลทําใหกิจ การตองเปลี่ย นแปลงประมาณการอายุก ารให ประโยชนของ
สินทรัพย กิจการตองบั นทึกการเปลี่ ยนแปลงดังกลาวโดยถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางการบัญ ชีต ามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
130ก. กิจการต องปฏิ บั ติ ต ามข อกํา หนดในยอ หน า ที่ 2 สํา หรั บ รอบระยะเวลาป บั ญ ชีที่ เ ริ่ ม ในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร กอนวันมีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไข
ดังกลาวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
130ข. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ได มีการแกไขถอยคํา
ที่ใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงินตางๆ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังแกไขยอหนาที่
85 86 และ 118.5.3 กิ จการต องปฏิบั ติตามการแกไขเหล านั้น สํา หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่ม ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กอนวันมีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไขดังกลาว
มาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
130ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่อง การรวมธุ ร กิจ (เมื่ อ มี การ
ประกาศใช) แก ไขยอหนาที่ 12 33 ถึ ง 35 68 69 94 และ 130 และตั ด ยอหนาที่ 38 และ 129
และเพิ่มยอหน าที่ 115ก โดยกิจการต องปฏิบัติต ามการแกไขเหลานี้ โดยใชวิธีเปลี่ยนทัน ทีเปนตน ไป
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ดังนั้น กิจการไมตอง
ปรับ ปรุง จํา นวนที่ รับ รูสํ าหรับ สินทรัพ ยไม มี ตัวตนและคาความนิยมกอ นการรวมธุรกิ จ หากกิ จการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 37/42

ปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ กอนวัน
มีผลบังคับใช กิจการตองนําการแกไขดังกลาวมาถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาดังกลาวดวย
130ง. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

การแลกเปลี่ยนสินทรัพยที่คลายคลึงกัน
131. ขอกํา หนดในยอหนาที่ 130.2 โดยวิธีการเปลี่ยนทันที เปน ตนไป กํา หนดใหกิจการไมต องปรั บปรุง
ยอนหลังมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไดรับมาเพื่อสะทอนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดสินทรัพยมาหาก
กิจการบั น ทึ กการแลกเปลี่ ยนสิ น ทรัพ ยนั้ น โดยใช มู ลค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรัพย ที่ ย กให และการ
แลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใช

การปฏิบัติกอนวันมีผลบังคับใช
132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให กิจการซึ่งมีร ายการตามที่กํา หนดไวใ นยอหนา ที่ 130 ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ นี้ก อนวัน ที่ มี ผ ลบั งคั บ ใช กิจการตองปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับ ที่ 3 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง การรวมธุรกิ จ (เมื่ อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ในเวลาเดียวกันดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
133. มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ใหใชแทนมาตรฐานการบั ญชีฉบับที่ 38 (ฉบับ ที่ 51 เดิม) เรื่อง สินทรัพย
ไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) หนา 38/42

ตัวอยางประกอบ
ตัวอยางนี้ใชประกอบ แตไมใชสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
การประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตน
แนวปฏิบัตินี้เปนตัวอยางของการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
ในแตล ะตัวอย างตอไปนี้อธิ บ ายถึง สินทรัพ ยไ มมีตัวตนที่กิจการได รับ มา ขอเท็จจริง และสถานการณที่
เกี่ยวข องกับ การกํา หนดอายุการให ประโยชน และวิ ธีการบัญ ชีใ นเวลาต อมาซึ่งขึ้ นอยู กับ การกํา หนด
อายุการใหประโยชนดังกลาว
ตัวอยางที่ 1 รายชื่อลูกคาที่ไดมา
บริษั ทซึ่งทํา การตลาดแบบขายตรงไดมาซึ่ง รายชื่อของลูก คาและคาดวาบริษัทจะสามารถไดรับประโยชน
จากรายชื่อลูกคาดังกลาวอยางนอยเปนเวลา 1 ป แตไมเกิน 3 ป
บริษั ทต องตัด จําหนายมูลคาของรายชื่อลูกคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เปนประมาณการที่ดีที่สุดของ
ผู บ ริห าร เชน 18 เดือน ถึงแมว า บริษัท ดังกล า วอาจตั้งใจที่จะเพิ่ม เติ ม รายชื่ อลู กคา และขอมูลอื่น ใน
อนาคต ประโยชนที่ค าดวาจะไดรับของรายชื่อลูกคาที่ไดมาจะเกี่ยวของกับ ลูกคาที่มีชื่ออยู ณ วันที่กิจการ
ไดรับรายชื่อลูกคานั้นมาเทานั้น กิจการตองทบทวนการดอยคาของมูลคาของรายชื่อลูกคาตามมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบับที่ 36 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง การดอยคา ของสิน ทรัพย โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วารายชื่อลูกคาอาจเกิดการดอยคาหรือไม
ตัวอยางที่ 2 สิทธิบัตรที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุใน 15 ป
กิจการคาดวา ผลิ ตภัณ ฑ (ซึ่งไดรับ สิท ธิบั ตรที่จ ะคุม ครองเกี่ยวกับ เทคโนโลยี) จะทํ าใหมีกระแสเงินสด
สุทธิแกกิจการอยางนอย 15 ป กิจการไดรับคํามั่นสัญญาจากบุค คลที่สามวาจะซื้อสิทธิบัต รดังกลาวในอีก
5 ป ในจํา นวนรอ ยละ 60 ของมู ลคายุติ ธรรมของสิท ธิบัตร ณ วันที่ กิจ การไดรับสิทธิบั ตรนั้นมา และ
กิจการตั้งใจที่จะขายสิทธิบัตรใน 5 ป
บริษัท ตองตั ดจําหนา ยสิทธิ บัต รตลอด 5 ป ของอายุการใหป ระโยชน โดยมีมูลคาคงเหลื อเทา กับมูล คา
ปจจุบันของรอยละ 60 ของมูลคายุติธรรมของสิท ธิบัตร ณ วันที่กิจการไดรับสิทธิบัตรนั้นมา กิจการตอง
ทบทวนการดอยคาของสิทธิบัต รตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคา
ของสินทรัพย โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วาสิทธิบัตรอาจเกิดการ
ดอยคาหรือไม
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ตัวอยางที่ 3 ลิขสิทธิ์ที่ไดมาซึ่งมีอายุตามกฎหมายเหลืออีก 50 ป
การวิเคราะหพฤติ กรรมผูบ ริโภคและแนวโนมตลาดแสดงใหเ ห็น วา เอกสารที่ได รับ ลิขสิท ธิ์จ ะทํ าใหเ กิด
กระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอีกเพียง 30 ป
บริษัทตองตัดจําหนายลิขสิทธิ์ตลอด 30 ป ของประมาณการอายุการใหประโยชน กิจการตองทบทวนการ
ดอยคาของลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการตองประเมินวามีขอบงชี้วาลิขสิทธิ์อาจเกิดการดอยคาหรือไม
ตัวอยางที่ 4 ใบอนุญาตออกอากาศที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป
ใบอนุญาตออกอากาศซึ่งสามารถตอ อายุไดทุก 10 ป หากอยา งน อยกิจการใหบ ริการแกลูกคา ในระดั บ
เฉลี่ยและไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ใบอนุญาตสามารถตออายุไดต ลอดไปโดยเสีย
ค าใชจายในจํา นวนที่ เล็กน อย และไดมี การตออายุม าแลว 2 ครั้ง กอ นที่ กิจ การจะได ม าซึ่งใบอนุ ญาต
ดังกลาว กิจการตั้งใจที่จะตออายุใบอนุญาตไปเรื่อยๆ และมีหลักฐานที่สนับสนุนวากิจการมีความสามารถ
ที่จะตออายุได ในอดีตไมมีผูแขงขัน ที่จะเขามาแยงการตออายุ และไมค าดวาจะมีการทดแทนเทคโนโลยี
ที่ใชในการออกอากาศในปจจุบันดวยเทคโนโลยีอื่นในอนาคตที่ค าดการณได ดังนั้น จึงคาดวาใบอนุญาต
จะทําใหเกิดกระแสดเงินสดสุทธิที่ไมทราบไดแนนอนแกกิจการ
กิจการตองถือวาใบอนุญาตออกอากาศมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน เนื่องจากคาดวาใบอนุญาต
จะทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกกิจการอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น กิจการจึงไมตองตัดจําหนายใบอนุญาต
จนกว า อายุ การให ป ระโยชน จะทราบได แน น อน กิ จการต อ งทดสอบการด อยค า ของใบอนุ ญ าตตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและเมื่อมีขอบงชี้วา
ใบอนุญาตนั้นอาจเกิดการดอยคา
ตัวอยางที่ 5 ใบอนุญาตออกอากาศจากตัวอยางที่ 4
ในเวลาตอมา หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตตัดสินใจที่จะไมใหมีการตออายุใบอนุญาตออกอากาศ แต
จะให ทํ า การประมู ล ใบอนุ ญ าตแทน ณ เวลาที่ ห น ว ยงานที่ เ ป น ผู ออกใบอนุ ญ าตตั ด สิ น ใจดั ง กล า ว
ใบอนุญาตที่กิจการมีอยูมีอายุเหลืออีก 3 ป กิจการคาดวาใบอนุญาตจะยังคงทําใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิ
แกกิจการไปจนถึงวันหมดอายุ
เนื่ องจากใบอนุญาตออกอากาศไมสามารถตออายุไดอีก อายุ การใหประโยชน จึงมีระยะเวลาที่ทราบได
แนน อน ดัง นั้น กิจการจึงตองตัด จําหนายใบอนุญ าตตลอดระยะเวลาการใหป ระโยชน ที่เหลืออยู อีก 3ป
และตองทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย โดยทันที
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ตัวอยางที่ 6 สิทธิในเสนทางการบินระหวางเมืองสองเมืองในยุโรปที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายใน
อีก 3 ป
สิทธิในเส นทางการบินสามารถต ออายุไดทุก 5 ป และกิจการที่ไดมาซึ่ง สิทธิในเสนทางการบิน ตั้ง ใจที่ จะ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการตออายุ การตออายุสิทธิในเสน ทางการบิน มักอนุญาต
เป นประจําโดยมีต นทุน ในจํานวนที่ต่ํา และในอดี ตจะอนุ ญาตให มีการตออายุเมื่อสายการบินไดปฏิ บั ติ
ตามกฎ ระเบี ยบ ขอบังคั บ ที่ กํา หนดไว กิจ การที่ ได ม าซึ่งสิ ท ธิ ในเสน ทางการบินคาดวาจะใหบ ริการ
ระหวางเมืองสองเมื องจากสนามบินศูน ยก ลางอยางไมทราบไดแ นนอน และคาดวาโครงสร างพื้ นฐาน
(ประตูทางออก ตารางเที่ย วบิ น และสัญญาเชา สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารผูโดยสาร) ที่สนามบิน
ดังกลาวจะยังคงสามารถใชได นานเทาที่กิจการมีสิทธิในเสน ทางการบิน การวิเคราะหความตองการและ
กระแสเงินสดสนับสนุนขอสมมติขางตน
เนื่องจากขอเท็จจริงและสถานการณสนับสนุนวากิจการที่ไดมาซึ่งสิท ธิในเสนทางการบิน มีค วามสามารถ
ที่จะยังคงใหบริการทางอากาศระหวางสองเมืองดัง กลา วอยางไมทราบไดแ นน อน สิ นทรั พยไมมีตัว ตน
ที่เกี่ยวของกับสิท ธิในเสนทางการบินจึงถือวามีอายุการใหป ระโยชนที่ไมทราบไดแนนอน ดังนั้น กิจการ
จึงไมตองตัด จําหน ายสิท ธิในเสน ทางการบิน จนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบไดแนน อน กิจการต อง
ทดสอบการดอยคาของสิทธิในเสนทางการบินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย ทุกปและเมื่อมีขอบงชี้วาสิทธิดังกลาวอาจเกิดการดอยคา
ตัวอยา งที่ 7 เครื่องหมายการค าที่ได มาซึ่ งใชเปน เอกลักษณของสิน คา อุปโภคบริโภคที่เ ปน ผูนํ าในส วน
แบงการตลาดตลอด 8 ปที่ผานมา
เครื่องหมายการคาที่ไดมาซึ่งจะหมดอายุตามกฎหมายในอีก 5 ป แตสามารถตออายุไดทุก 10 ป โดยมี
ตนทุนในจํานวนที่เล็กนอย กิจการตั้งใจที่จะตออายุเครื่องหมายการคาไปอยางตอเนื่องและมีหลักฐานที่
สนับสนุนวากิจการมีความสามารถที่จะทําเชนนั้นได การวิเคราะหถึง (1) การศึกษาวงจรชีวิตของสินคา
(2) แนวโนม ของตลาด การแข งขั น และสภาพแวดลอ ม และ(3) โอกาสการขยายตราสิ นค า เป น
หลักฐานวาสินคาที่มีเครื่องหมายการคาดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงิน สดสุท ธิแกกิจการเปนระยะเวลาที่
ไมทราบไดแนนอน
กิจการตองถือวาเครื่องหมายการคามีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนเนื่องจากคาดวาเครื่องหมาย
การค าจะทํ าใหเกิดกระแสเงินสดสุท ธิแกกิจการอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้ น กิจการจึ งไมตอ งตัด จํา หนา ย
เครื่องหมายการคา จนกวาอายุการใหประโยชนจะทราบได แนนอน กิจการต องทดสอบการดอยคา ของ
เครื่องหมายการคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
ทุกป และเมื่อมีขอบงชี้วาเครื่องหมายการคาอาจเกิดการดอยคา
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ตัวอยางที่ 8 เครื่องหมายการคาที่ไดมาเมื่อ 10 ปที่แลว ซึ่งเปนลักษณของสินคาอุปโภคบริโภคที่เปนผูนํา
ในตลาด
ในขณะที่ไดม าซึ่งเครื่องหมายการคา เครื่องหมายการคาถือวา มีอายุการใหประโยชนที่ไมท ราบแนนอน
เนื่ อ งจากสิ น ค า ที่ มี เ ครื่ อ งหมายการค า ดั ง กล า วคาดว า จะก อ ให เ กิ ด กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ แ ก กิ จ การ
อยางไมทราบไดแนนอนอยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการแขงขัน ที่ไมไดคาดคิดมากอนเขามาในตลาดซึ่งจะ
ทําใหยอดขายของสินคาในอนาคตลดลง ผูบริหารประมาณวากระแสเงินสดสุทธิที่เกิดจากสิน คาดังกลา ว
จะลดลงรอยละ 20 ในอนาคตที่คาดการณได อยางไรก็ตาม ผูบริห ารคาดวาสิน คาดังกลา วจะยังคงทําให
เกิดกระแสเงินสดสุทธิอยางไมทราบไดแนนอนในจํานวนที่ลดลงแลวนั้น
ผลของการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่ลดลงทําให บริษัทเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของเครื่ องหมายการคาดังกลาวที่ กิจการประมาณขึ้นมีจํานวนที่นอยกวามูลคาตามบัญ ชี กิจการจึงตอง
รับรูรายการผลขาดทุน จากการดอยคาของสินทรัพย และเนื่องจากเครื่องหมายการคายังคงมีอายุการให
ประโยชนที่ไมทราบแนนอน กิจการจึงยังคงไมตองตัด จําหนายเครื่องหมายการคา แตจะตองทดสอบการ
ดอยคาตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยค าของสิน ทรัพย ทุกปแ ละ
เมื่อมีขอบงชี้วาเครื่องหมายการคาอาจเกิดการดอยคา
ตัวอยางที่ 9 เครื่องหมายการคาที่ไดมาเมื่อหลายปกอนจากการรวมธุรกิจ
ในขณะที่มีการรวมธุรกิจ กิจการที่ถูกซื้อไดทําการผลิตสินคามาเปนเวลา 35 ป โดยมีสินคาใหมหลายรุน ที่
มีการพั ฒนาภายใต เครื่องหมายการคา ณ วัน รวมธุร กิจ กิ จการผูซื้อคาดวา จะยัง คงทําการผลิต สิน คา
ดังกลาวอยางต อเนื่อ ง และการวิ เคราะหป จจัยทางเศรษฐกิจหลายอยางพบวา ระยะเวลาที่ เครื่องหมาย
การค าจะกอ ให เกิด กระแสเงินสดสุท ธิแกกิ จการมี ไม จํา กัด ดั งนั้น กิจการผู ซื้อจึง ไม ต องตั ด จํา หน า ย
เครื่อ งหมายการคา อย า งไรก็ ต าม ผู บริห ารเพิ่งตัด สินใจที่ จะหยุด การผลิต สินค า ดั งกลา วในอีก 4 ป
ขางหนา
เนื่ องจากเครื่องหมายการคา ที่ ได ม าไม ได มี อายุการให ประโยชนที่ ไม ท ราบแนน อนอีก ต อไป กิจ การ
จึงตองทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเครื่องหมายการคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย และมีการตัดจําหนายเครื่องหมายการคาตลอดอายุการ
ใหประโยชนที่เหลืออยูอีก 4 ป
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