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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ างประเทศ
ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ิ น สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2559 (IAS 16: Property, Plant and Equipment (Bound
volume 2017 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทนาทั้งหมดออก และปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 83 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อก าหนดวิ ธีป ฏิบั ติทางบั ญ ชี สาหรั บ รายการที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ์ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน จะได้ รับ ทราบข้ อ มู ลเกี่ยวกับ การลงทุ น ของกิจการ
ในรายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และการเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ดั งกล่ า ว
ประเด็น หลั ก ในทางบั ญ ชี ส าหรั บ รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ร ายการ
สิ น ทรั พ ย์ การก าหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา และการรั บ รู้ ผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเว้น
กรณีทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีทีแ่ ตกต่างไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
3.1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่จัดเป็ นประเภทถือไว้ เพื่อขายตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้
เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
3.2
สินทรั พย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพื่อการให้
ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อ
มีการประกาศใช้ )) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล
แต่ไม่ถือปฏิบัติกบั ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ ผลิตผลดังกล่าว
3.3
การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 6 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง การส ารวจและการประเมิ นค่ า
แหล่งทรัพยากรแร่ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.4
สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และทรั พยากรที่ไม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกัน
3
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4

5

อย่ า งไรก็ต าม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ี ใช้ ใ น
การพัฒนาหรือรักษาสภาพของสินทรัพย์ท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3.2 ถึง 3.4 ด้ วย
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นอาจกาหนดให้ กิจการรับรู้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้ วิธี
ซึ่ งแตกต่ างไปจากที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เช่ น มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการพิจารณารับรู้รายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ต ามสั ญ ญาเช่ า โดยใช้ เกณฑ์ ก ารโอนความเสี่ ย งและผลตอบแทน
ในสินทรัพย์น้ัน อย่างไรก็ตาม ในกรณี ดังกล่ าวการปฏิบัติทางบั ญชีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ น้ั น รวมทั้ งการคิ ดค่ าเสื่ อมราคายั งคงต้ องถื อปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
กิจการที่เลื อกใช้ วิธีราคาทุ นสาหรั บอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อ การลงทุ น ตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ต้ องปฏิบัติตามวิธรี าคาทุนตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

คานิยาม
6

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
พืชเพือ่ การให้ผลิตผล

หมายถึง พืชทีม่ ีชีวิตซึ่ง:
1) ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต หรื อ เพื่ อ จั ด หาซึ่ ง
ผลิตผลทางการเกษตร
2) คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลา
และ
3) มีความเป็ นไปได้ที่ยากยิ่งที่จะขายเป็ นผลิตผล
ทางการเกษตร เว้นแต่ เป็ นการขายเศษซากที่
เป็ นผลพลอยได้
(ย่ อหน้าที่ 5ก ถึ ง 5ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่ อมี
การประกาศใช้) บรรยายอย่ างละเอี ยดถึงค านิย าม
ของพืชเพือ่ การให้ผลิตผล)

มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง จานวนเงินของสินทรัพย์ที่รบั รูห้ ลังจากหักค่ าเสื่อม
ราคาสะสม และผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสะสม
ของสินทรัพย์
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ราคาทุน

หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ
จ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของสิ่ งตอบแทนอื่ น ที่
กิจการมอบให้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้
สินทรัพย์น้นั มา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์น้ นั
หรือ ในกรณี ที่เกี่ยวข้อง ให้รวมถึงจานวนที่แบ่งมา
เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ที่รบั รูเ้ มื่อเริ่มแรกตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่ น เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง การจ่ ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
(เมือ่ มีการประกาศใช้)

จ านวนที่ คิ ด ค่ าเสื่ อ ม หมายถึง ราคาทุ นของสิ นทรัพย์หรื อมู ลค่ าอื่ นที่ ใช้แทนราคาทุ น
ราคา
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา

หมายถึง การปั นส่ วนจานวนที่คิ ดค่ าเสื่อมราคาของสิ นทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
นั้น

มูลค่าเฉพาะกิจการ

หมายถึง มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่าจะ
ได้ร ับจากการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์อย่ างต่ อเนื่อง
และจากการจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ ันเมื่ อ สิ้ นอายุ
การใช้ ประโยชน์หรื อที่ คาดว่ าจะเกิ ดเมื่ อมี การโอน
สินทรัพย์น้นั เพือ่ ชาระหนี้ สิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่
โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่าง
ผู ้ร่ ว มตลาด ณ วัน ที่ ว ัด มู ล ค่ า (ดู ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จานวนของมู ลค่ าตามบัญชี ที่สูงกว่ามู ลค่ าที่คาดว่ า
จะได้รบั คืนของสินทรัพย์

5
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ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ทีม่ ีตวั ตนซึ่งเข้าเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
1) มี ไ ว้เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิ ต ในการ
จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่ า หรือ
เพือ่ ใช้ในการบริหารงาน และ
2) คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลา
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มู ล ค่ ายุ ติธ รรมหัก ต้นทุ น ในการขายของสิ น ทรัพ ย์
หรื อ มู ล ค่ า จากการใช้ข องสิ น ทรัพ ย์น้ ัน แล้ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า
มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง จานวนเงินโดยประมาณที่กิ จการคาดว่ าจะได้รบั ใน
ปัจจุบนั จากการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่
คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากการจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ น้ ัน
หากสิ น ทรัพ ย์น้ นั มี อ ายุ แ ละสภาพที่ ค าดว่ าจะเป็ น
ณ วันสิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์

อายุการใช้ประโยชน์

หมายถึง กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิ จการคาดว่ าจะมี สิ น ทรัพ ย์ไว้ใ ช้
หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่ ค ล้ายคลึ งกันซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้ร ับ จาก
สินทรัพย์

การรับรูร้ ายการ
7
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กิจการต้องรับรูต้ น้ ทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อเป็ นไป
ตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
7.1
มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และ
7.2
กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ท่ีสารองไว้ ใช้ งาน และอุปกรณ์ ท่ใี ช้ ในการซ่ อมบารุงจะถูกรั บรู้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ เมื่อรายการดังกล่าวเป็ นไปตามคานิยามของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้ าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสินค้ าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ กาหนดหน่วยในการวัดเพื่อรับรู้รายการที่เป็ น ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้ กาหนดว่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้ วยรายการใดบ้ าง
6
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ดังนั้น กิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการนาเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้ อม
หรือลักษณะเฉพาะของกิจการ ในบางกรณีอาจเป็ นการเหมาะสมที่จะนารายการที่ไม่มีนัยสาคัญ
หลายรายการ เช่น เบ้ าหลอม เครื่องมือ และแม่พิมพ์มาบั นทึกรวมเป็ นสินทรัพย์รายการเดียว
แล้ วประยุกต์ใช้ เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม
กิจการประเมินต้ นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการรับรู้
รายการ ต้ นทุนดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนเริ่มแรกเพื่ อให้ ได้ มาหรือที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้ างรายการ
ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ และต้ น ทุ น ที่เกิด ขึ้น ในภายหลั งเมื่ อ มี ก ารต่ อ เติ ม การเปลี่ ยนแทน
ส่วนประกอบ หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์ดังกล่าว
ต้นทุนเริม่ แรก

11

กิจการอาจได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย
หรื อ สภาพแวดล้ อ ม การได้ ม าซึ่ งที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ดั งกล่ าว แม้ จะไม่ ได้ เป็ นการเพิ่ ม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรงให้ กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในปั จจุ บัน
ของกิจ การแต่ อาจเป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีกิจการจาเป็ นต้ องมี เพื่ อ ให้ กิจการสามารถได้ รับ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อ่ืนของกิจการได้ ดังนั้น การได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วจึ ง เข้ าเงื่อนไขการรั บรู้ รายการเป็ นสินทรั พย์ เพราะท าให้ กิ จการได้ รั บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์อ่ นื ที่เกี่ยวข้ องมากกว่ากรณีท่กี ิจการไม่มีสินทรัพย์ดังกล่ าว
ตัวอย่ างเช่ น โรงงานผลิต เคมีภั ณ ฑ์ อาจติด ตั้งเครื่ องควบคุ มระบบการผลิ ตสารเคมีใหม่ เพื่ อ
ให้ เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดด้ านการรั ก ษาสิ่งแวดล้ อ มในการผลิ ต และการเก็บ รั ก ษาสารเคมี ท่ี
เป็ นอันตราย ดังนั้นกิจการจึงรับรู้รายการที่เกี่ยวข้ องกับการติดตั้งอุปกรณ์เข้ ากับโรงงานครั้งนี้
เป็ นสิน ทรั พ ย์ เนื่ อ งจากกิจ การไม่ ส ามารถผลิ ต และขายเคมี ภั ณ ฑ์ ได้ โดยปราศจากอุ ป กรณ์
ดังกล่ าว อย่ างไรก็ตาม ให้ กิจ การสอบทานมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของทั้งสิน ทรั พ ย์ท่ีติดตั้ งใหม่ แ ละ
สินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องถึงการด้ อยค่าที่อาจเกิดขึ้นตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นในภายหลัง
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ภายใต้ หลักการรับรู้รายการตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็ นประจาเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์น้ัน แต่กิจการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้ นทุนในการซ่อม
บารุงที่เกิดขึ้นเป็ นประจามีองค์ประกอบหลักเป็ นต้ นทุนค่ าแรงงาน ค่าวัสดุส้ ินเปลือง และอาจ
รวมถึ งชิ้ นส่วนอะไหล่ ช้ ิ นเล็ก รายจ่ ายดั งกล่ าวมั กมีวั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อ เป็ น “ค่ าซ่ อมแซมและ
บารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กิจการอาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บางรายการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจาเป็ นต้ องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจาก
7
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ใช้ งานไประยะหนึ่ง หรื ออาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแทนเครื่ องตกแต่งภายในเครื่ องบิน เช่น เก้ าอี้และ
ห้ องครัวอาจต้ องเปลี่ยนแทนหลายครั้งตลอดอายุของลาตัวเครื่องบิน กิจการอาจได้ รับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์บางรายการมาเพื่ อลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยน
แทนผนังภายในอาคาร หรือการเปลี่ยนไปใช้ ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแทนเกิดขึ้นอีก ภายใต้
หลักการรับรู้รายการในย่อหน้ าที่ 7 กิจการรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องเมื่อต้ นทุนนั้นเกิดขึ้น
และเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้ รายการ กิจการตัดมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของชิ้ นส่ วนที่ถู กเปลี่ ยนแทน
ตามหลักการของการตัดรายการที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 67 ถึง 72)
กิจ การอาจจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบครั้ งใหญ่ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ ค้ น หาข้ อ ผิ ด พลาด
ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ รายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง (เช่น กรณีของเครื่องบิน) กิจการรับรู้
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการ กิจการพิ จารณาตัด มูลค่าตามบั ญชีท่คี งเหลื อของต้ นทุ นการตรวจสอบสภาพครั้ งใหญ่
ในครั้งก่อน (ถือเป็ นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้ นทุนการตรวจสอบในครั้งก่อนจะถูก
บั นทึกไว้ ในรายการเกี่ยวกับ การได้ มาหรื อการก่ อสร้ างสิน ทรั พ ย์หรื อไม่ ก ต็ าม ในกรณี จาเป็ น
กิจการอาจใช้ ป ระมาณการต้ น ทุ น การตรวจสอบสภาพในลั ก ษณะคล้ ายคลึ งกัน ที่อ าจเกิดขึ้ น
ในอนาคตเป็ นข้ อบ่ งชี้ท่ีช่วยในการกาหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้ นทุนการตรวจสอบสภาพ
ที่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินทรัพย์เมื่อกิจการได้ มาหรือก่อสร้ างสินทรัพย์

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
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กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เข้าเงือ่ นไขการรับรูร้ ายการเป็ น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
ส่วนประกอบของราคาทุน

16

ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้ วย
16.1 ราคาซื้อรวมอากรขาเข้ าและภาษีซ้ ือที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้ าและจานวนที่
ได้ รับคืนจากผู้ขาย
16.2 ต้ น ทุ น ทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การจั ด หาสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ใน
สถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
16.3 ต้ นทุนที่ประมาณในเบื้องต้ นสาหรับการรื้ อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ต้ังของ
สินทรัพ ย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพั น ของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ สินทรั พ ย์น้ั น มาหรื อ
เป็ นผลจากการใช้ สิน ทรั พ ย์ น้ั น ในช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ต่ างๆ ที่มิ ใช่ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้ าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น
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17

18

19

20

ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
17.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ของพนั กงาน (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากการก่อสร้ างหรือการได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
17.2 ต้ นทุนการเตรียมสถานที่
17.3 ต้ นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา
17.4 ต้ นทุนการติดตั้งและการประกอบ
17.5 ต้ นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์น้ันสามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหัก
มูลค่าสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้ รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ ในช่ วงการเตรี ยม
ความพร้ อมของสิ นทรั พ ย์ เพื่ อให้ อยู่ ในสถานที่ และสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ (เช่ น
สินค้ าตัวอย่างที่ผลิตขึ้นในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
17.6 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) สาหรั บต้ นทุ นที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพั นของกิจการในการรื้ อ การขนย้ าย และ
การบู รณะสถานที่ต้ังของสินทรั พ ย์ซ่ึ งเกิดขึ้นจากการที่กิจการใช้ ป ระโยชน์ จากสินทรั พ ย์น้ั น ใน
การผลิ ตสิน ค้ าคงเหลื อในช่ วงเวลาหนึ่ งสาหรั บภาระผู กพั นจากต้ นทุ นที่เกิดขึ้นตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สิ น ค้ า คงเหลื อ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) หรื อ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้ อง
รั บ รู้ แ ละวัด มู ลค่ าตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
19.1 ต้ นทุนในการเปิ ดสถานประกอบการใหม่
19.2 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย)
19.3 ต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
19.4 ต้ นทุนในการบริหารและค่าใช้ จ่ายทั่วไป
การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะ
สิ้น สุ ด เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ในสถานที่แ ละสภาพที่พ ร้ อ มจะใช้ งานได้ ต ามความประสงค์ ข อง
ฝ่ ายบริ ห าร ดั งนั้ น ต้ น ทุ น ที่เกิ ด ขึ้ นจากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การน าสิ น ทรั พ ย์ ม าใช้ ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างจากเดิมจึงไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่าง
ของต้ นทุนที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ แก่
20.1 ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรั พย์อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์
ของฝ่ ายบริหาร แต่ยังไม่ได้ นาสินทรัพย์มาใช้ หรือนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงาน
ในระดับที่ยังไม่เต็มกาลังการผลิต
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ผลขาดทุ น จากการด าเนิ น งานเริ่ ม แรก เช่ น ผลขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งการสร้ า ง
ความต้ องการในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ
20.3 ต้ นทุ นในการย้ ายสถานที่หรื อการจัดโครงสร้ างการดาเนิ นงานบางส่วนหรื อทั้งหมดของ
กิจการ
กิจการอาจดาเนิ นการบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรื อการพั ฒ นารายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ แต่ไม่จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรั พย์ดังกล่ าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้
งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร การดาเนิ นการเหล่ านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรื อระหว่ าง
กิจกรรมการก่อสร้ างหรือการพัฒนานั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีรายได้ จากการให้ เช่ าสถานที่
ที่จะใช้ ก่อสร้ างอาคารในอนาคตเป็ นที่จอดรถจนกว่ าการก่อสร้ างจะเริ่มต้ นขึ้น ทั้งนี้ การจัดให้
สถานที่ดังกล่าวเป็ นที่เช่าจอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จาเป็ นต่อการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พ ร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ดังนั้น กิจการจึงรับรู้รายได้ และ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อ งจากการดาเนิ น งานที่ไม่ ใช่ กิจกรรมหลั กในกาไรหรื อขาดทุ น และรวมถึง
การจัดประเภทรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องตามลาดับ
กิจการวัดมูลค่ าต้ นทุ นของสินทรั พย์ท่ีกิจการสร้ างขึ้นโดยใช้ หลักการเดียวกับการวัดมู ลค่าต้ นทุ น
ของสิ นทรั พย์ ท่ีกิ จการได้ มา หากกิ จการผลิ ตสินทรั พย์ ท่ีคล้ ายกั นออกขายในการด าเนิ นธุ รกิ จ
ตามปกติ ต้ นทุ นของสินทรั พย์ท่ีสร้ างเองมักเท่ากับต้ นทุ นของสินค้ าที่ผลิ ตเพื่ อขาย (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ดังนั้น ต้ นทุน
ของสินทรัพย์จึงไม่รวมกาไรที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ในทานองเดียวกัน ต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือ
ทรั พยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่ าปกติในการก่อสร้ างสินทรั พย์ดังกล่ าวไม่ ให้ นามารวมเป็ นราคาทุ น
ของสินทรั พย์ท่ีสร้ างขึ้นใช้ เอง การรั บรู้ดอกเบี้ ยเป็ นส่วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญชีของสินทรั พย์
ที่สร้ างขึ้นใช้ เองต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
พืชเพื่อการให้ ผลิตผลให้ ใช้ วิธีปฏิบัติทางการบัญชี เช่นเดียวกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่กิจการสร้ างขึ้นเองก่อนที่รายการดังกล่ าวจะอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตาม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ดังนั้น การอ้ างอิงถึง ‘การก่อสร้ าง’ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ควรตีความว่าครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จาเป็ นเพื่อเพาะปลูกและดูแลพืชเพื่อการให้ ผลิตผลก่อนที่
พื ชเพื่ อการให้ ผลิ ตผลจะอยู่ ในสถานที่และสภาพที่พ ร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ของ
ฝ่ ายบริหาร
20.2

21

22

22ก

การวัดมูลค่าของราคาทุน
23

ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการ
หากมีการขยายกาหนดการชาระเงินออกไปนานกว่าระยะเวลาการให้ สินเชื่อตามปกติ กิจการรับรู้
ผลต่างระหว่างราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายชาระเป็ นดอกเบี้ยตลอด
ระยะเวลาการได้ รับสิน เชื่อนั้น เว้ นแต่กิจการรั บรู้ดอกเบี้ ยดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตาม
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24

25

26

บั ญชี ของสินทรั พย์ ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง
ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กิจการอาจได้ รับ รายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ หนึ่ งรายการหรื อมากกว่ าหนึ่ งรายการจาก
การแลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ท่เี ป็ น
ตั วเงิ นและไม่ เป็ นตั วเงิ น ข้ อพิ จารณาที่ จะกล่ าวต่ อไปนี้ เป็ นข้ อพิ จารณาส าหรั บกรณี การแลกเปลี่ ยน
สิ นทรั พย์ ท่ี ไม่ เป็ นตั วเงิ นกั บสิ นทรั พย์ ท่ี ไม่ เป็ นตั วเงิ นอื่ น อย่ างไรก็ตาม กิ จการสามารถประยุ กต์ ใช้
ข้ อพิ จารณาดังกล่ าวกับ การแลกเปลี่ ยนทุ ก กรณี ท่ีกล่ าวไว้ ได้ กิจการวั ดมู ลค่ าต้ น ทุ นของที่ดิน
อาคารและอุป กรณ์ ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนดังกล่ าวด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม ยกเว้ นในกรณี ใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
24.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและสินทรั พย์ท่นี าไปแลก
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการ
สินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันโดยใช้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน
ในการกาหนดว่ ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้ อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กิจการพิ จารณาจากระดับ
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะมี การเปลี่ ยนแปลงอัน เป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
25.1 ลั ก ษณะ (ความเสี่ยง จั งหวะเวลา และจานวนเงิน ) ของกระแสเงิน สดที่ได้ รับ จาก
สินทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
25.2 รายการแลกเปลี่ ยนท าให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าเฉพาะกิ จ การในส่ วนของ
การดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
25.3 ความแตกต่ างในย่อหน้ าที่ 25.1 หรือ 25.2 มีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการพิ จารณาว่าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิน สดหลั งหั กภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั งกล่ าวอาจเห็นได้ ชั ดเจนโดยกิจการไม่ จาเป็ น
ต้ องคานวณอย่างละเอียด
กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ได้ อย่างน่ าเชื่อถือ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่วงของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วง
ของประมาณการได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
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27

28

หากกิจการสามารถวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ท่ีได้ มาหรื อสินทรั พย์ ท่ีน าไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรั พย์ท่ีได้ มาด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ท่ี
น าไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ กรณี ท่ีมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ นทรั พ ย์ ท่ีได้ มานั้ นมี หลั กฐานสนั บสนุ นที่
ชัดเจนกว่า
ต้ น ทุ น ของรายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ีถื อ ครองโดยผู้ เช่ าภายใต้ สัญ ญาเช่ าการเงิน ให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อ
มีการประกาศใช้ )
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจลดลงเนื่องจากกิจการได้ รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชี
สาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
29

กิจการต้อ งเลื อกใช้นโยบายการบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุ นที่กาหนดไว้ในย่ อหน้าที่ 30 หรือ
วิธีการตี ราคาใหม่ ตามที่กาหนดไว้ในย่อ หน้าที่ 31 ทั้งนี้ กิจการต้องใช้นโยบายการบัญ ชี
เดียวกันสาหรับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
วิธีราคาทุน

30

ภายหลังจากการรับรู ร้ ายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์ กิ จการต้องแสดงรายการ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์น้ นั ด้วยราคาทุ นหักค่ าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
สะสมของสินทรัพย์
วิธีการตีราคาใหม่

31

32
33
34

ภายหลังจากการรับรู ร้ ายการที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ หากที่ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์น้ นั สามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าว
ด้วยราคาที่ตีใหม่ คือ มู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่ าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสมที่เกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่
อย่างสมา่ เสมอพอ เพือ่ ให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสาคัญ
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ความถี่ในการตีราคาใหม่ ข้ ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ท่มี ีการตีราคาใหม่น้ัน ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี คยมีการตีราคาใหม่
12
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35

36

37

ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ กิจการจาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
มู ลค่ ายุ ติ ธ รรมของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ บ างรายการอาจมี ค วามผั น ผวนและมี
การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมี นั ย สาคั ญ จนท าให้ กิจการจาเป็ นต้ อ งตี ร าคาใหม่ ทุ ก ปี อย่ างไรก็ต าม
การตี ร าคาบ่ อ ยครั้ ง ไม่ จ าเป็ นส าหรั บ รายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ท่ี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่มีนั ยสาคัญ ในกรณี ดังกล่ าว อาจจาเป็ นต้ องตีราคาใหม่ ทุก 3 หรื อ 5 ปี
ถือว่าเพียงพอ
เมื่อมีการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
เป็ นราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วั น ที่ตีร าคาใหม่ กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ กับ รายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในลักษณะที่สม่าเสมอกับการตีราคา
ใหม่ของมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่ น มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมอาจจะปรับโดยการอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ ปรับให้ เป็ น
สัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่
จะถู กปรั บปรุงให้ เท่ากับ ผลต่ างระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญ ชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม หรือ
35.2 นาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์
จานวนเงิน ที่เป็ นผลจากรายการปรั บ ปรุ งอัน เกิด จากปรั บ ยอดค่ าเสื่อ มราคาสะสมให้ ถื อ เป็ น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่ มขึ้นหรื อลดลงที่จะถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 39
และ 40
หากกิจการเลือกตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหนึง่ ใหม่ กิจการต้องใช้
วิธีการตีราคาใหม่กบั รายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
กับรายการทีเ่ ลือกตีราคาใหม่ดว้ ย
ประเภทของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ หมายถึง กลุ่ มของสิน ทรั พ ย์ ท่ีมีลัก ษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่คล้ ายคลึ งกันต่ อการดาเนินงานของกิจการ ตัวอย่ างการแบ่ งประเภทของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ได้ แก่
37.1 ที่ดิน
37.2 ที่ดินและอาคาร
37.3 เครื่องจักร
37.4 เรือ
37.5 เครื่องบิน
37.6 ยานพาหนะ
37.7 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
37.8 อุปกรณ์สานักงาน และ
37.9 พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
13
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38

39

40

41

42

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้ องตีราคาใหม่พร้ อมกัน ทั้งนี้
เพื่อมิให้ มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่อมิให้ มูลค่าของสินทรัพย์ท่แี สดง
อยู่ ในงบการเงิน มีท้ังต้ น ทุ น และราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจ
ทยอยตีราคาสินทรั พ ย์ท่ีจัดอยู่ ในประเภทเดียวกันได้ หากการตีราคาของสินทรั พย์ประเภทนั้ น
จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ท่ตี ีใหม่แสดงถึงข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบัน
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้นั เพิม่ ขึ้ น กิจการต้องรับรู ้
มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น
และรับรูจ้ านวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้หวั ข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
อย่ างไรก็ ตาม กิ จการต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นเพิ่ม จากการตี ราคาใหม่ นี้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ไม่ เกิ น
จานวนทีต่ ีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ลดลง กิจการต้องรับรู ้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวน
ที่ไม่ เกินยอดคงเหลื อ ด้านเครดิ ตที่มีอ ยู่ ในบัญ ชี “ส่ ว นเกินทุ นจากการตี ราคาสิ น ทรัพย์”
ของสิ น ทรัพ ย์รายการเดี ย วกัน นั้น โดยการรับ รู ส้ ่ ว นที่ลดลงในกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น
จะมีผลทาให้บญ
ั ชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยู่ในส่ วนของเจ้าของ
ลดลงตามไปด้วย
กิจการอาจโอนส่วนเกินทุ นจากการตีราคารายการที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ที่รวมอยู่ ในส่วนของ
เจ้ าของไปยังกาไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์น้ัน โดยอาจจะโอนส่วนเกินทุน
ทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกาไรสะสมเมื่อกิจการจาหน่ายหรือเลิกใช้ สินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่กิจการใช้ งานสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วน
ไปยังกาไรสะสม ในกรณีน้ ีจานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสม จะเท่ากับผลต่างระหว่าง
ค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาไรสะสม
ไม่ทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
กิจการรับรู้ รายการและเปิ ดเผยรายการผลกระทบทางภาษี (ถ้ ามี) จากการตีราคาใหม่ สาหรับ
รายการที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ โดยปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ค่าเสือ่ มราคา

43

กิจการต้องคิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละ
ส่วนแยกต่ างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้นั
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44

45

46

47

48
49

กิ จ การปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ที่ รั บ รู้ เริ่ ม แรกของรายการที่ เ ป็ นที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ไปยั ง
ส่วนประกอบแต่ ละส่ วนที่มีนั ยสาคัญ ของสิน ทรั พ ย์น้ั น และคิดค่ าเสื่อ มราคาแยกจากกัน เช่ น
กิจการอาจแยกคิดค่าเสื่อมราคาโครงเครื่องบินและเครื่องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่ากิจการจะเป็ น
เจ้ าของเครื่องบินนั้นเองหรือเป็ นเครื่องบินตามสัญญาเช่าการเงิน ในทานองเดียวกัน หากกิจการ
ได้ มาซึ่งรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และให้ ผ้ ูอ่ืนเช่าภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงาน กล่าวคือ
กิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า อาจเป็ นการเหมาะสมที่กิจการจะคิดค่ าเสื่อมราคาจากต้ น ทุ นของรายการ
ดังกล่าวแยกต่างหากจากรายการอื่น เพื่อให้ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้ อนถึงผลที่ดีและ
ผลที่ไม่ดีของอายุของสัญญาเช่าเมื่อเทียบกับในตลาด
หากส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้ ประโยชน์และ
ใช้ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของสิน ทรั พ ย์รายการเดียวกัน
ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นกลุ่มเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา
ในกรณี ท่ีกิ จการคิ ดค่ าเสื่ อมราคาส่ วนประกอบบางส่ วนของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์
แยกจากกัน กิจการต้ องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้ วย
ส่วนที่เหลื อประกอบด้ วยส่วนประกอบแต่ละส่วนที่ไม่ มีนัยสาคัญ หากกิจการคาดว่ าส่วนประกอบ
ต่ างๆ จะมี รู ป แบบและอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท่ี แ ตกต่ างกั น กิ จการอาจคิ ดค่ าเสื่ อ มราคาของ
ส่วนประกอบที่เหลื อ โดยใช้ วิ ธีก ารประมาณซึ่ งเป็ นตั วแทนอั น เที่ยงธรรมที่สะท้ อนถึ งรู ปแบบ
การใช้ ประโยชน์และ/หรืออายุการใช้ ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว
กิจการอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์ รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม้ ว่าต้ นทุนของส่วนประกอบเหล่านั้นจะไม่มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
รายการนั้น
กิจการต้องรับรูค้ ่ าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้ นในแต่ละงวดในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นกรณีที่ตอ้ ง
นาค่าเสือ่ มราคาดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น
โดยปกติ กิจการจะรั บรู้ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น ในแต่ ละงวดในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
ในบางครั้ง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์อาจเกิดจากการใช้ สินทรัพย์ดังกล่าว
ในการผลิตสินทรัพย์อ่นื ในกรณีน้ ี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นถือเป็ นส่วนหนึ่งในต้ นทุน
ของสิน ทรั พ ย์ อ่ ื นดั งกล่ าวและรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ อ่ืนนั้ น เช่ น
ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ์ ในการผลิตถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนแปลงสภาพของ
สินค้ าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมี
การประกาศใช้ )) ในทานองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในกิจกรรม
การพั ฒนาถือเป็ นส่วนหนึ่ งในต้ นทุ นของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่กิจการอาจรับรู้ตามข้ อกาหนด
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )

15

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
จานวนทีค่ ิดค่าเสือ่ มราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคา
50
51

52

53

54

55

56

กิจการต้องปั นส่ วนจานวนที่คิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
กิจการต้อ งทบทวนมู ล ค่ าคงเหลือ และอายุการใช้ประโยชน์ข องสิ นทรัพ ย์อย่ างน้อ ยที่สุ ด
ทุ กสิ้ นรอบปี บัญ ชี และหากคาดว่ ามู ลค่ าคงเหลื อและอายุ การใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพ ย์
แตกต่ างไปจากที่ ได้ ป ระมาณไว้ กิ จ การต้ อ งถื อ ว่ าการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นนั้นเป็ น
การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี ซึ่ งต้อ งปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2560) เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชีและ
ข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์น้ันไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบารุงรักษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็ นเหตุให้ หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็ นจานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ
มู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ มั ก เป็ นจ านวนที่ ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ดั ง นั้ น มู ล ค่ า คงเหลื อ จึ ง ไม่ มี
สาระสาคัญในการคานวณจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
ในกรณีดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง
การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ จ ะเริ่ ม ต้ น เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น พร้ อ มใช้ งาน กล่ า วคื อ เมื่ อ
สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร การคิด
ค่าเสื่อมราคาจะสิ้น สุดเมื่อ กิจการตัดรายการสิน ทรั พ ย์น้ั น หรื อจัดประเภทสิน ทรั พ ย์น้ั น เป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรือรวมไว้ ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ ถื อไว้ เพื่ อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรั พย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แล้ วแต่วันใด
จะเกิดขึ้นก่อน ดังนั้น กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อกิจการไม่ได้ ใช้ งาน
สินทรัพย์น้ัน หรือปลดจากการใช้ งานประจา เว้ นแต่สินทรัพย์น้ันได้ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวน
แล้ ว อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้ วิธีการคิดค่ าเสื่อมราคาตามวิธีปริ มาณการใช้ ค่าเสื่อมราคา
อาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้ เมื่อไม่มีการผลิต
โดยหลักการแล้ ว กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยอื่น เช่น ความล้ าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่
หยุ ดใช้ งานสิ นทรั พย์ มั กท าให้ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จที่ จะได้ รั บจากสิ นทรั พย์ น้ั น ลดลง ดั งนั้ น
ในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการต้ องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
56.1 ประโยชน์ ท่ีคาดว่ าจะได้ รับ จากการใช้ สิน ทรั พ ย์โดยประเมิ น จากก าลั งการผลิ ตหรื อ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ จากสินทรัพย์น้ัน
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การชารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากปั จจัยต่ างๆ ในการดาเนินงาน
เช่ น จานวนผลั ดในการใช้ สิน ทรั พ ย์ แ ละแผนการซ่ อมแซมและบ ารุงรั กษา รวมทั้ง
การดูแลและบารุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้ งานสินทรัพย์
56.3 ความล้ า สมั ย ทางด้ า นเทคนิ ค หรื อ ทางพาณิ ช ย์ ซ่ึ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงหรื อ
การปรับปรุงการผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้ องการในสินค้ าหรือบริการ
ซึ่งเป็ นผลผลิตจากสินทรัพย์น้ัน การลดลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในราคาขายของ
รายการสินค้ าที่มีการผลิตโดยใช้ สินทรัพย์น้ันอาจบ่งชี้ถึงความล้ าสมัยทางด้ านเทคนิค
หรือทางพาณิชย์ของสินทรัพย์น้ันที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะสะท้ อนถึงการลดลงของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์น้ัน
56.4 ข้ อก าหนดทางกฎหมายหรื อข้ อจ ากั ดอื่ นที่ คล้ ายคลึ งกั นในการใช้ สิ นทรั พย์ เช่ น การสิ้นสุ ด
อายุของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
อายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ท่กี ิจการคาดว่าจะได้ รับจาก
สิน ทรัพ ย์น้ัน กิจการอาจมีน โยบายบริหารสินทรัพย์โดยการจาหน่ ายสิน ทรัพย์หลังจากใช้ งาน
สิน ทรั พ ย์ ไประยะหนึ่ งหรื อ หลั งจากได้ รั บ ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์
แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง ดั งนั้ น อายุ ก ารให้ ประโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์ จึ งอาจสั้ น กว่ าอายุ การใช้ ป ระโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจ การประมาณอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์เป็ นการใช้ ดุลยพิ นิ จซึ่งต้ องอาศั ย
ประสบการณ์ของกิจการจากการใช้ สนิ ทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
ที่ดิน และอาคารเป็ นสิน ทรั พ ย์ท่ีแ ยกจากกัน ได้ และบั นทึกแยกจากกัน แม้ ว่าจะได้ มาพร้ อมกัน
ที่ดินจะมีอายุการใช้ ประโยชน์ไม่จากัดจึงไม่จาเป็ นต้ องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้ นในบางกรณี เช่ น
เหมืองแร่ท่ที าบนผิวดิน หรือพื้นที่ท่ใี ช้ สาหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการใช้ ประโยชน์ท่จี ากัดจึง
เป็ นสินทรั พย์ท่เี สื่อมสภาพได้ การเพิ่ มขึ้นของมูลค่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ต้ังของอาคารไม่มีผลกระทบ
ต่อการกาหนดจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร
หากกิจการรวมต้ นทุนในการรื้อ การขนย้ าย และการบูรณะสถานที่เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนที่ดิน
กิจการคิดค่ าเสื่อมราคาสาหรั บต้ นทุ นดังกล่ าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์จาก
ต้ น ทุ น นั้ น ในบางกรณี ที่ดิ น อาจมี อ ายุ การใช้ ป ระโยชน์ จากัด จึ งต้ องมี ก ารคิ ด ค่ า เสื่อ มราคา
ในลักษณะที่สะท้ อนให้ เห็นถึงประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากที่ดินดังกล่าว
56.2

57

58

59

วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา
60
61

วิธีการคิ ดค่ าเสื่อมราคาที่ใช้ตอ้ งสะท้อนรู ปแบบของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่
กิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
กิจการต้องทบทวนวิธี การคิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่ างน้อ ยที่สุดทุ กสิ้ นรอบปี บัญ ชี
และหากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้นั เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ กิจการต้องเปลีย่ นวิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาเพือ่
สะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง

17

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

62

62ก

ดังกล่าวต้องถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่งต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
กิจการสามารถใช้ วิธีก ารคิดค่ าเสื่อมราคาซึ่ งมี หลายวิ ธีปั นส่ วนจานวนที่คิดค่ าเสื่อ มราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี
เช่น วิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต วิธีเส้ นตรงมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคา
มี จ านวนคงที่ ต ลอดอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ห ากมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ น้ั น
ไม่เปลี่ยนแปลง วิธียอดคงเหลือลดลงมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาลดลงตลอดอายุการใช้ ประโยชน์
ของสินทรัพย์ วิธีจานวนผลผลิตมีผลทาให้ ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่ กับประโยชน์หรือผลผลิตที่คาดว่า
จะได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ กิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ ส ะท้ อ นรู ป แบบของประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จที่ คาดว่ าจะได้ รั บในอนาคตจากสิ นทรั พย์ ให้ ใกล้ เคี ยงที่ สุ ดและต้ องใช้ อย่ างสม่ าเสมอ
ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้ นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
จากสินทรัพย์น้ันเปลี่ยนไป
วิ ธี คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ อิ ง จากรายได้ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมที่ ร วมถึ ง การใช้ สิ น ทรั พ ย์ เป็ นวิ ธี ท่ี
ไม่เหมาะสม รายได้ ท่เี กิดจากกิจกรรมที่รวมถึงการใช้ สินทรัพย์โดยทั่วไปจะสะท้ อนถึงปั จจัยอื่น
นอกเหนือจากการใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายได้ จะถูกกระทบโดย
ปัจจัยนาเข้ าอื่น และกระบวนการอื่น กิจกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณขายและ
ราคา ราคาซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของรายได้ อาจถู กกระทบโดยภาวะเงิ นเฟ้ อซึ่ งไม่ ได้ มี ความเกี่ ยวข้ อง
กับวิธกี ารที่กจิ การใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์
การด้อยค่า

63

64

ในการกาหนดว่ ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เกิดการด้ อยค่าหรือไม่ ให้ กิจการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชีฉบั บดังกล่ าว อธิบายวิ ธีท่ีกิจการใช้ ในการทบทวนมู ลค่าตาม
บัญชีและการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์รวมถึงเมื่อใดที่กิจการรับรู้หรือกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า

65
66

ค่ าชดเชยที่กิจการได้รบั จากบุ คคลที่สามส าหรับรายการที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ที่เกิดการ
ด้อยค่า สูญหาย หรือเลิกใช้ตอ้ งนามารวมในกาไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยนั้น
การด้ อยค่ าหรื อ ผลขาดทุ น ของรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ท่ีเกี่ยวข้ อ งกับ สิทธิเรี ยกร้ อง
ที่จะได้ รับค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรือการก่อสร้ างสินทรั พย์เพื่ อการเปลี่ยนแทน
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ในภายหลั ง ถื อ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่แ ยกจากกัน และต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี แ ยกจากกั น
ดังต่อไปนี้
66.1 การด้ อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
66.2 การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเลิ กใช้ งานหรื อจาหน่ ายไป ให้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
66.3 ค่าชดเชยที่ได้ รับจากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่มี ีการด้ อยค่า
สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้ นามารวมในการคานวณกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้ รับ
ค่าชดเชยนั้น และ
66.4 ต้ นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้ าง
เพื่อเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การตัดรายการ
67

68

68ก

69

กิจการต้องตัดรายการมู ลค่ าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี
เมือ่ เข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
67.1 กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ หรือ
67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์หรือ
การจาหน่ายสินทรัพย์
กิจการต้องรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่อ กิ จ การตัด รายการสิ น ทรัพ ย์น้ นั ออกจากบัญ ชี (ยกเว้น กรณี ที่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมือ่ มีการประกาศใช้)
กาหนดเป็ นอย่างอื่นในกรณีของการขายและเช่ ากลับคืน) ทั้งนี้ กิจการต้องไม่จัดประเภท
ผลกาไรทีเ่ กิดขึ้ นจากการตัดรายการเป็ นรายได้หลัก
อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ถี ือไว้ เพื่ อให้ เช่ าที่เกิดขึ้น
เป็ นปกติ และเป็ นไปตามลั กษณะการประกอบธุ รกิ จตามปกติ ของกิ จการ กิ จการต้ องโอนสิ นทรั พย์
ดั งกล่ าวไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ น ค้ าคงเหลื อด้ วยมู ลค่ าตามบั ญชี ณ วั นที่ สิ น ทรั พ ย์ ดั งกล่ าว
ได้ ส้ ินสุดการให้ เช่ าและถื อ ไว้ เพื่ อขาย โดยเงิน ที่ได้ รับ จากการขายสิน ทรั พ ย์ ดังกล่ าวต้ อ งรั บ รู้
เป็ นรายได้ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ได้ ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์
ที่ถื อ ไว้ เพื่ อ ขายตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องกิ จ การซึ่ งได้ โอนไปเป็ นสิ น ค้ า
คงเหลือ
การจาหน่ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย
โดยการให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกาหนดวันที่จาหน่ายรายการ
19
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70

71
72

ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ให้ ถื อ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุง 2560)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับการรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ า และให้ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในกรณีการจาหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน
ภายใต้ หลักการรั บรู้รายการที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 7 หากกิจการรั บรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทน
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญชี ให้ กิ จการตั ดรายการมู ลค่ าตามบั ญชี
ของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทน โดยไม่คานึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นได้ มีการคิด
ค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์น้ันหรือไม่ หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถกาหนด
มูลค่าตามบั ญ ชี ของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ ยนแทนได้ กิจการอาจใช้ ต้นทุนในการเปลี่ ยนแทน
เป็ นตั ว บ่ งชี้ ถึ งต้ น ทุ น ของส่ ว นประกอบที่ถู ก เปลี่ ย นแทนในขณะที่ กิจ การได้ ม าหรื อ ก่ อ สร้ า ง
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้น
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่าง
สิง่ ตอบแทนสุทธิทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์ (ถ้ามี) กับมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้น
กิจการรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่จะได้ รับจากการจาหน่ ายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเริ่มแรก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากมีการยืดระยะเวลาการชาระเงินออกไป ให้ กิจการรับรู้ ส่ิงตอบแทน
ที่จะได้ รับ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด และให้ รับรู้ผลต่ างระหว่างมูลค่ า ตาม
จานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับชาระกับราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด เป็ นดอกเบี้ยรับตาม
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ซึ่ งสะท้ อน
ให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้ จริงของลูกหนี้

การเปิ ดเผยข้อมูล
73

กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่ อไปนี้ ทุกข้อในงบการเงินสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ ละ
ประเภท
73.1 เกณฑ์การวัดมู ลค่ าที่ใช้ก าหนดมู ลค่ าตามบัญ ชี ก่ อนหักค่ าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์
73.2 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.3 อายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
73.4 มู ลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสม
และค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมทั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์)
ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด และ
73.5 รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้ นงวดทีแ่ สดงถึง
73.5.1 มูลค่าของสินทรัพย์ทีเ่ พิม่ ขึ้ น
73.5.2 มู ลค่ าของสิ นทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นที่ ถือไว้เพื่อขายหรื อรวมไว้ในกลุ่ ม
สินทรัพย์ที่จาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถอื ไว้เพือ่ ขายตามมาตรฐาน
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74

75

การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์
ไม่ หมุ นเวี ย นที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขายและการด าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) และการจาหน่ายอื่นๆ
73.5.3 มูลค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
73.5.4 การเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลงของสิ น ทรัพ ย์ซึ่ งเป็ นผลมาจากการตี ราคาใหม่
ตามย่ อหน้าที่ 31 39 และ 40 และจากการรับรู ห้ รื อกลับรายการบัญ ชี
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น ตามที่ กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.6 การกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในก าไรหรื อขาดทุ นตามที่ ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การด้อยค่ า
ของสินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
73.5.7 ค่าเสือ่ มราคา
73.5.8 ผลต่างสุทธิของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจาก
สกุ ล เงิน ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานเป็ นสกุ ล เงิน ที่ กิ จ การใช้เสนอรายงาน
รวมถึ ง การแปลงค่ าหน่ ว ยงานต่ างประเทศให้ เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ น
การนาเสนองบการเงินของกิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
73.5.9 การเปลีย่ นแปลงอื่น
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการต่อไปนี้ ด้วย
74.1 จ านวนและข้อ จ ากัด ที่ มี อยู่ ในกรรมสิ ท ธิ์ ของที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ที่ ใช้เป็ น
หลักประกันหนี้ สิน
74.2 จานวนรายจ่ ายทั้งสิ้ นที่รบั รู เ้ ป็ นส่ ว นหนึ่งของมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องรายการที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์จากการก่อสร้าง
74.3 จานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้เพือ่ ให้ได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และ
74.4 จานวนค่าชดเชยที่ได้รบั จากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่
มีการด้อยค่า การสู ญเสีย หรือเลิกใช้ ซึ่งรวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุน (ยกเว้นกรณีที่
ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็ นเรื่องที่
ต้ องใช้ ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิ ดเผยวิธีการที่ใช้ และอายุการใช้ ประโยชน์โดยประมาณหรืออัตรา
ค่าเสื่อมราคาจะให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินเพื่อใช้ ทบทวนนโยบายการบัญชีท่ฝี ่ ายบริหารเลือกใช้
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76

77

78

79

และทาให้ สามารถเปรียบเทียบข้ อมูลกับของกิจการอื่นได้ และด้ วยเหตุผลที่คล้ ายคลึงกันกิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
75.1 ค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่อมราคานั้นจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนหรือรับรู้เป็ นส่วน
หนึ่งของต้ นทุนของสินทรัพย์อ่นื ในระหว่างงวด และ
75.2 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด
กิจการเปิ ดเผยลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบ
ในงวดปั จจุ บันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวสาหรับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์อาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้
76.1 มูลค่าคงเหลือ
76.2 ประมาณการต้ น ทุ น ในการรื้ อ การขนย้ าย หรื อ การบู ร ณะรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
76.3 อายุการใช้ ประโยชน์ และ
76.4 วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา
หากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิ ดเผยรายการ
ต่อไปนี้ เพิม่ เติมจากรายการที่เปิ ดเผยตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)
77.1 วันทีม่ ีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
77.2 ข้อเท็จจริงทีว่ ่าผูป้ ระเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
77.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
77.5 ส าหรับ ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ที่ แ ต่ ล ะประเภทมี ก ารตี ร าคาใหม่ ใ ห้เปิ ดเผย
มูลค่าตามบัญชีทีค่ วรจะรับรูห้ ากสินทรัพย์น้นั แสดงโดยใช้วิธีราคาทุน และ
77.6 ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรัพย์ ซึ่ งกิ จการต้องแสดงให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลง
ของส่ วนเกินทุ นดังกล่าวในระหว่ างงวด และข้อจากัดในการจ่ ายส่ วนเกินทุนนั้น
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
กิจการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ท่ีมีการด้ อยค่ าตามที่ระบุ ไว้ ใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 73.5.4 ถึง 73.5.6
ผู้ใช้ งบการเงินอาจพบว่าข้ อมูลต่อไปนี้เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงิน
79.1 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การหยุดใช้ งานเป็ นการชั่วคราว
79.2 มูลค่าตามบัญ ชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ วแต่ยังคงใช้ งานอยู่
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มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงปลดจากการใช้ งานประจาและยังไม่ได้
จั ดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ ท่ี ถื อไว้ เพื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไม่ หมุ นเวี ยนที่ ถื อไว้ เพื่ อขายและการด าเนิ นงาน
ที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
79.4 ในกรณี ท่ีกิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี ร าคาทุ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
หากแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ
ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงสนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยจานวนดังกล่าว
79.3

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
80
80ก
80ข
80ค

(ย่อหน้านี้ ไม่เกีย่ วข้อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

วันถือปฏิบตั ิ
81

81ก
81ข
81ค
81ง
81จ
81ฉ
81ช

81ซ
81ฌ
81ญ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อนวั น ถื อ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ าที่ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิ จการต้ องปฏิ บั ติ ตามการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวโดยวิ ธีป รั บ ย้ อนหลั งตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั ง
วั นที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการน าไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบั งคั บใช้ หาก
กิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
81ฎ

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
82
83

มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ทีด่ ิน
อาคารและอุปกรณ์
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
ต้นทุนการกูย้ มื

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 23 เรื่ อ ง ต้ น ทุ น การกู้ ยืม ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ า ง
ประเทศที่ ส้ ิ น สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 (IAS 23: Borrowing Costs (Bound volume 2017
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ มีการปรั บปรุ งจากฉบั บปี 2559 โดยปรั บ ปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่
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ต้นทุนการกูย้ ืมทีอ่ นุญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
การเริม่ ต้นการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
การหยุดพักการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
การสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 30
ทุ ก ย่ อ หน้ ามี ค วามส าคั ญ เท่ากัน และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ต้ อ งอ่ านโดยค านึ งถึ งข้ อ กาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อผิ ดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื
หลักการสาคัญ
1

ต้นทุ นการกู ย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย์
ที่เข้าเงื่อนไขเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์น้ นั ต้นทุนการกูย้ ืมอื่นๆ ให้รบั รู เ้ ป็ น
ค่าใช้จ่าย

ขอบเขต
2
3
4

กิจการต้องถือปฏิบตั ิมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับการบัญชีสาหรับต้นทุนการกูย้ ืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึงต้ นทุนที่เกิดจริ งหรือโดยนั ยของตราสารประเภททุน
รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิท่มี ิได้ จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ใช้ บังคับสาหรับต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาจาก
การก่อสร้ างหรือการผลิต
4.1
สินทรั พย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขที่วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม เช่น สินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หรือ
4.2
สินค้ าคงเหลือที่ผลิตเป็ นจานวนมาก โดยมีข้นั ตอนการผลิตซา้ ๆ

คานิยาม
5

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ต้นทุนการกูย้ มื

หมายถึง

ดอกเบี้ ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้ นที่เกี่ยวเนื่อง
จากการกูย้ ืมของกิจการ

3
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สินทรัพย์ทเี่ ข้าเงื่อนไข

6

7

หมายถึง

สิ น ทรัพ ย์ที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน
ในการเตรี ยมพร้อม เพื่อให้นาสิ นทรัพย์น้ นั
มาใช้ได้ตามประสงค์หรือนาไปขาย

ต้ นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง
6.1
ดอกเบี้ ยที่ ค านวณโดยวิ ธี ดอกเบี้ ยที่ แท้ จริ ง ดั งที่ ได้ อธิ บายไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
6.2
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
6.3
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
6.4
ค่ าใช้ จ่ ายทางการเงิ นที่ เกิ ดจากสั ญ ญาเช่ าการเงิ นที่ มี การรั บรู้ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
6.5
ผลต่ า งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด จากการกู้ ยื ม เงิ น ตราต่ า งประเทศส่ ว นที่ น ามา
ปรับปรุงกับต้ นทุนของดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ สินทรัพย์ดังต่อไปนี้อาจจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
7.1
สินค้ าคงเหลือ
7.2
โรงงานผลิต
7.3
โรงผลิตพลังงาน
7.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
7.5
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
7.6
พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
สินทรั พย์ทางการเงินและสินค้ าคงเหลือที่ผลิตในช่ วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถือเป็ นสินทรั พย์ท่ีเข้ า
เงื่อ นไข และสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ ในสภาพพร้ อ มที่จ ะใช้ ได้ ต ามประสงค์ ห รื อ พร้ อ มที่จ ะขายทั น ที
เมื่อได้ มา ไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข

การรับรูร้ ายการ
8

9

กิจการต้องรวมต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไขเป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์น้ นั และกิจการต้องรับรูต้ น้ ทุน
การกูย้ ืมอื่นเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุนนั้นเกิดขึ้ น
ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
ที่รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้ นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะนามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุน
ของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าต้ นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้ เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการและกิจการสามารถวัดมูลค่าของต้ นทุนการกู้ยืมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
เมื่อกิจการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิ จที ่เงิ นเฟ้ อรุ นแรง (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) มาถื อปฏิ บั ติ กิ จการรั บรู้ ต้ นทุ นการกู้ ยื ม
4
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ในส่ วนที่ช ดเชยเงิน เฟ้ อในรอบระยะเวลาเดี ยวกัน เป็ นค่ าใช้ จ่า ยตามที่ก ล่ าวในย่ อ หน้ าที่ 21
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ต้นทุนการกูย้ ืมทีอ่ นุญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
10

11

12

13

14

ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
เป็ นต้ นทุ น ที่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ห ากกิ จ การไม่ ก่ อ รายจ่ า ยขึ้ นเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
ที่เข้ าเงื่อ นไข ดั งนั้ น เมื่อ กิจ การกู้ ยืม เงิน มาโดยเฉพาะเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งสิน ทรั พ ย์ ท่ีเข้ าเงื่อ นไข
ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์น้ันเป็ นต้ นทุนที่สามารถระบุได้ ในทันที
บางครั้ งอาจเป็ นการยากที่จ ะระบุ ว่ าต้ น ทุ น การกู้ ยื มมี ค วามเกี่ ยวข้ อ งโดยตรงกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี
เข้ าเงื่อนไข และอาจเป็ นการยากที่จะระบุ ว่ าเงิน กู้ ใดเป็ นเงินกู้ ท่ีสามารถหลี กเลี่ ยงได้ ตัวอย่ าง
ความยากดังกล่ าวเกิดขึ้น เช่ น ในกรณี ท่ีกิ จการมี การจั ดการด้ านการเงิ น แบบรวมศู น ย์ หรื อ
ในกรณี ท่ีกลุ่ มกิจการออกตราสารหนี้ หลายชนิ ดเพื่ อกู้ ยืมเงินด้ วยอัตราดอกเบี้ ยที่แตกต่ างกัน
แล้ วนาเงินกู้น้ันมาให้ กิจการในกลุ่มกู้ด้วยเงื่อนไขที่ต่างกัน และความยุ่งยากดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้
ในกรณีท่ีเงินกู้ของกิจการเป็ นเงินกู้ ในสกุลเงินตราต่ างประเทศ หรื อเงินกู้ท่ีเกี่ยวพั นกับเงินตรา
ต่ างประเทศ หรื อเมื่ อกลุ่ มกิจการดาเนิ น งานภายใต้ สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน เฟ้ อสูง และ
มีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง กรณีดังกล่าวทาให้ ยากที่จะระบุว่าต้ นทุนการกู้ยืมจานวนใด
มี ความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับ การจั ดหาสินทรั พ ย์ ท่ีเข้ าเงื่อนไข และเป็ นเหตุให้ อาศั ยดุ ลยพิ นิ จ
ในการพิจารณา
สาหรับเงินที่กูม้ าโดยเฉพาะเพือ่ การจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไข กิจการต้องกาหนดจานวน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่อนุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ตามต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้ นจริง
ระหว่างงวดของเงินกูน้ ้นั หักด้วยรายได้ทีเ่ กิดจากการนาเงินกูด้ งั กล่าวไปลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
ข้ อ ตกลงการจั ด หาเงิ น ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ ข้ า เงื่ อ นไขอาจท าให้ กิ จ การได้ รั บ เงิ น กู้ ม าและ
เกิดต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องก่อนที่จะนาเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ เป็ นรายจ่ายสาหรับ
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เข้ า เงื่ อ นไขนั้ น ในกรณี เช่ น นี้ กิ จ การมั ก น าเงิ น กู้ ยื ม ที่ ยั ง ไม่ ได้ ใ ช้ ไปลงทุ น เป็ น
การชั่วคราวก่อนนาไปเป็ นรายจ่ายของสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข ดังนั้นในการกาหนดจานวนต้ นทุน
การกู้ยืมที่อนุ ญาตให้ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวดนั้นจะเท่ากับต้ นทุนการกู้ยืม
ที่เกิดขึ้นหักด้ วยรายได้ จากการลงทุนดังกล่าว
สาหรับเงินที่กูม้ าเพือ่ วัตถุประสงค์ทวั ่ ไปและได้นามาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไข กิจการ
ต้องกาหนดจานวนต้นทุนการกูย้ ืมที่อนุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์โดยการคู ณ
รายจ่ ายของสิ นทรัพย์น้ นั ด้วยอัตราการตั้งขึ้ นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ซึ่งต้องเป็ นอัตรา
ถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ าหนัก ของต้น ทุ น การกู ย้ ื ม ที่เกี่ย วกับ การกู ย้ ืม ของกิ จการที่มี ยอดคงเหลื อ
ในระหว่ างงวดที่ไม่ รวมต้น ทุ น การกู ย้ ืมของเงิน ที่กูม้ าโดยเฉพาะ จานวนต้น ทุ นการกู ย้ ื ม
ที่รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้นต้องไม่เกินจานวนต้นทุนการกูย้ ืมทั้งสิ้ นที่เกิดขึ้ น
ในงวดเดียวกัน

5
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15

ในบางสถานการณ์ การรวมเงินกู้ยืมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเข้ าด้ วยกันเป็ นการเหมาะสม
ในการคานวณต้ น ทุ น การกู้ ยืมถั วเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั ก แต่ ในบางสถานการณ์ การใช้ เงิน กู้ ยืมของ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทในการคานวณต้ นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักจะเป็ นการเหมาะสมกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

16

เมื่อมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไว้ ของสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขสูงกว่ ามูลค่าที่คาดว่ า
จะได้ รับคืนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ กิจการจะลดมูลค่าหรือตัดจาหน่ายมูลค่าตามบัญชีลงตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้ กลับเพิ่มขึ้นด้ วย
จานวนที่เคยลดค่าหรือตัดจาหน่ายออกไปแล้ ว เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
ดังกล่าว
การเริม่ ต้นการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์

17

18

19

กิ จ การต้อ งรวมต้น ทุ น การกู ้ยื ม เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ที่ เ ข้า เงื่อ นไข
ณ วันเริ่มต้นการรวมต้นทุน วันเริ่มต้นสาหรับการรวมต้นทุนกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
หมายถึงวันแรกทีเ่ ข้าเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้
17.1 รายจ่ ายเกีย่ วกับสินทรัพย์น้นั ได้เกิดขึ้ น
17.2 ต้นทุนการกูย้ ืมได้เกิดขึ้ น และ
17.3 สิ น ทรัพ ย์อ ยู่ ร ะหว่ างการด าเนิ น การที่ จ าเป็ นในการเตรี ย มสิ น ทรัพ ย์น้ นั ให้อ ยู่
ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขาย
รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เข้ า เงื่ อ นไขจะรวมเฉพาะรายจ่ า ยที่ เกิ ด จากการจ่ า ยโดยเงิ น สด
โดยการโอนสินทรัพย์ อ่ ืน หรือโดยการรับโอนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายจ่ายดังกล่าวหักด้ วย
การรับเงินค่าความคืบหน้ าของงานและเงินอุดหนุ นที่ได้ รับที่เกี่ยวกับสินทรัพย์น้ัน (ดูมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การบัญ ชี สาหรับ เงิน อุ ด หนุ น จากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ตามปกติ มูลค่า
ตามบัญชีถัวเฉลี่ยของช่ วงเวลาหนึ่งของสินทรัพย์น้ันจะถือเป็ นรายจ่ ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้
เพื่ อใช้ คูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญ ชี
ในที่น้ ีเป็ นราคาที่รวมต้ นทุนการกู้ยืมที่ได้ นามาบันทึกเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนหน้ านี้แล้ ว
การดาเนินการที่จาเป็ นในการเตรี ยมสินทรัพย์น้ันให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์
หรือพร้ อมที่จะขาย มิได้ รวมเฉพาะการก่อสร้ างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดาเนินการด้ านเทคนิค
และการบริ ห ารก่ อ นที่จ ะเริ่ ม การก่ อ สร้ างด้ ว ย เช่ น การขออนุ ญ าตก่ อ นที่จ ะเริ่ มการก่ อสร้ า ง
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการนี้ไม่รวมถึงการมีสินทรัพย์ไว้ ในครอบครองโดยไม่มีการผลิตหรือ
พั ฒ นาเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสภาพสิน ทรั พ ย์ น้ั น ตั วอย่ า งเช่ น ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่ เกิ ด ในระหว่ า ง
การพั ฒนาที่ดินที่เข้ าเงื่อนไขให้ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในขณะที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับ
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การพั ฒ นาที่ดิน เท่านั้ น อย่ างไรก็ตาม ต้ น ทุ น การกู้ ยืมที่เกิดขึ้น จากที่ดิน ที่ซ้ ื อมาเพื่ อ ก่อ สร้ าง
อาคาร แต่ยังไม่ได้ มีการดาเนินการพัฒนาไม่สามารถนามารวมเป็ นราคาทุนของที่ดิน
การหยุดพักการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
20
21

การรวมต้นทุ นการกู ย้ ืมเป็ นราคาทุ นของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อ นไขต้อ งหยุดพักในระหว่ างที่
การดาเนินการพัฒนาสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนือ่ ง
กิจการอาจมี ต้นทุ นการกู้ ยืมเกิดขึ้นในช่ วงเวลาที่การดาเนิ น การที่จาเป็ นเพื่ อเตรี ยมสิน ทรั พ ย์
ให้ อยู่ ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรื อพร้ อมที่จะขายหยุ ดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่ อง
ต้ นทุนการกู้ยืมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่ วงเวลานั้นที่เป็ นต้ นทุนของการถือครองเพื่ อดาเนินการให้
สินทรัพย์ท่ยี ังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะนามารวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ อย่างไร
ก็ตามแต่ หากงานทางด้ านเทคนิ คและการบริ หารที่สาคัญ ยังคงดาเนิ นอยู่ กิจการสามารถรวม
ต้ น ทุ น การกู้ ยืมที่เกิดขึ้น ในช่ วงเวลานั้ น เป็ นราคาทุ น ของสิน ทรั พ ย์ได้ ในกรณี ท่ีเกิดการล่ าช้ า
ชั่วคราวโดยเฉพาะการล่ าช้ านั้ น เป็ นสิ่งจาเป็ นของกระบวนการที่ท าให้ สิน ทรั พ ย์ อ ยู่ ในสภาพ
พร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรือพร้ อมที่จะขาย กิจการสามารถรวมต้ นทุนการกู้ยืมในช่วงที่เกิด
การล่าช้ านั้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็ นราคาทุนของ
สินทรัพย์ได้ ในช่ วงเวลาที่รอให้ ระดับนา้ ลดเพื่ อทาการก่อสร้ างสะพาน หากว่ าระดับน้าที่ข้ ึนสูง
ถือเป็ นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติระหว่างการก่อสร้ างของภูมิภาคแถบนั้น
การสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์

22

23

24

25

การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุดลงเมือ่ การดาเนินการส่วนใหญ่
ทีจ่ าเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือ
พร้อมทีจ่ ะขายได้เสร็จสิ้ นลง
ตามปกติ สิ นทรั พ ย์ จะอยู่ ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ ได้ ตามประสงค์ หรื อพร้ อมที่ จะขายเมื่ อการก่ อสร้ าง
เสร็จ สิ้น ลงแม้ ว่างานประจาด้ านการบริ หารจะยังคงด าเนิ น ต่ อไป ในกรณี งานที่เหลื อ อยู่ เป็ น
การปรั บปรุ งเพี ยงเล็ กน้ อยให้ ถื อว่ าการด าเนิ นการที่ ส าคั ญนั้ นได้ เสร็ จสิ้ นลงแล้ ว เช่ น การตกแต่ ง
สิ น ทรั พ ย์ ตามความต้ อ งการของผู้ ซ้ ื อหรื อ ผู้ ใช้ เป็ นงานเพี ยงอย่ างเดี ยวที่ยั งค้ างอยู่ ให้ ถื อ ว่ า
สินทรัพย์น้ันได้ เสร็จสิ้นลงแล้ ว
สาหรับสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขทีส่ ร้างเสร็จเป็ นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ขณะทีส่ ินทรัพย์
ส่วนอื่นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง กิจการต้องหยุดรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของ
สิ น ทรัพ ย์ส่ ว นที่ส ร้างเสร็ จ หากการด าเนิน การส่ ว นใหญ่ ที่จาเป็ นในการเตรี ย มสิ น ทรัพ ย์
บางส่วนให้พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขายของสินทรัพย์ส่วนนั้นเสร็จสิ้ นลง
ตัวอย่างของสินทรั พย์ ท่ีเข้ าเงื่อนไขที่สามารถใช้ งานได้ บางส่วน ขณะที่การก่ อสร้ างส่ วนอื่นยังคง
ดาเนินต่อไป ได้ แก่ แหล่งรวมธุรกิจซึ่งประกอบด้ วยอาคารหลายหลังโดยอาคารแต่ละหลังสามารถ
ใช้ งานได้ โดยเอกเทศ ตั ว อย่ า งของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี เข้ าเงื่ อ นไขที่ ต้ องท าให้ เสร็ จ ก่ อ นที่ ส่ ว นใด
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ส่วนหนึ่งจะใช้ งานได้ ได้ แก่ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ทาตามลาดับหลายขั้นตอน
การผลิตแต่ละขั้นเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น โรงผลิตเหล็ก

การเปิ ดเผยข้อมูล
26

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
26.1 จานวนต้นทุนการกูย้ ืมทีร่ วมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด และ
26.2 อัตราการตั้งขึ้ นเป็ นราคาทุ นของสิ นทรัพย์ที่ใช้ค านวณจานวนต้นทุ นการกูย้ ืม ที่
อนุญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
27

28

หากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ทาให้กิจการต้องเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
กิจการต้องถือปฏิบตั ิมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับต้นทุนการกูย้ ืมที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ที่
เข้าเงื่อ นไขที่ มี ว นั เริ่ม ต้น การรวมเป็ นต้น ทุ น ในหรื อ หลัง วัน ที่ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้้
กาหนดให้ถอื ปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจระบุวนั ที่ที่จะถือปฏิ บตั ิก่อนวันที่มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ
และถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้ กับต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อ นไข
ทุกรายการทีม่ ีวนั เริม่ ต้นการรวมเป็ นต้นทุนในหรือหลังวันทีท่ ีจ่ ะถือปฏิบตั ิก่อนดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิ
29

29ก
29ข

กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี น้ ี กับ งบการเงิน สาหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ทั้ งนี้ อนุ ญาตให้ กิ จการน าไปใช้ ก่ อนวั นที่ มี
ผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
30

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุน
การกูย้ ืม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
การด้อยค่าของสินทรัพย์

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสิน ทรั พย์ ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ิน สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2559 (IAS 36: Impairment of Assets (Bound volume
2017 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุงจากฉบั บ ปี 2559 โดยตัด บทน าทั้งหมดออก และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
การวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

18

การวัดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน
มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
มูลค่าจากการใช้

24
28
30

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม

58
65

การระบุหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

66
74
104

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

109

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

117
122
124

การเปิ ดเผยข้อมูล

126

ประมาณการที่ใช้ในการวัดมู ลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนรวมอยู่

134

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
ภาคผนวก

1
2
6
7

139

141

ก การใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ข ภาคผนวกนี้ ไม่เกีย่ วข้อง
ค การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
และส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
2
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่าน
โดยคานึ งถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับ ปรุง 2558) ในกรณี ท่ี
ไม่ ได้ ให้ แ นวปฏิบั ติ ในการเลื อ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจการถือปฏิบั ติต ามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อกาหนดวิธีป ฏิบัติทางบัญ ชี เพื่ อให้ กิจการปฏิบั ติ
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับ คืน ของสิน ทรั พ ย์น้ั น มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ จะสูงกว่ ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คื น
หากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สู ง กว่ า จ านวนเงิ น ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น จากการใช้ หรื อ
ขายสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้ อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ก าหนดให้ กิจ การรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ยังได้ กาหนดถึ ง
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและการเปิ ดเผยข้ อมูล

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก ับ การบัญ ชี ส าหรับ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
ทุกประเภทยกเว้น
2.1
สินค้าคงเหลือ (ดู มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้า
คงเหลือ (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.2
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่ อสร้าง (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.3
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง ภาษีเงินได้ (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.4
สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.5
สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 39
เรือ่ ง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)

3
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2.6

3

4

5

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วดั มู ลค่ า โดยใช้วิธีมูลค่ ายุติธรรม (ดู มาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 40 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.7
สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพที่ เกี่ย วข้อ งกับ กิ จ กรรมทางการเกษตร ที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 41 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง เกษตรกรรม (เมื่อ มี
การประกาศใช้) วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย
2.8
ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญา
ของผู ร้ บั ประกัน ภายใต้ส ัญ ญาประกัน ภัย ซึ่ งรวมอยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง สั ญ ญาประกั น ภัย
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
2.9
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์ที่ จ ะจ าหน่ า ย) ที่ จั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถอื ไว้เพือ่ ขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ ไม่ ถื อปฏิบั ติกับ สิน ค้ าคงเหลื อ สิน ทรั พ ย์ ท่ีเกิดจากสัญ ญาก่ อ สร้ าง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์
ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรือสินทรัพย์ท่รี วมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่าย
ซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เพื่ อ ขาย) เนื่ อ งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับอื่นมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ แล้ ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็ น
4.1
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
4.2
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ทร่ วมตามค านิ ยามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
4.3
การร่ วมค้ าตามคานิ ยามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 11
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สาหรั บ การด้ อ ยค่ าของสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน ประเภทอื่น ๆ ให้ อ้างอิงจากมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมู ลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ที่ วั ด มู ล ค่ าโดยใช้ วิ ธี มู ลค่ ายุ ติ ธรรม ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
สิน ทรั พ ย์ชี วภาพที่เกี่ ยวข้ องกั บกิจกรรมทางการเกษตรที่วั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมหั ก ด้ วย
ต้ นทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบั ติกับ สินทรั พย์ ท่ีแสดง
4
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มู ลค่ าตามบั ญ ชี ด้ วยราคาที่ตีใหม่ (กล่ าวคื อมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั น ที่มี การตี ราคาใหม่ หั ก ด้ วย
ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ อื่น เช่ น วิ ธีการตี ราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง ที ่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ส าหรั บ ผลต่ า งระหว่ างมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ กั บ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ดั งกล่ าวหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ ายถือว่ าเป็ นต้ น ทุ น ทางตรงส่วนเพิ่ ม ที่เกิดจาก
การจาหน่ายสินทรัพย์
5.1
หากต้ นทุนในการจาหน่ายสินทรัพย์เป็ นจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของสินทรั พย์ ท่ีตีราคาใหม่ ต้องใกล้ เคี ยงหรื อสูงกว่ าราคาที่ตีใหม่ ในกรณี น้ ี หลั งจากที่
กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ สินทรั พย์ท่ตี ีราคาใหม่ไม่ น่าจะ
เกิดการด้ อยค่าและกิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์น้ัน
5.2
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
5.3
หากต้ นทุ นในการจาหน่ ายสินทรั พย์เป็ นจานวนที่มีนัยสาคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ น ทุ น ในการจาหน่ ายของสิน ทรั พ ย์ ท่ีตีราคาใหม่ ต้องต่ ากว่ ามู ลค่ า ยุ ติธรรม ดังนั้ น
สิน ทรั พ ย์ ท่ีตีร าคาใหม่ จ ะเกิ ดการด้ อ ยค่ าหากมู ลค่ าจากการใช้ ต่ ากว่ าราคาที่ตี ใหม่
ในกรณี น้ ี หลั งจากที่กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ กิจการ
ต้ องปฏิบั ติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ เพื่ อ ระบุ ว่าสินทรัพย์น้ัน เกิด
การด้ อยค่าหรือไม่

คานิยาม
6

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จานวนเงินที่รบั รู เ้ ป็ นสิ นทรัพย์หลังจากหักค่ าเสื่อม
ราคาสะสม (ค่าตัดจาหน่าย) และค่าเผือ่ การด้อยค่า
สะสม

หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

หมายถึง

กลุ่ ม ของสิ น ทรัพ ย์ที่ส ามารถระบุ ได้ที่เล็ ก ที่สุ ด ซึ่ ง
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับทีเ่ ป็ นอิสระอย่างมากจาก
กระแสเงิ น สดรับ ที่ เกิ ด จากสิ น ทรัพ ย์อื่ น หรื อ กลุ่ ม
ของสินทรัพย์อื่น
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1

สินทรัพย์องค์กร

หมายถึง

สิ น ทรั พ ย์ อื่ น นอกจากค่ าค วามนิ ย ม ที่ มี ส่ วน
ก่ อ ให้เ กิ ด กระแสเงิ น สดในอนาคตไม่ ว่ า จะเป็ น
กระแสเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ที่อ ยู่ ภ ายใต้ก ารพิ จ ารณา และกระแสเงิ น สดของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดอื่น

ต้นทุนในการจาหน่าย

หมายถึง

ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจาหน่าย
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ ง
ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จานวนทีค่ ิดค่าเสื่อม
ราคา

หมายถึง

ราคาทุ นของสินทรัพ ย์หรือ จานวนเงินอื่นที่ใช้แทน
ราคาทุ นในงบการเงิน หักด้วยมู ลค่ าคงเหลือ ของ
สินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัด
จาหน่าย)

หมายถึง

การปั นส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างเป็ นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 1

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จะได้รบั จากการขายสิ น ทรัพ ย์ หรื อ จะจ่ าย
เพื่อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เกิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรับ ปรุ ง
2560) เรื่ อ ง ก ารวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธรรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้))

ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า

หมายถึง

จ านวนเงิ น ของมู ล ค่ าตามบัญ ชี ที่ สู งกว่ ามู ล ค่ าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด

มูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับคืน

หมายถึง

มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย หรือ
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้นั แล้วแต่จานวนเงินใด
จะสูงกว่า

ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนคาว่า “ค่าตัดจาหน่าย” โดยทั่วไปจะใช้ แทนคาว่า “ค่าเสื่อมราคา” ซึ่งคาศัพท์ท้งั สองคามี
ความหมายเหมือนกัน

6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

อายุการใช้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่ค ล้ายคลึงกันซึ่ งกิจการคาดว่ าจะได้รบั จาก
การใช้สินทรัพย์

มูลค่าจากการใช้

หมายถึง

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รบั จากการใช้สิ นทรัพย์หรือ หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
7

กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนตามย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17 สาหรับคาว่า “สินทรัพย์”
ที่ ร ะบุ ไว้ ในย่ อ หน้ าดั ง กล่ า วให้ ความหมายเที ย บเท่ า กั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายการหรื อ
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดแต่ ล ะหน่ วย ส่ ว นที่ เหลื อ ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
มีการจัดโครงสร้ างดังต่อไปนี้
7.1
ย่อหน้ าที่ 18 ถึง 57 กาหนดเกี่ยวกับการวัดมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน สาหรับคาว่ า
“สิน ทรั พ ย์ ” ที่ร ะบุ ในย่ อ หน้ า ดั งกล่ า วให้ ค วามหมายเทีย บเท่ า กับ สิน ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะ
รายการและหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย
7.2
ย่ อ หน้ าที่ 58 ถึ ง 108 ก าหนดเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น จาก
การด้ อ ยค่ า โดยการรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าของสิน ทรั พ ย์
แต่ละรายการนอกจากค่ าความนิ ยมให้ ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ถึง 64
และการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดและค่าความนิยมให้ ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 65 ถึง 108
7.3
ย่อหน้ าที่ 109 ถึง 116 กาหนดเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ของสินทรัพย์หรื อหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่รับรู้ไปแล้ วในงวดก่อน สาหรับ
คาว่ า “สินทรัพ ย์ ” ที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าดั งกล่ าวให้ ความหมายเทียบเท่ากับ สินทรัพ ย์
แต่ละรายการหรื อหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ข้ อกาหนดเพิ่ มเติม
สาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 117 ถึง 121 ข้ อกาหนดเพิ่มเติม
สาหรั บหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วยกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 122 ถึง
123 และข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับค่าความนิยมกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
7.4
ย่ อ หน้ าที่ 126 ถึ ง 133 ก าหนดเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ที่ ต้ องเปิ ดเผยเกี่ ย วกั บ ผลขาดทุ น
จากการด้ อยค่ าและการกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
7
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8

9

10

11

12

หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรั บ
หน่ วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดซึ่งรวมถึงค่าความนิ ยมหรือสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่มี
อายุการใช้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่ นอนซึ่งถูกปั นส่วนสาหรับการทดสอบการด้ อยค่านั้น
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 134 ถึง 137
สินทรัพย์จะเกิดการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ัน
ย่อหน้ าที่ 12 ถึง 14 ได้ อธิบายถึงข้ อบ่ งชี้บางประการที่แสดงว่ าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจ
เกิด ขึ้น สาหรั บ กรณี ท่ีมี ข้อ บ่ งชี้ ใดๆ กิจการต้ องประมาณการมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คื น ของ
สินทรัพย์อย่างเป็ นทางการ ยกเว้ นกรณีท่กี ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้
กาหนดให้ กิจการประมาณการมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื นอย่ างเป็ นทางการหากไม่ มีข้อบ่ งชี้ ที่
แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจเกิดขึ้น
ณ วันสิ้ นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ใดที่บ่งชี้ ว่าสินทรัพย์
อาจเกิดการด้อยค่ า หรือไม่ หากกิจการพบว่ ามีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่ าว กิจการต้อ งประมาณการ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
กิจการต้องดาเนินการต่อไปนี้ โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้ นหรือไม่
10.1 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่มีอ ายุการใช้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีย่ งั ไม่พร้อมใช้งานเป็ นประจาทุกปี โดย
การเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก ับ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น การทดสอบ
การด้อยค่านี้ กิจการอาจดาเนินการในช่วงเวลาใดของปี ก็ได้ แต่ตอ้ งดาเนินการ ณ
ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของทุ ก ปี กิ จ การสามารถทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
ไม่ มี ต ั ว ตนที่ ไ ม่ เหมื อ นกั น ณ ช่ วงเวลาที่ แ ตกต่ างกั น ได้ อย่ า งไรก็ ต าม
หากการบันทึกบัญ ชีเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนบันทึกรับรู ใ้ นระหว่างรอบปี
ปั จ จุ บ นั กิ จ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ าของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนดังกล่ าวก่ อ น
วันสิ้ นสุดรอบปี ปัจจุบนั
10.2 กิ จการต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ าของค่ าความนิย มที่เกิ ด จากการรวมธุ รกิ จ เป็ น
ประจาทุกปี ตามทีก่ าหนดในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนในช่ ว งก่ อ นพร้ อ มใช้ งานมั ก มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่จ ะก่อ ให้ เกิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้ อมใช้ งาน ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญ ชีฉบับ นี้จึงกาหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้ อมใช้ งานอย่างน้ อยปี ละครั้ง
ในการประเมิ น ว่ ามี ข อ้ บ่ งชี้ ใดที่บ่ งชี้ ว่ าสิ น ทรัพ ย์อ าจเกิ ด การด้อ ยค่ าหรื อ ไม่ กิจการต้อ ง
พิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
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แหล่งข้ อมูลภายนอก
12.1

12.2

12.3

12.4

มีขอ้ บ่งชี้ ที่สงั เกตได้ว่ามู ลค่ าของสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ในระหว่างงวด
โดยมูลค่าที่ลดลงนั้นมากกว่าจานวนที่คาดไว้ซึ่งเป็ นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจาก
การใช้งานตามปกติ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนยั ส าคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่ อกิจการซึ่ งเกิดขึ้ นใน
ระหว่างงวด หรือจะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางด้านเทคโนโลยี ตลาด เศรษฐกิ จ หรื อกฎหมาย ที่กิ จการด าเนิ นการอยู่ หรื อ
การเปลีย่ นแปลงในตลาดของสินทรัพย์น้นั
อัตราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดอื่นเพิม่ ขึ้ นใน
ระหว่างงวด และการเพิม่ ขึ้ นดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้
ในการคานวณมู ลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และทาให้มูลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของ
สินทรัพย์น้นั ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ

แหล่งข้ อมูลภายใน
12.5
12.6

12.7

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลา้ สมัยหรือชารุดเสียหายทางกายภาพ
มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ างมี น ยั ส าคัญ เกี่ย วกับ ขอบเขตหรื อ ลัก ษณะที่ กิ จ การใช้
หรื อ คาดว่ าจะใช้สิ น ทรัพ ย์ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ กิ จ การในระหว่ างงวด
หรือคาดว่ าจะเกิดขึ้ นในอนาคตอัน ใกล้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวรวมถึงการที่
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง าน แผนที่ จ ะยกเลิ ก หรื อ ปรับ โครงสร้า งการด าเนิน งานที่ มี
สินทรัพย์น้ นั รวมอยู่ ดว้ ย หรือแผนที่จะจาหน่ายสินทรัพย์ก่อนกาหนดเวลาที่คาดไว้
และการประเมิ น อายุ ก ารใช้ป ระโยชน์ข องสิ นทรัพ ย์จากอายุก ารใช้ป ระโยชน์ที่
ไม่ทราบแน่นอนเป็ นอายุการใช้ประโยชน์ทีท่ ราบแน่นอน2
มี ห ลัก ฐานจากรายงานภายในซึ่ ง บ่ ง ชี้ ว่ า ผลการปฏิ บ ัติ ง านเชิ ง เศรษฐกิ จ ของ
สินทรัพย์ได้ลดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่ าดไว้

เงินปันผลจากบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม
12.8
2

สาหรับการลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม ผูล้ งทุนรับรู เ้ งินปั นผล
จากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ท่เี ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
(หรือถือเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจาหน่ ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย) ซึ่งต้ องถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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12.8.1

13

14

15

16

มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสู ง กว่ า
มู ลค่ าตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ของผู ้ ไ ด้ ร ั บ การลงทุ น ใน
งบการเงินรวมซึ่งรวมถึงค่าความนิยมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
12.8.2 เงินปั นผลมีจานวนมากกว่ ากาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมของบริษทั ย่อย
การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมในรอบระยะเวลาทีป่ ระกาศจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อบ่ งชี้ ที่ ระบุ ในย่ อหน้ าที่ 12 มิ ได้ ครอบคลุ มทุ กประเด็น กิ จการอาจระบุ ข้ อบ่ งชี้ อื่ น ที่ แสดง
ให้ เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่าจนทาให้ กิจการต้ องประเมินมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของ
สินทรั พ ย์น้ั น หรื อในกรณี ของค่ าความนิ ยมต้ องทดสอบการด้ อยค่ าตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่
80 ถึง 99
หลักฐานจากรายงานภายในที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่ารวมถึงข้ อบ่งชี้ต่อไปนี้
14.1 กระแสเงิ น สดจ่ า ยเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ หรื อ จ านวนเงิ น ที่ จ าเป็ นต้ องจ่ า ย
ในภายหลังเพื่อให้ สินทรัพย์น้ันใช้ งานได้ หรือเพื่ อบารุงรักษาสินทรัพย์มีจานวนสูงกว่า
งบประมาณที่กาหนดไว้ เดิมอย่างมีนัยสาคัญ
14.2 กระแสเงินสดสุทธิท่ไี ด้ รับจริ ง หรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจาก
สินทรัพย์มีจานวนต่ากว่างบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
14.3 กระแสเงิน สดสุทธิหรื อกาไรจากการดาเนิ นงานตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรั พ ย์
ลดลงอย่ างมี นั ยสาคัญ หรื อ ผลขาดทุ น ตามงบประมาณที่เกิดจากสิน ทรั พ ย์ เพิ่ มขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญ หรือ
14.4 เมื่ อ รวมผลการด าเนิ น งานในงวดปั จ จุ บั น กั บ ผลการด าเนิ น งานที่ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคตตามงบประมาณแล้ ว เกิดผลขาดทุน จากการดาเนินงานหรือกระแสเงินสด
จ่ายสุทธิท่เี กิดจากสินทรัพย์
ตามที่ได้ ระบุ ในย่ อหน้ าที่ 10 กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า ของสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่มีอายุ
การใช้ ป ระโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอนหรือ สิน ทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ ได้ ใช้ งาน และค่าความนิ ยม
อย่างน้ อยปี ละครั้ง นอกจากข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 10 แล้ ว กิจการต้ องนาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความมี ส าระส าคั ญ มาใช้ ในการระบุ ว่ า กิ จ การจ าเป็ นต้ องประมาณ การมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า
จะได้ รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่ า
จะได้ รับคืนใหม่ หากการคานวณครั้งก่อนแสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
นั้น สูงกว่ ามู ลค่าตามบัญ ชีอย่างมีนั ยสาคัญ และไม่ เกิด เหตุการณ์ ใดที่ส่งผลกระทบต่อผลต่าง
ระหว่ างมู ลค่ า ดังกล่ าว ในทานองเดียวกัน การวิ เคราะห์ ครั้ งก่อนอาจแสดงให้ เห็น ว่ ามู ลค่ าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ข้ อบ่งชี้ใดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 12
จากตัวอย่างในย่ อหน้ าที่ 15 ถ้ าอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น
ในตลาดอื่นเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด กิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์อย่างเป็ นทางการในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ ในการค านวณมู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์
10
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ตัวอย่างเช่ น อัตราดอกเบี้ ยระยะสั้น ที่เพิ่ มขึ้น อาจไม่ มีผลกระทบอย่ างมี สาระสาคั ญ
ต่ออัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ ซึ่งมีอายุการใช้ ประโยชน์
เหลืออยู่เป็ นเวลายาวนาน
16.2 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น
มี ผ ลกระทบต่ อ อั ต ราคิ ด ลดที่ใช้ ในการค านวณมู ลค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ แต่ จาก
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในครั้งก่อน แสดงให้ เห็นว่า
16.2.1
มู ลค่ าที่ค าดว่ าจะได้ รับ คื น ไม่ น่ าจะลดลงอย่ างมี สาระสาคั ญ เนื่ องจาก
มี แ นวโน้ มว่ า กิ จ การจะได้ รั บ กระแสเงิ น สดในอนาคตเพิ่ ม ขึ้ น (เช่ น
ในบางกรณี กิจ การอาจสามารถแสดงให้ เห็น ว่ า กิจ การได้ ป รั บ ตั ว ให้
รายได้ สามารถชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ
16.2.2
การลดลงในมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ไม่ ท าให้ เกิ ด ผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าอย่างมีสาระสาคัญ
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่า อาจบ่งชี้ว่ากิจการจาเป็ นต้ องทบทวนและปรับปรุง
อายุการใช้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจาหน่าย) หรือมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ อง แม้ ว่าจะไม่มี
การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน

การวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ได้ ก าหนดคานิ ยามของมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คืน หมายถึง มูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย หรือ
มูลค่าจากการใช้ แล้ วแต่ จานวนเงินใดจะสูงกว่า กิจการต้ องวัดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนตาม
ข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 57 สาหรับคาว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้ าดังกล่าวให้
มีความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละ
หน่วย
กิจ การอาจไม่ จาเป็ นต้ อ งก าหนดทั้งมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ ายและมู ล ค่ า
จากการใช้ สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหนึ่งในสองจานวนนี้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ แสดงว่าสินทรัพย์ไม่เกิดการด้ อยค่าและกิจการไม่จาเป็ นต้ องประเมินมูลค่าอีกจานวนหนึ่ง
กิจ การอาจวัด มู ลค่ ายุติธรรมหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ ายได้ แ ม้ ว่าจะไม่ มี ราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจไม่
สามารถวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ยได้ เนื่ อ งจากไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ท่ี ใ ช้
ในการประมาณการราคาที่เชื่ อถือได้ จากรายการขายสิน ทรั พย์ท่ีเกิดขึ้น ในสภาพปกติระหว่ าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุ บันของตลาด ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้ มูลค่า
จากการใช้ ของสินทรัพย์ถือเป็ นมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
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กิจการอาจใช้ มู ลค่ ายุ ติ ธรรมหั ก ด้ วยต้ นทุ นในการจาหน่ ายเป็ นมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บคื นของ
สินทรัพย์หากไม่มีเหตุผลที่ทาให้ เชื่อได้ ว่ามูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์น้ันจะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
หั ก ด้ วยต้ นทุ น ในการจ าหน่ า ยอย่ า งมี ส าระส าคั ญ กรณี ดั ง กล่ า วมั ก เกิ ด ขึ้ นกั บ สิ น ทรั พ ย์
ที่ถื อไว้ เพื่ อจาหน่ าย เนื่ องจากมู ลค่ าจากการใช้ ของสินทรั พย์ ท่ีถื อไว้ เพื่ อจาหน่ ายประกอบด้ วย
เงินสดสุทธิท่ีจะได้ รับจากการจาหน่ ายสินทรั พย์น้ั นเป็ นสาคัญ ในขณะที่กระแสเงินสดที่จะได้ รับ
ในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันจาหน่ ายสินทรัพย์น้ัน น่ าจะเป็ นจานวนเงิน
ที่น้อยมาก
กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนสาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์
เหล่ านั้ น ไม่ ก่ อให้ เกิดกระแสเงิน สดรั บ ซึ่ งเป็ นอิสระอย่ างมากจากกระแสเงิน สดรั บ ที่เกิดจาก
สินทรัพย์อ่ ืนหรือกลุ่มสินทรัพย์อ่ ืน ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของหน่ วยสินทรั พ ย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดซึ่ งมีสินทรั พ ย์ท่ีพิ จารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้ าที่ 65 ถึง
103) นอกจากกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
22.1 มูลค่ ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุ นในการจาหน่ ายของสินทรั พย์สูงกว่ามู ลค่าตามบั ญชีของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
22.2 มู ลค่ าจากการใช้ ของสิน ทรั พ ย์สามารถประมาณการได้ ใกล้ เคี ยงกับ มู ลค่ ายุ ติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย
ในบางกรณี การกาหนดมูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ โดย
การประมาณการ การหาค่าเฉลี่ยและการคานวณแบบลัด อาจให้ ผลใกล้ เคียงอย่างสมเหตุสมผล
กับการคานวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานฉบับนี้
การวัด มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารใ ช้ป ระโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน

24

ย่ อ หน้ าที่ 10 ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งทดสอบการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ
การใช้ ป ระโยชน์ ไม่ ท ราบแน่ น อนเป็ นประจาทุ ก ปี โดยเปรี ยบเทียบมู ล ค่ าตามบั ญ ชี กับ มู ลค่ า
ที่คาดว่ าจะได้ รับคืน โดยไม่ต้องคานึ งว่ามีข้อบ่ งชี้ ใดที่บ่งชี้ ว่าสินทรัพย์น้ัน อาจเกิดการด้ อยค่ า
หรื อ ไม่ อย่ างไรก็ตาม การคานวณมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คื น อย่ างละเอียดที่คานวณไว้ ล่าสุด
ในงวดก่ อ นอาจน ามาใช้ ในการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ดั งกล่ า วในงวดปั จ จุ บั น ได้
ถ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
24.1 หากสิน ทรั พ ย์ไม่ มี ตัวตนไม่ ก่ อให้ เกิด กระแสเงิน สดรั บ จากการใช้ อย่ างต่ อเนื่ องซึ่ ง
ไม่ข้ ึนอยู่กับกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อ่ืนหรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื ทาให้ กิจการต้ อง
ทดสอบการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนนั้ น โดยถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ย
สิน ทรั พ ย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสด โดยสิน ทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็ นส่วนประกอบของหน่ วย
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดนั้ นไม่ ไ ด้ เปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ นั บ จาก
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนล่าสุด
12
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24.2
24.3

การค านวณครั้ งล่ า สุ ด ได้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น สู ง กว่ า มู ล ค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ และ
จากการวิ เคราะห์ เหตุการณ์ ท่ีได้ เกิดขึ้นและสถานการณ์ ท่ีมีการเปลี่ ยนแปลงนั บจาก
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนล่าสุด มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การคานวณจะ
แสดงให้ เห็ น ว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ในปั จ จุ บั น ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
25– 27 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
28
ต้ นทุนในการจาหน่ ายในส่วนที่มิได้ รับรู้เป็ นหนี้ สินต้ องนามาหักในการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ นทุ น ในการจ าหน่ า ย ตั ว อย่ า งของต้ นทุ น ในการจ าหน่ า ย ได้ แก่ ต้ นทุ น ทางกฎหมาย
ค่ าอากรแสตมป์ และภาษี ท่ีคล้ ายคลึ งกัน ต้ น ทุ น ในการขนย้ ายสิน ทรั พ ย์ และต้ น ทุ น ส่วนเพิ่ ม
โดยตรงที่ทาให้ สินทรั พย์น้ันอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะขาย อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) และต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการลดขนาดหรื อการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ
หลังการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่ถือเป็ นต้ นทุนส่วนเพิ่มโดยตรงในการจาหน่ายสินทรัพย์น้ัน
29
ในการจาหน่ ายสินทรัพ ย์บ างครั้ง ผู้ ซ้ ือต้ องรั บภาระหนี้ สินที่เกี่ยวข้ องด้ วย และมูลค่ายุติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ ายของสินทรัพย์ จะนามูลค่าของทั้งสิน ทรัพย์และหนี้สิน ที่เกี่ยวข้ อง
มาใช้ ย่อหน้ าที่ 78 อธิบายเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติสาหรับกรณีดังกล่าว
มูลค่าจากการใช้
30

31

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ต้องรวมอยู่ในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
30.1 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
30.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับ ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้ นกับจานวนเงิน หรือจังหวะเวลา
ของกระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มู ล ค่ า ของเงิน ตามเวลา โดยใช้อ ัต ราดอกเบี้ ยปั จ จุ บ นั ในตลาดจากการลงทุ น
ทีป่ ราศจากความเสีย่ ง
30.4 ราคาทีไ่ ด้คานึงถึงความไม่แน่นอนทีส่ ืบเนือ่ งมาจากสินทรัพย์ และ
30.5 ปัจจัยอื่น เช่น การขาดสภาพคล่อง ซึ่งผูร้ ่วมตลาดจะสะท้อนในการกาหนดกระแส
เงินสดในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
การประมาณการมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
31.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องและจากการจาหน่ายสินทรัพย์ และ
31.2 ใช้ อตั ราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว
13
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32

กิจ การสามารถสะท้ อ นองค์ ป ระกอบที่ระบุ ในย่ อหน้ าที่ 30.2 30.4 และ 30.5 โดยการเลื อก
ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง กั บ กระแสเงิ น สดในอนาคตหรื อ ปรั บ ปรุ ง กั บ อั ต ราคิ ด ลดก็ไ ด้ ไม่ ว่ า กิ จ การ
จะเลือกใช้ วิธีใดเพื่ อสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจานวนเงิน
หรื อ จั งหวะเวลาของกระแสเงิน สดในอนาคต ผลลั พ ธ์ท่ีได้ ต้อ งสะท้ อ นถึ งมู ลค่ าปั จ จุ บั น ของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว้ กล่าวคือ กิจการอาจใช้ มูลค่าถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะเป็ นไปได้ ของทุกกรณีได้ แนวทางเพิ่มเติมในการใช้ เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพื่อวัด
มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก
เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

33

34

35

ในการวัดมูลค่าจากการใช้ กิจการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยข้อ สมมติ ที่ส มเหตุ ส มผลและมี หลักฐาน
สนับสนุ นซึ่งแสดงถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริหารภายใต้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่จะเป็ นอยู่ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ และ
กิจการต้องให้น้ าหนักกับหลักฐานสนับสนุนทีไ่ ด้จากภายนอก
33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด ซึ่งได้รบั การอนุ มตั ิจากฝ่ ายบริหาร แต่ตอ้ งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด
รับหรื อจ่ ายที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรื อจากการปรับปรุ ง
หรือทาให้สินทรัพย์น้นั ดีขึ้น การประมาณการโดยอาศัยงบประมาณหรือประมาณการ
ดังกล่าวต้องครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ น
เพียงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่ านกว่านั้น
33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลังจากช่ วงเวลาของงบประมาณหรื อประมาณการ
ล่าสุ ด โดยการปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือ
ประมาณการด้วยอัตราการเติบโตทีค่ งทีห่ รือลดลงสาหรับปี ถัดไป นอกจากมีเหตุผล
สนับสนุ นว่ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้ น อัตราการเติบโตนี้ ต้องไม่สู ง
กว่ าอัตราการเติ บโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรมหรือประเทศ
ที่กิ จการนั้นด าเนิ นงานอยู่ หรื อ ของตลาดซึ่ งสิ นทรัพ ย์น้ นั ถู กน าไปใช้ นอกจาก
มีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตทีส่ ูงกว่า
ฝ่ ายบริหารต้ องประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในปั จจุบัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
กระแสเงิ น สดที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ฝ่ ายบริ ห ารต้ องมั่ น ใจว่ า ข้ อสมมติ ท่ี ใ ช้ ในการประมาณการ
กระแสเงินสดในปั จจุ บันสอดคล้ องกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยนาผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณ์ท่ไี ม่ได้ เกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้ วย
โดยทั่วไปงบประมาณหรื อประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุ ไว้ อ ย่ าง
ชัดเจนและเชื่อถือได้ ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี มักไม่สามารถหาได้ ด้ วยเหตุดังกล่าวฝ่ ายบริหาร
14
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36

37

38

จึ ง ควรประมาณการกระแสเงิ น สดโดยอาศั ย งบประมาณ หรื อ ประมาณการล่ า สุ ด ส าหรั บ
ระยะเวลา 5 ปี เป็ นอย่างมาก ฝ่ ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัย
งบประมาณ หรื อประมาณการทางการเงิน ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี หากฝ่ ายบริหารมั่นใจว่ า
ประมาณการนั้ น เชื่ อ ถื อ ได้ และฝ่ ายบริ ห ารต้ อ งสามารถแสดงให้ เห็น ว่ า จากประสบการณ์
ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดสาหรับระยะเวลาที่เกินกว่า 5 ปี ได้ อย่างแม่นยา
กิจ การต้ อ งประมาณการกระแสเงิ น สดไปจนสิ้ นสุ ด อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ของสิน ทรั พ ย์ โดย
การปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้ วย
อัตราการเติบโตสาหรับปี ถัดไป อัตราการเติบโตที่ใช้ ต้องเป็ นอัตราคงที่หรื ออัตราที่ลดลง ดังนั้น
อัตราการเติ บ โตที่เหมาะสมควรเท่ ากั บ ศู น ย์ หรื อ ติ ดลบ นอกจากมี ข้อ มู ลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกั บ
รูปแบบวงจรของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโต
สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ ามาในตลาดทาให้ การเติบโตของกิจการถูกจากัด ดังนั้น จึงเป็ น
การยากที่ อั ต ราการเติ บ โตของกิ จ การจะสู ง กว่ า อั ต ราการเติ บ โตในอดี ต ถั ว เฉลี่ ย ระยะยาว
(เป็ นต้ นว่า 20 ปี ) ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กจิ การนั้นดาเนินงานอยู่ หรือของ
ตลาดซึ่งสินทรัพย์น้ันถูกนาไปใช้
ในการใช้ ข้อ มู ลจากงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงิน กิจการต้ องพิ จารณาว่ าข้ อมู ล
ดั ง กล่ า วจั ด ท าขึ้ นโดยอาศั ย ข้ อ สมมติ ท่ี ส มเหตุ ส มผลและมี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น และเป็ น
การประมาณการที่ดีท่ีสุดของฝ่ ายบริ หารภายใต้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ ตลอดอายุ
การใช้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ของสินทรัพย์
ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

39

40

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องรวมถึง
39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง
39.2 ประมาณการกระแสเงิน สดจ่ ายที่จาเป็ นในการก่ อ ให้เกิด กระแสเงินสดรับ จาก
การใช้สิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ซึ่ ง รวมถึ ง กระแสเงิ น สดจ่ า ยเพื่ อ การเตรี ย ม
สินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้) และประมาณการกระแสเงินสดจ่ าย
ดังกล่าวจะต้องเกีย่ วข้องโดยตรง หรือสามารถปั นส่วนให้กบั สินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์
ทีส่ มเหตุสมผลและสมา่ เสมอได้ และ
39.3 กระแสเงินสดสุทธิ ที่จะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ นั
เมือ่ สิ้ นอายุการใช้ประโยชน์
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้ องมาจากข้ อ สมมติท่สี ม่าเสมอเกี่ยวกับ
การเพิ่ ม ขึ้ นของราคาอั น เนื่ อ งมาจากอั ต ราเงิ น เฟ้ อทั่ ว ไป ดั ง นั้ น กิ จ การต้ อ งประมาณการ
กระแสเงิ น สดในอนาคตโดยการประเมิ น ระดั บ ราคาที่ มี ผ ลกระทบของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ
หากกิจการใช้ อัตราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปไว้ แล้ ว
สาหรั บกรณี ท่ีอัตราคิดลดที่ใช้ ไม่ ได้ รวมผลกระทบของการเพิ่ มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อ
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41

42

43

44

45

46

47

ทั่ว ไป กิจ การต้ อ งประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตโดยการประเมิ น ระดั บ ราคาที่ไม่ มี
ผลกระทบของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ (แต่ ให้ รวมผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของระดั บ ราคา
ที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต)
การประมาณการกระแสเงิ น สดจ่ ายต้ อ งรวมถึ งค่ าใช้ จ่ ายในการดู แ ลรั กษาสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเกิ ดขึ้ น
เป็ นประจ าทุ ก วั น และค่ า ใช้ จ่ า ยในอนาคตที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงหรื อ ที่ ส ามารถปั น ส่ ว นให้ กั บ
สินทรัพย์โดยใช้ เกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลและสม่าเสมอเพื่อทาให้ สนิ ทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
กิจการต้ องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่สินทรัพย์น้ัน
พร้ อมที่จะใช้ งานหรือพร้ อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้ รวมกระแสเงินสดจ่าย
ที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นดังกล่ าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายเพิ่ ม
ของอาคารระหว่างก่อสร้ างหรือโครงการพัฒนาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้ องไม่รวมจานวนต่อไปนี้เพื่อป้ องกันการคานวณซา้
43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเป็ นอิสระอย่างมากจาก
กระแสเงินสดรั บที่เกิดจากสินทรั พย์ภายใต้ การพิจารณา (เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทลูกหนี้) และ
43.2 กระแสเงินสดจ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับภาระผูกพันซึ่งได้ รับรู้เป็ นหนี้สินไว้ แล้ ว (เช่น เจ้ าหนี้
เงินบาเหน็จบานาญ หรือประมาณการหนี้สนิ )
กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปั จจุ บนั ของสินทรัพย์ และ
การประมาณการดัง กล่ า วต้อ งไม่ ร วมกระแสเงิ น สดรับ หรื อ จ่ ายในอนาคตที่ ค าดว่ า
จะเกิดขึ้ นจากรายการต่อไปนี้
44.1 การปรับโครงสร้างในอนาคตทีย่ งั ไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน หรือ
44.2 การปรับปรุงหรือทาให้สินทรัพย์น้นั ดีขึ้น
เนื่ อ งจากกระแสเงิน สดในอนาคตได้ ป ระมาณการจากสภาพในปั จจุ บั น ของสิน ทรั พ ย์ ดังนั้ น
มูลค่าจากการใช้ จึงไม่สะท้อนให้ เห็นถึง ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
45.1 กระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตหรื อ ต้ นทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง สามารถประหยั ด ได้
(เช่ น ต้ น ทุ น เกี่ ย วกั บ พนั ก งานที่ ล ดลง) หรื อ ผลประโยชน์ ท่ี ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจาก
การปรับโครงสร้ างในอนาคตที่กจิ การยังไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน หรือ
45.2 กระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตเพื่ อปรั บ ปรุ ง หรื อ ท าให้ สิ น ทรั พ ย์ น้ั นดี ข้ ึ นหรื อ
กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว
การปรั บ โครงสร้ าง หมายถึ ง แผนงานที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารวางแผนและควบคุ ม ของฝ่ ายบริ ห าร
ซึ่งทาให้ เกิดเปลี่ ยนแปลงอย่ างมี สาระสาคั ญ กับ ขอบเขตในการดาเนิ น ธุร กิจของกิจการหรื อ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการ
หนี้ สิน หนี้ สินที ่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ แนวปฏิบั ติ
ที่สร้ างความชัดเจนว่าเมื่อใดจึงจะถือว่ากิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้ าง
เมื่ อ กิ จ การมี ข้ อ ผู ก มั ด ที่ จ ะปรั บ โครงสร้ า ง สิ น ทรั พ ย์ บ างรายการอาจได้ รั บ ผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้ างนั้น ดังนั้นเมื่อกิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้ างกิจการต้ อง
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ก าหนดมู ลค่ าจากการใช้ โดยการประมาณการกระแสเงิน สดรั บ และจ่ ายในอนาคต
ที่สะท้ อ นถึ งต้ น ทุ น ที่ป ระหยั ดได้ แ ละผลประโยชน์ อ่ ื น ที่เกิ ดจากการปรั บ โครงสร้ าง
(ซึ่ งกาหนดจากงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินล่ าสุดที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ าย
บริหาร) และ
47.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตสาหรับการปรับโครงสร้ างและนาไปรวมอยู่
ในประมาณการหนี้ สิน จากการปรับ โครงสร้ างตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้ น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตของกิจการต้ องไม่ ร วมประมาณการกระแสเงิน สดรั บ
ในอนาคตที่ ค าดว่ า จะเกิ ด จากการเพิ่ มขึ้ นของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
กระแสเงิน สดจ่ า ยเพื่ อ ปรั บ ปรุ งหรื อ ท าให้ สิน ทรั พ ย์ ดี ข้ ึ น จนกว่ า กระแสเงิน สดจ่ ายดั งกล่ า ว
จะเกิดขึ้น
ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตให้ ร วมกระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตที่ จ าเป็ นส าหรั บ
การรั ก ษาระดั บ ของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด จากสิน ทรั พ ย์ ในสภาพปั จ จุ บั น
เมื่ อ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดประกอบด้ วยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี อ ายุ ก ารใช้ ประโยชน์
โดยประมาณที่แตกต่ างกันและสินทรัพย์ทุกรายการนั้นมีความจาเป็ นต่อการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ หน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิน สดจะถื อ ว่ า การเปลี่ ย นแทนของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี
อายุการใช้ ประโยชน์ ส้นั กว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการบารุงรักษาตามปกติเพื่อทาให้ หน่วยสินทรัพย์
ที่ก่ อให้ เกิดเงิน สดนั้ น อยู่ ในสภาพที่ใช้ งานได้ ในทานองเดียวกัน หากสิน ทรั พ ย์รายการหนึ่ ง
มี ส่ ว นประกอบที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ โดยประมาณที่ แ ตกต่ า งกั น การเปลี่ ย นแทนของ
ส่วนประกอบที่มีอ ายุการใช้ ประโยชน์ ส้ันกว่าจะถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการบ ารุงรั กษาสินทรั พย์
เมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ต้องไม่รวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจ่ ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
50.2 ภาษีเงินได้ทีร่ บั หรือจ่ ายไป
ข้ อ สมมติ ท่ีใช้ ในการประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ สมมติ ท่ีใช้
ในการกาหนดอัตราคิด ลด มิฉะนั้น กิจการอาจนาผลกระทบของข้ อสมมติบางประการมารวม
คานวณซา้ หรืออาจไม่นามาคานวณ หากกิจการได้ คานึงถึงผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลา
โดยการคิ ดลดประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตแล้ ว กิ จการต้ องไม่ น ากระแสเงิ น สดรั บ
หรื อ จ่ า ยจากกิจ กรรมจั ด หาเงิน มารวมในประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคต ในท านอง
เดี ยวกัน กระแสเงิน สดในอนาคตต้ อ งเป็ นประมาณการก่ อ นหั ก ภาษี เงิน ได้ เนื่ อ งจากอัต รา
คิดลดที่ใช้ ในการคานวณเป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ที่จะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์
เมื่ อสิ้ นสุ ดอายุ การใช้ประโยชน์ต ้องเป็ นจ านวนเงิ นซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้ร ับจากการจ าหน่ าย
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53

53ก

สินทรัพย์ในราคาที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่ อรองราคากันได้อย่ างเป็ นอิ สระในลักษณะของผู ้ที่ ไม่ มี ความเกี่ ยวข้องกัน จ านวนที่ คาดว่ า
จะได้รบั จากการจาหน่ายนี้ ต้องหักประมาณการต้นทุนในการจาหน่าย
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะได้ รับ (หรื อที่จะต้ องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์เมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ จะต้ องกาหนดในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย เว้ นแต่ในการประมาณกระแสเงินสดสุทธิน้ัน
53.1 กิจการใช้ ราคาที่อ้างอิงได้ ณ วันที่ทาการประมาณการสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ซึ่ งสิ้น สุด อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ และน าไปใช้ ในการด าเนิ น งานภายใต้ ส ภาพการณ์
ที่คล้ ายคลึงกัน
53.2 กิจ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง ราคาดั ง กล่ า วด้ วยผลกระทบจากการเพิ่ ม ขึ้ นของระดั บ ราคา
ในอนาคตเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ อทั่วไป และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ระดับราคาในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรั พย์น้ัน อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการไม่ได้
รวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจาก
การใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและอัตราคิดลด กิจการต้ องไม่รวมผลกระทบดังกล่าว
ในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ด้วย
มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้ อนถึงข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะ
น ามาใช้ เมื่ อ มี ก ารก าหนดราคาสิ น ทรั พ ย์ ในทางตรงกั น ข้ า ม มู ล ค่ า จากการใช้ ส ะท้ อ นถึ ง
ผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลเฉพาะเจาะจงต่อกิจการและไม่ ได้ ส่งผลกับกิจการอื่น
ทั่วไป เช่ น มู ลค่ ายุ ติธรรมไม่ ได้ ส ะท้ อนถึ งปั จจั ย เหล่ า นี้ ซึ่ งโดยทั่วไปปั จจั ยเหล่ านี้ ไม่ ได้ มีไว้
สาหรับผู้ร่วมตลาด
53ก.1 มูลค่าส่วนเพิ่ มที่ได้ มาจากการรวมกลุ่มของสิน ทรัพย์ (เช่ น การสร้ างกลุ่มการลงทุ น
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีสถานที่ต้งั แตกต่างกัน)
53ก.2 การผนึกกาลังร่วมกันระหว่างสินทรัพย์ท่มี ีการวัดมูลค่ากับสินทรัพย์อ่นื
53ก.3 สิทธิทางกฎหมายหรือข้ อจากัดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสาหรับเจ้ าของสินทรัพย์
ในปัจจุบัน และ
53ก.4 ประโยชน์ ท างภาษี หรื อ ภาระทางภาษี ท่ี เฉพาะเจาะจงส าหรั บ เจ้ าของสิ น ทรั พ ย์
ในปัจจุบัน
กระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ

54

กระแสเงิ น สดในอนาคตต้ อ งประมาณการในสกุ ล เงิ น ที่ ก ระแสเงิ น สดเหล่ า นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น
และต้ องคิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมสาหรับสกุลเงินนั้น กิจการต้ องแปลงค่ามูลค่าปัจจุบัน
ที่ประมาณการขึ้นโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คานวณมูลค่าจากการใช้
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อัตราคิดลด
55

56

57

อัตราคิดลด (อัตรา) ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษี เงินได้ที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปัจจุบนั ของ
55.1
มูลค่าของเงินตามเวลา และ
55.2
ความเสี่ย งที่ เฉพาะเจาะจงของสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ งการประมาณการกระแสเงิน สด
ในอนาคตยังไม่ได้นาความเสีย่ งดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงประมาณการ
อัตราที่สะท้ อนการประเมินมูลค่ าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปั จจุ บันและความเสี่ยง
ที่ เ ฉพาะเจาะจงของสิ น ทรั พ ย์ คื อ ผลตอบแทนที่ ผ้ ู ลงทุ น ต้ อ งการหากได้ เลื อ กการลงทุ น
ที่ก่ อ ให้ เกิด กระแสเงิน สดที่มี จานวน จั งหวะเวลาและความเสี่ย งเทียบเท่ ากั บ กระแสเงิน สด
ที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับจากสินทรั พย์ น้ัน อัตราดังกล่ าวประเมินได้ จากอัตราในตลาดปั จจุ บั น
สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ท่ีคล้ ายคลึ งกัน หรื อจากต้ น ทุ นถั วเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั ก ของเงินทุ น ของกิจ การที่
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ซ่ึงมีสินทรั พย์หรื อกลุ่มของสินทรัพย์ท่ีมีศักยภาพในการบริการ
และความเสี่ ยงที่ คล้ ายคลึ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก าลั งพิ จารณาอยู่ อย่ างไรก็ตาม อั ตราคิ ดลดที่ ใช้
ในการวั ดมู ลค่ าจากการใช้ ต้ องไม่ น าความเสี่ ยงมาพิ จารณาปรั บปรุ งประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการคานวณซา้
เมื่อกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้ เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์ได้ จากตลาดโดยตรง กิจการต้ อง
หาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้ เคียงกันเพื่ อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่มเติมในการประมาณการ
อัตราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
58

59

60

กิจการต้ องรับรู้และวัด มูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์แต่ ละรายการที่ไม่ รวมถึง
ค่ าความนิ ย ม ตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 59 ถึ ง 64 และต้ อ งรั บ รู้ แ ละวั ด มู ลค่ า ผลขาดทุ น
จากการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและค่ า ความนิ ย มตามที่ ก าหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 65 ถึง 108
กิจการต้อ งบัน ทึ ก ลดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ให้เท่ ากับ มู ลค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื น
ก็ต่อเมื่อ มู ล ค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื นตา่ กว่ ามู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพ ย์น้ นั มู ลค่ าส่ วนที่
ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรือขาดทุน ทันที เว้นแต่ มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์เป็ นราคาทีต่ ีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ตัวอย่างเช่น
วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ) กิ จ การต้ อ งน าผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า
ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ตี ร าคาใหม่ ไ ปลดส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรัพ ย์ต ามข้อ ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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61

62

63

64

กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ไี ม่มีการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน
อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ การต้ องรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ตี ร าคาใหม่
ในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ในกรณี ท่ี ผ ลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า นั้ น ไม่ เกิ น กว่ า จ านวน
ส่วนเกิน ทุ น จากการตีราคาสิน ทรั พย์ ท่ีบั น ทึกไว้ สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ รายการเดี ยวกัน ผลขาดทุ น
จากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ดังกล่าวต้ องนาไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
ของสินทรัพย์น้ัน
กรณี ที่ผ ลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่ประมาณการขึ้ นมีจานวนสู งกว่ ามู ลค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์ที่ เกี่ย วข้อ ง กิ จการต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นต่ างนั้น เป็ นหนี้ สิ น หากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกาหนดไว้
หลังจากที่กิจการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ า กิจการต้องปรับปรุงการคานวณค่ าเสื่อม
ราคา (ค่ าตัดจาหน่าย) ของสิ นทรัพย์สาหรับงวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่ าตามบัญ ชี
ทีป่ รับปรุงใหม่ของสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) และนามาปั นส่วนอย่างเป็ นระบบ
ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์
หากกิจ การรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า กิจ การต้ อ งระบุ สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้
รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี ท่ปี รับปรุงใหม่ของ
สินทรัพย์กบั ฐานภาษีของสินทรัพย์น้ัน

หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม
65

กิจ การต้ อ งระบุ ห น่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและก าหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี รวมทั้ง รั บ รู้
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของหน่ วยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและค่ า ความนิ ย ม
ตามข้ อกาหนด ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค
การระบุหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด

66

67

หากมี ข อ้ บ่งชี้ ใดที่แ สดงว่ าสิ น ทรัพย์อ าจเกิดการด้อ ยค่ า กิจการต้อ งประมาณการมู ลค่ า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่า
ที่ค าดว่ า จะได้รบั คื น ของสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการได้ กิ จ การต้อ งก าหนดมู ล ค่ า ที่ค าดว่ า
จะได้รบั คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิน สดที่ มี สิ น ทรัพ ย์ที่ก าลังพิ จารณารวมอยู่
(หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด)
กิจการจะไม่สามารถกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ หากเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
67.1 มู ลค่ าจากการใช้ ของสินทรั พย์ ไม่ สามารถประมาณการได้ ใกล้ เคี ยงกับมู ลค่ ายุ ติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ ายของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคต
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จากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องไม่สามารถประมาณการได้ เป็ นจานวนเงินที่น้อยมาก)
และ
67.2 สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสด
รับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่นื ได้
ในกรณีดังกล่ าวกิจการสามารถกาหนดมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ และมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ได้ เฉพาะสาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริ ษัทเหมืองแร่ เป็ นเจ้ าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้ สนั บสนุ นกิจกรรมเหมืองแร่ ของบริ ษัท
เอง ทางรถไฟส่วนบุ คคลดังกล่ าวสามารถนาไปขายเป็ นเศษซากได้ เท่านั้น และไม่สามารถ
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ ที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ืนใน
เหมืองแร่
ในกรณี ดังกล่าวบริ ษัทไม่ สามารถประมาณการมูลค่ าที ่คาดว่าจะได้รับ คื น ของทางรถไฟได้
เนื่อ งจากมูลค่ าจากการใช้ท างรถไฟไม่ สามารถกาหนดได้แ ละอาจแตกต่ างจากมูลค่ าซาก
ดังนั้น บริ ษั ท จึง ประมาณการมู ล ค่ า ที ่ค าดว่า จะได้รับ คื น ของหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เกิ ด
เงินสดทีท่ างรถไฟดังกล่าวรวมอยู่ดว้ ย กล่าวคือเหมืองแร่โดยรวม
68

ตามคานิยามที่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หมายถึง กลุ่มของ
สินทรัพย์ท่สี ามารถระบุได้ ท่เี ล็กที่สุดซึ่งก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแส
เงิน สดรั บ ที่เกิ ดจากสิน ทรั พ ย์ อ่ ื น หรื อ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ อ่ืน การระบุ ห น่ วยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด
เงินสดต้ องอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไม่สามารถกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
แต่ ละรายการได้ กิจ การต้ อ งก าหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บ คื น ของกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท่ีเล็ก ที่สุด
ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรั บที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ืน
หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื
ตัวอย่าง
บริษัทเดินรถประจาทางแห่งหนึ่งให้ บริการภายใต้ สญ
ั ญาที่ทากับเทศบาล ซึ่งกาหนดให้ บริษัทต้ อง
ให้ บริการขั้นต่า 5 เส้ นทาง กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้ รับจากการเดินรถ
แต่ละเส้ นทางแยกจากกันได้ และการเดินรถเส้ นทางหนึ่งมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
เนื่องจากข้อกาหนดตามสัญญา กิจการไม่สามารถทีจ่ ะยกเลิกเดินรถเส้นทางใดเส้นทางหนึ ่งได้
ดังนั้น ระดับ ที ่เล็ก ที ่สุด ของกระแสเงิ น สดรับ ที ่ส ามารถระบุ ได้ ซึ ่งเป็ นอิ ส ระอย่ า งมากจาก
กระแสเงินสดรับทีเ่ กิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น คื อ กระแสเงินสดรับทีเ่ กิดจาก
การเดิ น รถทัง้ 5 เส้น ทางรวมกัน ดังนั้น หน่ วยสิน ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เกิ ด เงิน สดคื อบริ ษัทเดิ น รถ
ประจาทางทัง้ บริษทั
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กระแสเงินสดรั บ คือกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ รับมาจากบุ คคลหรื อกิจการ
ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์
ซึ่งเป็ นอิสระอย่ างมากจากกระแสเงินสดรั บที่เกิดจากสินทรั พย์อ่ ืนหรื อกลุ่ มสินทรั พย์อ่ ืนหรื อไม่
กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริหารติดตามผลการดาเนินงานของ
กิจการ (เช่น สายการผลิต ลักษณะของธุรกิจ สถานที่ต้ัง เขตพื้ นที่ หรือภูมิภาคแต่ละแห่ ง) หรื อ
วิ ธีท่ีฝ่ ายบริ หารใช้ ในการตั ดสินใจเกี่ยวกับการใช้ สินทรั พย์ และการดาเนิ นงานของกิจการอย่ าง
ต่อเนื่อง หรือการจาหน่ายสินทรัพย์และการยกเลิกการดาเนินงานของกิจการ
กิ จ การต้อ งระบุ ใ ห้สิ น ทรัพ ย์ห รื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์เป็ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
หากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ นั ผลิตผลผลิตที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แม้ว่าจะมี
การน าผลผลิ ต บางส่ ว นหรื อ ทั้งหมดมาใช้ภ ายในกิ จการ หากราคาโอนภายในส่ งผลต่ อ
กระแสเงินสดรับที่ เกิดจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนา
ประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับราคาในอนาคตสาหรับผลผลิตนั้น ที่เป็ นราคา
ทีส่ ามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน มาใช้เพือ่
70.1 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ในอนาคตเพื่อกาหนดมู ลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด และ
70.2 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้อ งจ่ ายในอนาคตเพื่อกาหนดมู ลค่ าจากการใช้
ของสินทรัพย์อื่นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ราคาโอนภายใน
แม้ ว่ ากิ จ การได้ น าผลผลิ ต ที่ ได้ จ ากสิน ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท้ังหมด หรื อ บางส่วนไปใช้
ในหน่วยสินทรัพย์อ่นื ภายในกิจการ (เช่น สินค้ าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้ องถือว่า
สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่ม
สินทรัพย์อ่ ืนหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ได้ ในตลาดซื้อขายคล่อง ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันสามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ
ที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ ืนหรือกลุ่มของสินทรัพย์ อ่ืน กิจการต้ องปรั บปรุงข้ อมูลที่ประมาณการโดย
อาศัยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
หรือเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์อ่ ืนหรื อหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดอื่นที่ได้ รับผลกระทบจาก
ราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้ อนถึงประมาณการที่ดีท่สี ุดของฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับ
ราคาในอนาคตที่เป็ นราคาที่สามารถต่ อรองราคากันได้ อย่ างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ ท่ีไม่ มี
ความเกี่ยวข้ องกัน
กิจการต้องระบุ หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสาหรับสินทรัพย์เดียวกันหรือ สินทรัพย์
ประเภทเดียวกันในแต่ละงวดให้มีความสอดคล้องกัน เว้นแต่กิจการสามารถอธิบายเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงได้อย่างสมเหตุสมผล
ในกรณี ท่ีกิ จ การก าหนดว่ า สิ น ทรั พ ย์ ท่ีก าลั งพิ จ ารณาอยู่ ภ ายใต้ ห น่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด
เงิน สดแตกต่ างจากที่ก าหนดไว้ ในงวดก่อนหรื อประเภทของสิน ทรั พ ย์ต่างๆ ที่ร วมในหน่ ว ย
สิน ทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เกิดเงิน สดเปลี่ ยนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ
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หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 130 หากกิจการรับรู้หรือ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
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มูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดคือ มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
สิน ทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เกิดเงิน สดหั กด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ ายหรื อมู ลค่ าจากการใช้ สิน ทรั พย์น้ั น
แล้ วแต่ จานวนเงิน ใดจะสูงกว่ า ในการก าหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คื น ของหน่ วยสินทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดเงิน สด กิจการต้ องปฏิบั ติตามย่อ หน้ าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้ คาว่ า “หน่ วยสินทรั พย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด” แทนคาว่า “สินทรัพย์”
กิจ การต้อ งกาหนดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เกิ ด เงิน สดโดยใช้เกณฑ์
ที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้กาหนดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดนั้น
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดต้ อง
76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องโดยตรง หรือที่สามารถปันส่วนโดย
ใช้ เกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลและสม่ าเสมอให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดกระแสเงิน สดรั บในอนาคตที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ าจากการใช้ ของหน่ วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น และ
76.2 ไม่ ร วมมู ลค่ าตามบั ญ ชีของหนี้ สิน ใดที่กิจการได้ รับ รู้ แ ล้ ว เว้ น แต่ กิจการไม่ สามารถ
กาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ หากไม่นา
หนี้สนิ นั้นมาใช้ ในการพิจารณา
มู ลค่ าตามบั ญ ชี ต้อ งคานวณตามที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ นเนื่ องจากมู ลค่ ายุ ติธรรมหั กด้ วยต้ น ทุ น
ในการจ าหน่ า ยและมู ล ค่ า จากการใช้ ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิด เงิน สดก าหนดขึ้น โดย
ไม่รวมกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดและโดยไม่รวมหนี้สนิ ที่กจิ การได้ รับรู้ไว้ แล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 28 และ 43)
เมื่อกิจการรวมสินทรัพย์ไว้ ด้วยกันเป็ นกลุ่มเพื่อประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน กิจการต้ องนา
สินทรัพย์ทุกรายการที่ก่อให้ เกิดหรือนาไปใช้ เพื่อก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวข้ องรวมไว้ ใน
หน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงิน สดเดียวกัน มิฉะนั้ นอาจดูเหมือนว่ ากิจการได้ รับคืนมูลค่าของ
หน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดเต็มจานวน ทั้งที่ในความเป็ นจริ งผลขาดทุนจากการด้ อยค่าได้
เกิดขึ้นแล้ ว ในบางกรณี แม้ ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนทาให้ เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ
หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ประมาณการขึ้น แต่กิจการอาจไม่สามารถปั นส่วนสินทรัพย์
นั้ น ให้ กั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดโดยใช้ เกณฑ์ ท่ี ส มเหตุ ส มผลและสม่ า เสมอ
ตัวอย่ างเช่ น ค่ าความนิ ยมหรื อสิน ทรั พย์องค์ กร เช่ น สินทรั พย์ ของสานั กงานใหญ่ มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บนี้ ได้ อธิบ ายวิ ธีป ฏิบั ติเกี่ยวกับ สิน ทรั พ ย์ดังกล่ าวในการทดสอบการด้ อ ยค่ าของ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดไว้ ในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 103
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กิจการอาจจาเป็ นต้ องพิจารณาหนี้สนิ ที่กิจการได้ รับรู้ไว้ แล้ วเพื่อกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กรณีน้ ี อาจเกิดขึ้นหากกิจการจาหน่ ายหน่ วยสินทรั พย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงิน สด โดยผู้ซ้ ือต้ องรั บภาระหนี้สิน ดังกล่ าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมหัก ด้ วยต้ นทุนใน
การจาหน่ าย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจาหน่ าย) ของหน่ วยสินทรัพย์ ท่กี ่อให้ เกิด
เงิน สด คื อ ประมาณการราคาขายของสิ น ทรั พ ย์ ทุ ก รายการที่ ร ะบุ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี
ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดสุ ท ธิ จ ากหนี้ สิ น ที่ ผ้ ู ซ้ ื อต้ อ งรั บ ภาระหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ย ในการ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี แ ละมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ ก่ อให้ เกิ ดเงิ นสด กิ จ การต้ อ งน ามู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น ไปหั ก ในการก าหนดทั้งมู ล ค่ า
ตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริ ษั ท แห่ งหนึ่ งด าเนิ น ธุ ร กิ จ เหมื อ งแร่ ในประเทศที่ มี ก ฎหมายก าหนดว่ า เจ้ า ของกิจ การ
ต้ องบูรณะสถานที่เมื่อการทาเหมืองแร่ เสร็จสิ้นลง ต้ นทุนการบูรณะรวมถึงการฟื้ นฟูเหมืองให้
กลับสู่สภาพเดิม กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการฟื้ นฟูทนั ทีท่กี ิจการเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้ นที่เพื่ อเริ่มต้ น ทาเหมืองแร่ ประมาณการดังกล่าวรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนของ
เหมืองแร่ และมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ของเหมืองแร่ น้ัน มูลค่าตาม
บั ญ ชี ข องประมาณการหนี้ สิ น ในการบู ร ณะสถานที่ เท่ า กั บ 500 ล้ านบาทซึ่ งเท่า กับ มู ลค่ า
ปัจจุบันของต้ นทุนการบูรณะสถานที่น้ัน
กิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของเหมื อ งแร่ โดยหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด เงิน สด คื อ
เหมืองแร่ โดยรวม ทั้งนี้กิจการได้ รับ ข้ อเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผู้เสนอซื้อหลายรายในราคา
ประมาณ 800 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่ผ้ ูซ้ ือจะรับภาระผูกพั นในการบูรณะสถานที่ ต้ นทุนใน
การจ าหน่ ายเหมื อ งแร่ เป็ นจ านวนเงิ น ที่น้ อ ยมาก มู ล ค่ า จากการใช้ ข องเหมื อ งแร่ คิ ด เป็ น
จานวนเงินประมาณ 1,200 ล้ านบาท ซึ่งไม่รวมต้ นทุนการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของ
เหมืองแร่ เท่ากับ 1,000 ล้ านบาท
มูลค่ ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายสาหรับหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดเท่ากับ
800 ล้านบาท ซึ ่งเป็ นจานวนสุทธิ จากต้นทุนการบู รณะสถานที ่ มูลค่ าจากการใช้ของหน่ วย
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานทีด่ งั กล่าวเท่ากับ 700 ล้าน
บาท (1,200 ล้า นบาท หั ก ด้ว ย 500 ล้า นบาท) มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท (มูลค่ าตามบัญชี 1,000
ล้านบาท หักด้วยมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที ่ 500 ล้านบาท)
ดังนัน้ มูลค่ าที ่คาดว่าจะได้รับ คื นของหน่ วยสินทรัพย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงินสดจึงมี จานวนสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้
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เพื่ อประโยชน์ในทางปฏิบัติ มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คืนของหน่ วยสินทรั พ ย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสด
อาจต้ องรวมสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดนั้ น
(เช่ น ลูกหนี้และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ) หรื อรวมหนี้ สินที่กิจการได้ รับรู้ แล้ ว (เช่ น เจ้ าหนี้
เงินบาเหน็จบานาญ และประมาณการหนี้สินอื่น) ในกรณีน้ ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงิน สดจะเพิ่ มขึ้นด้ วยมู ลค่ าตามบั ญ ชีของสิน ทรั พย์แ ละลดลงด้ วยมู ลค่ าตามบั ญ ชี
ของหนี้สนิ ดังกล่าว

ค่าความนิยม
การปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
80

81

เพือ่ วัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่วนั ที่ได้มา กิจการต้อง
ปั นส่ วนค่ าความนิยมที่เกิดขึ้ นจากการรวมธุ รกิจให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน สด
หรือ กลุ่ มของหน่ว ยสิ นทรัพ ย์ที่ก่อ ให้เกิดเงินสดที่ค าดว่ าจะได้รบั ประโยชน์ที่เพิ่ม ขึ้ นจาก
การรวมธุ รกิจ ไม่ว่าสิ นทรัพย์อื่นหรือ หนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้ อจะถู กปั นส่ วนกับหน่วย
สินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ก็ ตาม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มทีไ่ ด้รบั การปันส่วนค่าความนิยมต้อง
80.1 เป็ นหน่ ว ยในระดับ ที่ เล็ ก ที่ สุ ด ภายในกิ จ การที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ค่ า ความนิ ย ม
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ และ
80.2 ไม่ มี ข นาดใหญ่ กว่ า ส่ ว นงานด าเนิ น งานตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 5
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่ วนงาน
ดาเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้) ก่อนการรวมธุรกิจ
ค่าความนิ ยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรั พย์ท่แี สดงถึงประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ซึ่ งเกิ ด จากสิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ที่ ได้ ม าจากการรวมกิ จ การ ซึ่ งไม่ ส ามารถระบุ แ ละไม่ ส ามารถรั บ รู้
แยกเป็ นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระจากสินทรั พย์อ่ ืน
หรือกลุ่มของสินทรัพย์อ่ ืน และในหลายกรณีมักจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดหลายหน่ ว ย บางครั้ ง กิ จ การอาจไม่ ส ามารถปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย มอย่ า ง
สมเหตุสมผลให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่ วยได้ แต่สามารถปั นส่วนให้ กับ
กลุ่มของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ ดังนั้น หน่ วยในระดับเล็กที่สุดของกิจการที่ใช้ ใน
การประเมินค่าความนิยมเพื่ อประโยชน์ ในการบริ หารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบด้ วย
หน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดจานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับค่าความนิยม แต่กิจการไม่สามารถ
ปั น ส่วนค่ าความนิ ยมให้ กับ หน่ วยที่เล็ก ที่สุดเหล่ านั้ น ได้ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดใน
ย่ อ หน้ าที่ 83 ถึ ง 99 และภาคผนวก ค ส าหรั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดที่ ได้ รั บ
การปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย มเช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดที่ ได้ รั บ
การปันส่วนค่าความนิยม
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เมื่ อ กิจ การปฏิบั ติตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 80 กิจการจะสามารถทดสอบการด้ อยค่ าของ
ค่ า ความนิ ย มในระดั บ ที่ ส ะท้ อ นวิ ธี ก ารที่ กิ จ การบริ ห ารการด าเนิ น งาน ซึ่ ง ค่ า ความนิ ย ม
เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ อง ดังนั้น กิจการจึงไม่จาเป็ นต้ องพั ฒนาระบบการรายงานเพิ่ มเติมเพื่ อใช้
พิจารณาการด้ อยค่าของค่าความนิยม
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดที่ใช้ ในการปั น ส่ ว นค่ าความนิ ยมเพื่ อ ทดสอบการด้ อ ยค่ า
อาจไม่สอดคล้ องกับระดับที่กิจการใช้ ในการปั นส่วนค่าความนิยม เพื่อวัดมูลค่ากาไรหรือขาดทุน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เช่น หาก
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยการปั นส่วน
ค่าความนิ ยมให้ กับหน่ วยของกิจการในระดับ ที่ค่อนข้ างเล็กเพื่ อวั ดมูลค่าผลกาไรหรือขาดทุ น
ที่เป็ นเงิน ตราต่ างประเทศ กิจการไม่จาเป็ นต้ องทดสอบการด้ อ ยค่ าของค่ าความนิ ยมที่ระดั บ
เดียวกัน เว้ นแต่กิจการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับเดียวกันเพื่อประโยชน์ ในการบริหารงาน
ภายในกิจการ
หากการปั นส่ วนครั้งแรกของค่ าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุ รกิจไม่ สามารถดาเนินการ
เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชีที่มีการรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น กิจการต้องดาเนินการปั นส่วนครั้งแรกนั้น
ให้เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชีแรกทีเ่ ริม่ ต้นหลังวันทีม่ ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้ น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ถ้ าการบันทึกบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจ จาเป็ นต้ องใช้ ประมาณการ
ณ วันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ กิจการที่เป็ นผู้ซ้ ือต้ อง
85.1 บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยใช้ มูลค่าที่ประมาณการนั้น และ
85.2 รับรู้รายการปรับปรุงที่มีต่อมูลค่าที่ประมาณการ ซึ่งเป็ นผลของการบันทึกบัญชีเริ่มแรก
ภายในรอบระยะเวลาที่มกี ารวัดมูลค่า ซึ่งต้ องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณ์ ดังกล่ าว การปั น ส่วนครั้งแรกของค่ าความนิ ยมที่รับรู้ จากการรวมธุรกิจ อาจไม่
สามารถดาเนินการให้ เสร็จสิ้นก่อนสิ้นรอบปี บัญชี ท่มี ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น ในกรณี ดังกล่าวให้
กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 133
หากค่ าความนิยมได้ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน สดและกิจการได้ยกเลิก
การด าเนิ น งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ห น่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ ัน ออกไป ค่ า ความนิ ย มที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การดาเนินงานทีย่ กเลิกนั้นต้อง
86.1 รวมไว้ในมูลค่าตามบัญชีของการดาเนินงานนั้นในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุน
จากการยกเลิกการดาเนินงาน และ
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86.2

วัดมู ลค่ าโดยใช้เกณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดาเนินงานที่ ยกเลิกและสัดส่วน
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยงั คงอยู่ เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้
เห็ นว่ าการค านวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็ นถึงมู ลค่ าของค่ าความนิยม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานทีย่ กเลิกได้ดีกว่า

ตัวอย่าง
กิ จ การได้ ขายการด าเนิ น งานซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดที่ มี
ค่าความนิยมรวมอยู่ ในราคา 100 ล้ านบาท แต่ค่าความนิยมที่ปั นส่วนให้ กับหน่ วยสินทรั พย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระดับที่เล็กกว่า
หน่ วยสิ นทรั พย์ ท่ีก่ อให้ เกิดเงินสดนั้ น เว้ นแต่ จะกาหนดขึ้นตามดุ ลยพิ นิ จของกิจการ มู ลค่ า
ที่คาดว่ าจะได้ รับคืนตามสัดส่วนของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ เท่ากับ 300
ล้ านบาท
เนื่องจากค่ าความนิ ยมทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถ
ระบุหรือเชือ่ มโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ทีอ่ ยู่ในระดับทีเ่ ล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
นัน้ ได้โดยไม่ใช้ดุลยพิ นิจของกิจการ ค่ าความนิ ยมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนิ น งานทีย่ กเลิกให้
วัดมูลค่ าโดยใช้เกณฑ์มูลค่ าเปรียบเที ยบของการดาเนิ นงานทีย่ กเลิกและสัดส่วนของหน่ วย
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั คงอยู่ ดังนัน้ ค่ าความนิ ยมทีป่ ั นส่วนให้กับหน่ วยสินทรัพ ย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด จานวนร้อยละ 25 จะนาไปรวมอยู่ในมูลค่ าตามบัญชีของการดาเนินงาน
ทีข่ ายไป
87

หากกิ จการปรับ โครงสร้างการรายงานใหม่ โดยการปรับ โครงสร้างดังกล่ าวส่ งผลให้มี
การเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึง่
หรือหลายหน่วย ซึ่งกิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ดัง กล่ า วแล้ว กิ จ การต้อ งปั น ส่ ว นค่ าความนิ ย มใหม่ ใ ห้ส อดคล้อ งกับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการเปลี่ย นแปลง โดยการปั นส่ วนใหม่ ให้ใช้วิธี ค านวณตามวิธีมูลค่ า
เปรียบเทียบในลักษณะที่คล้ายคลึงกับวิธีที่ใช้เมื่อกิจการยกเลิกการดาเนินงานที่อยู่ภายใต้
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็ นว่าการคานวณโดย
ใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็ นถึงมู ลค่าของค่าความนิยมที่เกีย่ วข้องกับหน่วยสินทรัพย์
ทีม่ ีการปรับโครงสร้างใหม่ได้ดีกว่า
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ตัวอย่าง
กิจการได้ ปันส่วนค่าความนิยมให้ กับหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ก. แต่ค่าความนิยมที่
ปันส่วนให้ กับหน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระดับ
ที่เล็กกว่าหน่ วยสินทรัพย์ ก. ได้ เว้ นแต่จะกาหนดขึ้นตามดุล ยพินิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการรายงานของกิจการส่งผลให้ หน่วยสินทรัพย์ ก. ถูกแบ่งออกและ
นาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอื่น ได้ แก่ หน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.
เนือ่ งจากค่าความนิยมทีป่ ันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชือ่ มโยงกับกลุ่ม
สิ น ทรัพ ย์ ที่อ ยู่ ใ นระดับ ที ่เล็ ก กว่ า หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ ก. ได้ ค่ า ความนิ ย มที ่ปั น ส่ ว นให้กั บ
หน่วยสินทรัพย์ ก. จะต้องปันส่วนใหม่ให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง. โดยใช้เกณฑ์มูลค่า
เปรียบเทียบของสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ ก. ทีจ่ ะนาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิด
เงินสดอื่น ก่อนทีส่ ดั ส่วนดังกล่าวจะนาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดซึง่ มีค่าความนิยมรวมอยู่
88

89

90

ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 81 หากค่ า ความนิ ย มมี ค วามเกี่ย วข้อ งกับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สด แต่ ไ ม่ ไ ด้ปั น ส่ ว นให้แ ก่ ห น่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ด ัง กล่ า ว
ต้อ งได้ร ับ การทดสอบการด้อ ยค่ าเมื่อ มี ข ้อ บ่ งชี้ ว่ า หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์อ าจเกิ ด การด้อ ยค่ า
โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมกับมู ลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์น้ นั และให้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่เกิดขึ้ น
ตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
หากมู ลค่ าตามบั ญชีของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดตามที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 88 ได้ รวม
สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่มีอายุ การใช้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอนหรื อที่ยังไม่ พร้ อมที่จะใช้ งาน และ
กิจการสามารถทดสอบการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ไม่ มีตั วตนดั งกล่ าวได้ เพี ยงวิ ธีเดี ยว โดยถือว่ า
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนนั้ น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด นอกจากนี้
ย่ อ หน้ า ที่ 10 ของมาตรฐานฉบั บ นี้ ได้ ก าหนดให้ กิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ย
สินทรัพย์ทุกปี
กิจ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เกิ ด เงิน สด ซึ่ งมี การปั น ส่ ว น
ค่ าความนิ ย มให้ ก บั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วทุ ก ปี และเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า หน่ ว ย
สิ น ทรัพ ย์อ าจเกิ ดการด้อ ยค่ า โดยการเปรี ย บเที ยบมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
ซึ่ งรวมค่ าความนิย ม กับมู ล ค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื นของหน่ วยสิ น ทรัพ ย์น้ นั หากมู ลค่ าที่
คาดว่าจะได้รบั คืน ของหน่วยสินทรัพย์สูงกว่ามู ลค่ าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์ให้ถือว่ า
หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์แ ละค่ าความนิย มที่ปั น ส่ ว นให้ก บั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั ไม่ เกิ ด การด้อ ยค่ า
แต่ ถ า้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์สู งกว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รบั คื น ของหน่ ว ย
สินทรัพย์ กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
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91-95 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
ช่วงเวลาทีท่ าการทดสอบการด้อยค่า
96

97

98

99

การทดสอบการด้อยค่าประจาปี สาหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่วน
ค่ าความนิย มให้ก บั หน่ วยสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่ าวอาจด าเนินการในช่ วงใดของปี ก็ได้ แต่ ต อ้ ง
ด าเนิน การทดสอบในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของแต่ ล ะปี หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เกิ ด เงิน สด
แต่ ล ะหน่ ว ยอาจได้รบั การทดสอบการด้อ ยค่ าในช่ ว งเวลาที่ ต่ างกัน อย่ างไรก็ต าม หาก
ค่าความนิยมบางส่ วนหรือทั้งหมดที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มา
จากการรวมธุ รกิจในระหว่างปี ปั จจุ บนั กิจการต้องทดสอบการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์
ดังกล่าวก่อนสิ้ นปี ปัจจุบนั นั้น
หากกิ จ การทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบของหน่ ว ย สิ น ทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่ วนค่ าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวในช่ วงเวลา
เดียวกับการทดสอบการด้อยค่ าของหน่วยสิ นทรัพย์ที่มีค่ าความนิยมรวมอยู่ กิจการต้อ ง
ทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบก่ อ นที่ จ ะทดสอบ การด้อ ยค่ า
ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ มี ค่ า ความนิ ย มรวมอยู่ ในท านองเดี ย วกัน หากกิ จ การทดสอบ
การด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ประกอบเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อ ให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่ วนค่ าความนิยมให้กบั กลุ่ มของหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่ าว
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยม
รวมอยู่ กิจการต้องทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ว ยสิ นทรัพย์แต่ ละหน่วยก่อ นที่จะทดสอบ
การด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทีม่ ีค่าความนิยมรวมอยู่
ณ เวลาที่มี ก ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดซึ่ งมี ก ารปั น ส่ ว น
ค่าความนิยมให้ กับหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว อาจมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์
ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้ อยค่า ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็ น ลาดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
เหล่ านั้น ก่อนที่จะทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิ ยม
รวมอยู่ ในทานองเดียวกัน หากมีข้อบ่ งชี้ ว่าหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้ กลุ่ ม
ของหน่วยสินทรั พย์ท่มี ีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้ อยค่า กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของ
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดเป็ นล าดั บ แรกและรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า
ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ก่ อ นที่ จ ะทดสอบการด้ อยค่ า ของกลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ ง มี
การปันส่วนค่าความนิยมให้ กบั กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว
การค านวณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด ซึ่ ง มี
การปั นส่วนค่ าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวที่คานวณไว้อย่างละเอี ยดล่าสุดใน
งวดก่อน อาจนามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์น้ นั ในงวดปั จจุ บนั ได้
หากเข้าเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
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99.1
99.2
99.3

สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นส่ ว นประกอบของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ เ ปลี่ย นแปลง
อย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การคานวณมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนครั้งล่าสุด
การคานวณครั้งล่าสุดแสดงให้เห็ นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนสูงกว่ามูลค่าตาม
บัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้นั เป็ นจานวนมาก และ
จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้ นและสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปนับตั้งแต่
การค านวณมู ล ค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื น ครั้งล่ าสุ ด มี ค วามเป็ นไปได้น อ้ ยมากที่
มู ล ค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื น ในงวดปั จจุ บ นั จะต า่ กว่ ามู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ย
สินทรัพย์

สินทรัพย์องค์กร
100

101

102

สินทรัพย์องค์กรรวมถึง สินทรัพย์ของหน่ วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารสานักงานใหญ่
หรื ออาคารของส่วนงานของกิจการ อุป กรณ์ ป ระมวลผลข้ อมู ล หรื อศู น ย์วิจั ย โครงสร้ างของ
กิจการจะกาหนดว่าสินทรัพย์ท่รี วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดเป็ นไปตามคานิยาม
ของสินทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือไม่ ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์องค์กร
คือ สินทรัพย์น้ันไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระจากสินทรัพย์อ่ นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื
และมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ อ งค์ ก รไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดภายใต้ การพิจารณา
เนื่ อ งจากสิน ทรั พ ย์ อ งค์ ก รไม่ ก่ อให้ เกิด กระแสเงิน สดรั บ แยกต่ างหาก กิจ การจึ งไม่ ส ามารถ
ก าหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บ คื น ของสิน ทรั พ ย์ อ งค์ ก รแต่ ล ะรายการได้ เว้ น แต่ ฝ่ ายบริ ห าร
ตัดสินใจที่จะจาหน่ายสินทรัพย์องค์กรนั้น ด้ วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งชี้ท่แี สดงว่าสินทรัพย์
องค์กรอาจเกิดการด้ อยค่า กิจการต้ องกาหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พ ย์
หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด ซึ่ งมี สิน ทรั พ ย์ อ งค์ ก รรวมอยู่ กิ จ การต้ อ ง
เปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ดั ง กล่ า วกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ย
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด และรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ตามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 104
ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องระบุสินทรัพย์
องค์กรทุกรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา ดังนี้
102.1 หากกิ จ การสามารถปั น ส่ ว นมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รให้ก บั หน่ ว ย
สินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสมา่ เสมอ กิจการต้องเปรียบเทียบ
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีร่ วมสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
องค์กรที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์น้ นั กับมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน และรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
102.2 หากกิ จ การไม่ ส ามารถปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รให้ ก ับ
หน่วยสินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ทีส่ มเหตุสมผลและสมา่ เสมอ กิจการต้อง
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103

102.2.1 เปรี ย บเที ยบมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ งไม่ รวมมู ล ค่ า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์กร กับ มู ล ค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื น ของ
หน่วยสินทรัพย์ และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการที่ระบุ
ไว้ในย่อหน้าที่ 104
102.2.2 ระบุ กลุ่ ม ของหน่ วยสิ นทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สดที่ เล็ ก ที่ สุ ด ซึ่ งรวม
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณาและสัดส่วนของ
มู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์องค์กรที่สามารถปั นส่ วนให้ก บั หน่ วย
สินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ทีส่ มเหตุสมผลและสมา่ เสมอ และ
102.2.3 เปรียบเที ยบมู ลค่ าตามบัญชี ของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดซึ่ งรวมสัดส่ วนของมู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพย์องค์กรที่ มี
การปั นส่ วนให้ก บั กลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์น้ นั กับมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะ
ได้ร ับ คื น ของกลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ และรับ รู ้ผ ลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
104

105

กิ จ การต้อ งรับ รู ้ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด
(ซึ่ ง หมายถึ ง กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ซึ่ ง มี ก ารปั น ส่ ว น
ค่ าความนิ ย มหรื อ สิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รให้ก บั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ด ังกล่ าว) หากมู ล ค่ าที่ค าดว่ า
จะได้รบั คืนตา่ กว่ามู ลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) นั้น
กิจการต้องปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพือ่ ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่รวมอยู่
ในหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ตามลาดับ ดังนี้
104.1 ลาดับแรก ลดมู ลค่ าตามบัญชีของค่ าความนิยมที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) และ
104.2 ลาดับถัดไป ลดมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าวตามสัดส่วนของมู ลค่ า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการที่ ร วมอยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด
เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กิจการต้องรับรูก้ ารลดลงของมู ลค่าตามบัญชีเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์
แต่ละรายการตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 60
ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 กิจการต้องไม่ลด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ตา่ กว่าจานวนทีส่ ูงทีส่ ุดของ
105.1 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์หั ก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ย (หากสามารถ
วัดมูลค่าได้)
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107

105.2 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
105.3 ศูนย์
จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ตอ้ งปั นส่วนให้แก่สินทรัพย์ ให้นาไปปั นส่วนตามสัดส่วน
ให้กบั สินทรัพย์อื่นทีร่ วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละ
รายการที่รวมอยู่ในหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดได้ มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ กาหนดให้
กิจการใช้ วิ ธี ก ารปั น ส่ วนผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ให้ กับ สิน ทรั พ ย์ (ยกเว้ น ค่ า ความนิ ย ม)
ที่รวมการใช้ สนิ ทรัพย์ท้งั หมดที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดร่วมกัน
หากกิจ การไม่ส ามารถก าหนดมูล ค่า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คืน ของสิน ทรั พ ย์แ ต่ล ะรายการได้
(ดูย่อหน้ าที่ 67)
107.1 กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ หากมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์น้ันสูงกว่า จานวนเงินที่มากกว่าระหว่ างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้ วย
ต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ยกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ห ลั งจากที่ มี ก ารปั น ส่ ว นผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าตามย่อหน้ าที่ 104 และ 105 และ
107.2 กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ห ากหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี
ก่อ ให้ เกิดเงิน สดที่สิน ทรั พ ย์ น้ั น รวมอยู่ ไม่ เกิด การด้ อยค่ า แม้ ว่ามู ลค่ ายุติ ธรรมของ
สินทรั พ ย์หั กด้ วยต้ นทุ นในการจาหน่ ายจะน้ อยกว่ ามู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์น้ั น
ก็ตาม
ตัวอย่าง
กิจการมีเครื่องจักรที่ชารุดเสียหายแต่ยังคงใช้ งานอยู่แม้ ว่าจะไม่ดีเช่นเดิม เครื่องจักรมีมูลค่า
ยุ ติธรรมหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ า ยต่ ากว่ ามู ล ค่ า ตามบั ญ ชี และไม่ ได้ ก่ อให้ เกิด กระแส
เงินสดรับที่เป็ นอิสระ เครื่องจักรดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุได้ ว่าเป็ นกลุ่ม
สินทรัพย์ท่เี ล็กที่สุดซึ่งก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับจาก
สิน ทรั พ ย์ อ่ ืน มูล ค่า ที่ค าดว่ า จะได้ รับ คืน ของสายการผลิต แสดงให้ เ ห็น ว่า สายการผลิต
โดยรวมไม่เกิดการด้ อยค่า
ข้อสมมติที่ 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริหารแสดงให้
เห็นว่า ฝ่ ายบริหารมิได้ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรนั้น
กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ าทีค่ าดว่าจะได้รับคื นของเครื่องจักรเพี ยงอย่างเดียวได้
เนือ่ งจาก
(1) มูลค่ าจากการใช้ของเครื่อ งจักรนั้น อาจแตกต่ างจากมูล ค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้น ทุน
ในการจาหน่าย และ
(2) มูลค่ าจากการใช้ของเครื่องจักรนัน้ กิจการสามารถกาหนดได้เฉพาะหน่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดซึง่ มีเครือ่ งจักรนัน้ รวมอยู่ (สายการผลิต)
เนื่ องจากสายการผลิ ตไม่ เกิ ดการด้อยค่ า ดั งนั้น กิ จการจึ งไม่ ต ้องรั บรู ้ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
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สาหรับ เครื่องจัก ร อย่างไรก็ตาม กิ จการอาจจาเป็ นต้องประเมิ น ระยะเวลาการคิ ดค่ าเสื่อม
ราคาของเครื่อ งจัก รใหม่ หรื อ เปลี ่ย นแปลงวิธี คิ ด ค่ า เสื่อ มราคาของเครื่อ งจัก รเนื่อ งจาก
ระยะเวลาการคิ ดค่ าเสือ่ มราคาทีส่ นั้ ลง หรือวิธีการคิ ดค่ าเสือ่ มราคาทีเ่ ร่งขึ้น จะสะท้อนให้เห็น
ถึงอายุการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรทีเ่ หลืออยู่ หรือรูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั ได้ดีข้ นึ
ข้อสมมติที่ 2 งบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริ หารแสดง
ให้ เห็น ว่ า ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเปลี่ ย นแทนเครื่ อ งจั ก รโดยจะขายเครื่ อ งจั ก รเก่ า
ในอนาคตอันใกล้ กิจการประมาณการว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้ เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันจาหน่ายเครื่องจักรเป็ นจานวนเงินที่น้อยมาก
มูลค่ าจากการใช้ของเครื่องจักรสามารถประมาณการได้ใกล้เคี ยงกับมูลค่ ายุติธรรมหัก ด้วย
ต้นทุนในการจาหน่าย ดังนัน้ มูลค่ าทีค่ าดว่าจะได้รับคื นของเครื่องจักรจึงสามารถกาหนดได้
และไม่ จาเป็ นต้อ งพิ จ ารณาถึ งหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อให้เกิ ด เงิน สดที ่มี เครื่อ งจักรนั้น รวมอยู่
(กล่าวคื อ สายการผลิต) นอกจากนี้ กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ าของเครือ่ งจักร
ดังกล่าว เนื่องจากมูลค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้นทุนในการจาหน่ ายของเครื่องจักรต่ ากว่ามูลค่ า
ตามบัญชีของเครือ่ งจักร
108

หลังจากปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 แล้ว กิจการต้องรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ า
ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิน สดที่ ย งั คงอยู่ เป็ นหนี้ สิ น หากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกาหนดไว้

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
109

110

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ได้ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การกลั บ รายการผลขาดทุ น จาก
การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ดเงิ น สด ซึ่ งกิจการรั บ รู้ ในงวดก่ อ น
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 110 ถึง 116 คาว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้ าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์
แต่ ละรายการหรื อ หน่ วยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ดเงิ น สด ข้ อก าหนดเพิ่ มเติ มส าหรั บ สิน ทรั พ ย์
แต่ ละรายการได้ ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 117 ถึง 121 ข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรั บหน่ วยสินทรั พย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 122 ถึง 123 และข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับค่าความนิยม
ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิ จ การต้อ งประเมิ น ว่ ามี ข ้อ บ่ ง ชี้ ใดที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ที่ ไม่ ใช่ ค่ าความนิ ยมที่ กิ จการได้ร ับรู ใ้ นงวดก่ อน
อาจไม่จาเป็ นต้องมีอยู่ หรืออาจลดลงหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณการ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
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111

ในการประเมิ น ว่ า มี ข อ้ บ่ งชี้ ใดที่แสดงให้เห็ น ว่ า ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของสิ น ทรัพ ย์
ที่ไม่ใช่ ค่าความนิยมที่กิจการรับรูใ้ นงวดก่อนอาจไม่จาเป็ นต้องมีอยู่ หรืออาจลดลงหรือไม่
กิจการต้องพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้ อมูลภายนอก
111.1 มีขอ้ ชี้ บ่งทีส่ งั เกตได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญในระหว่างงวด
111.2 มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ างมี น ยั ส าคัญ ที่ส่ งผลกระทบทางบวกต่ อ กิ จการเกิ ด ขึ้ น
ในระหว่ างงวดหรื อ ในอนาคตอัน ใกล้ โดยการเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า วอาจเป็ น
การเปลี่ย นแปลงในสภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิ จ หรื อ
กฎหมาย ที่ กิ จ การด าเนิ น การ หรื อ อาจเป็ นการเปลี่ ย นแปลงในตลาดของ
สินทรัพย์น้นั
111.3 อัต ราดอกเบี้ ยในตลาด หรื อ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในตลาดอื่ น ของ
งวดนั้นลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ อ อัต ราคิ ดลดที่ใช้ในการค านวณมู ลค่ าจาก
การใช้ข องสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ งส่ ง ผลให้มู ล ค่ าที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์น้ นั
เพิม่ ขึ้ นอย่างมีสาระสาคัญ
แหล่งข้ อมูลภายใน

112
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111.4 มี การเปลี่ย นแปลงอย่ างมี น ัย ส าคัญ เกี่ ยวกับลักษณะการใช้ หรื อ คาดว่ าจะใช้
สินทรัพย์ ซึ่งส่ งผลกระทบทางบวกต่ อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอันใกล้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในระหว่ างงวด เพื่อปรับปรุงหรือ
ทาให้สินทรัพย์น้ นั ดีขึ้น หรือปรับโครงสร้างการดาเนินงานที่กิจการนาสินทรัพย์น้ นั
ไปใช้
111.5 มี ห ลัก ฐานจากข้อ มู ล ที่ ร ายงานเป็ นการภายใน ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ว่ า ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกว่าทีค่ าดไว้
ข้ อ บ่ งชี้ ที่แ สดงให้ เห็น ว่ าผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า อาจลดลงตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 111
ส่วนใหญ่เป็ นข้ อบ่งชี้เช่นเดียวกันกับข้ อบ่ งชี้ท่แี สดงให้ เห็นว่าอาจเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 12
หากมี ข้อ บ่ งชี้ ที่แ สดงให้ เห็น ว่ าผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีไม่ ใช่ ค่ าความนิ ย ม
ที่รับ รู้ ไปแล้ ว อาจไม่ จาเป็ นต้ องมีอยู่ หรื อ อาจลดลง อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่า กิจการอาจจาเป็ นต้ อง
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท่ีเหลื อ อยู่ รวมทั้งวิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่อ มราคา (หรื อ
ค่ าตั ด จ าหน่ าย) หรื อ มู ลค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์น้ั น แม้ ว่ากิจการไม่ได้ กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์กต็ าม
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115

116

กิ จ การต้อ งกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค่ า ความนิ ย ม
ที่รบั รูใ้ นงวดก่อนๆ หากมีการเปลีย่ นแปลงของประมาณการที่ใช้กาหนดมู ลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนนับตั้งแต่วนั ที่กิจการได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด ในกรณีนี้ กิจการ
ต้องบันทึกเพิม่ มูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (เว้นแต่จะ
เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 117) การเพิม่ ขึ้ นดังกล่าว คือ การกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
การกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า แสดงให้ เห็น ถึ งการเพิ่ ม ขึ้ นของประมาณการ
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจากการใช้ หรือจากการขายสินทรัพย์น้ัน
นับตั้งแต่วัน ที่กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรัพย์น้ันครั้งล่าสุด ย่อหน้ าที่ 130
ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งระบุ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของประมาณการที่ ส่ ง ผลให้ ประมาณการ
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ ข องสิน ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น ตั ว อย่ า งของการเปลี่ ย นแปลงของ
ประมาณการรวมถึง
115.1 การเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ ท่ี ใช้ ก าหนดมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น (กล่ า วคื อ มู ล ค่ า
ที่คาดว่ าจะได้ รับ คืน ก าหนดจากมู ลค่ ายุ ติธรรมหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ าย หรื อ
มูลค่าจากการใช้ )
115.2 การเปลี่ ย นแปลงจ านวนเงิน หรื อ ช่ ว งเวลาที่ ใช้ ในการประมาณการกระแสเงิ น สด
ในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด หากมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนกาหนด
จากมูลค่าจากการใช้ หรือ
115.3 การเปลี่ยนแปลงของประมาณการเกี่ยวกับส่วนประกอบที่นามาพิ จารณาในการกาหนด
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกาหนดจาก
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย
มู ลค่ าจากการใช้ ของสิน ทรั พ ย์ อาจสูงกว่ ามู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ น้ั น เนื่ อ งจากมู ลค่ า
ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดรั บ ในอนาคตเพิ่ ม ขึ้ นจากระยะเวลาที่ ใกล้ เข้ า มา อย่ า งไรก็ต าม
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ ได้ เพิ่มขึ้น ดังนั้น กิจการต้ องไม่ กลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าหากผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ลดลงนั้นเป็ นเพียงผลจากการที่เวลา
ได้ ผ่านไป (บางครั้งเรี ยกว่ า “การผ่อนคลาย” ของส่วนลด) แม้ ว่ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คื น
จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กต็ าม
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ

117

มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค่ า ความนิ ย ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นจากการกลับ รายการ
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าต้ อ งไม่ สู ง กว่ า มู ลค่ าตามบัญ ชี ที่ ก าหนดไว้ (สุ ท ธิ จ าก
ค่าตัดจาหน่ายหรือค่ าเสื่อมราคา) โดยไม่รบั รู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์น้ นั
ในปี ก่อนๆ
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119

120

121

การเพิ่ มขึ้นของมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ ค่าความนิ ยมส่วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญ ชี
ที่กาหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ในงวดก่ อ น ถื อ เป็ นการตี ร าคาใหม่ กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ในการบั น ทึ ก รายการส าหรั บ การตี ราคา
สินทรัพย์ใหม่ดังกล่าว
กิจการต้องบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม
โดยรับ รู ไ้ ปยังก าไรหรื อ ขาดทุ นทันที เว้น แต่ กรณี ที่ สิ น ทรัพ ย์น้ นั แสดงด้วยราคาที่ ตี ใหม่
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่น (เช่ น วิธี การตี ราคาใหม่ ตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้)) กิจการต้องถือว่าการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทีต่ ีราคาใหม่เป็ นการตีราคาเพิม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
กิจการต้ องรั บรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ท่ีตีราคาใหม่ ในกาไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น และรั บ รู้ส่ วนเกิน ทุ น จากการตี ร าคาสิน ทรั พ ย์ น้ั น เพิ่ ม ขึ้น อย่ า งไรก็ต าม
หากกิจการได้ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่น้ันไปยังกาไรหรือขาดทุน
ในงวดก่อน กิจการต้ องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไปยังกาไรหรือขาดทุน
เป็ นจานวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่กจิ การเคยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดก่อน
หลัง จากที่ กิ จ การได้ ก ลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า กิ จ การต้อ งปรับ ปรุ ง
ค่ าเสื่อ มราคา (ค่ าตัดจาหน่าย) ของสิ นทรัพ ย์ส าหรับ งวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่ า
ตามบัญ ชี ที่ป รับ ปรุ งใหม่ ข องสิ นทรัพ ย์หักด้วยมู ลค่ าคงเหลือ (ถ้ามี) และนามาปั น ส่ ว น
อย่างเป็ นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

122

123

ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการ
จะต้องปั นส่วนมูลค่าที่เพิม่ ขึ้ นไปยังสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ทีร่ วมอยู่
ในหน่วยสินทรัพย์น้ นั ตามสัดส่ วนของมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ดงั กล่าว การเพิ่มขึ้ น
ของมู ลค่ าตามบัญ ชี ตอ้ งถือเป็ นการกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์
แต่ละรายการ และให้รบั รูต้ ามวิธีการทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 119
ในการปั นส่ วนการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงิน สดตามที่ ก าหนดไว้ใ นย่ อ หน้าที่ 122 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการ
ต้องไม่เพิม่ ขึ้ นเกินกว่าจานวนทีต่ า่ กว่าระหว่าง
123.1 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
123.2 มู ลค่าตามบัญชีที่กาหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่ าเสื่อมราคา) โดยไม่
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ

36

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

จานวนผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า ที่กลับรายการ ซึ่ งต้องปั นส่ วนให้แก่สิ นทรัพย์ ให้นาไป
ปันส่วนตามสัดส่วนให้กบั สินทรัพย์อื่นทีร่ วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม)
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
124
125

กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมทีไ่ ด้รบั รูใ้ นงวดก่อน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ไม่ ให้ มีก ารรั บ รู้ ค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ การเพิ่ มขึ้นของมู ลค่ าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนของค่าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
ค่ า ความนิ ย มนั้ น อาจเป็ นการเพิ่ ม ขึ้ นของค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในกิ จ การมากกว่ า
เป็ นการกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการซื้ อกิ จ การ
ที่รับรู้ไปแล้ ว

การเปิ ดเผยข้อมูล
126

127
128

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
126.1 จานวนผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า ที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนในระหว่ างงวด และ
รายการแต่ ล ะบรรทัด ที่แ สดงในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ ซึ่ งมี ผ ลขาดทุ น จาก
การด้อยค่ารวมอยู่
126.2 จ านวนผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ ก ลับ รายการ ซึ่ งรับ รู ้ในก าไรหรื อ ขาดทุ น
ในระหว่ างงวด และรายการแต่ ล ะบรรทัด ที่ แ สดงในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
ซึ่งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีก่ ลับรายการรวมอยู่
126.3 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รบั รู ใ้ นกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
126.4 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการของสินทรัพย์ทีต่ ีราคาใหม่ทีร่ บั รู ใ้ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
สินทรั พ ย์แต่ ละประเภท หมายถึง กลุ่ มของสินทรั พ ย์ท่ีมีลักษณะและการใช้ งานคล้ ายคลึ งกัน
ในการดาเนินงานของกิจการ
กิจ การอาจเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 126 ร่ ว มกับ ข้ อ มู ลอื่ น ที่ต้ อ งเปิ ดเผย
สาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี้ รวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่า
ตามบั ญ ชี ข องที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ร ะหว่ า งวั น ต้ นงวดและวั น สิ้ นงวด ตามที่ ก าหนด
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
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129

130

กิ จ การที่ ร ายงานข้อ มู ล จ าแนกตามส่ ว นงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้) ต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ สาหรับแต่ละส่วนงานทีร่ ายงาน
129.1 จานวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่รบั รู ใ้ นกาไรหรือ ขาดทุ น และที่รบั รู ใ้ นกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
129.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่ กลับรายการ ที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน และ
ทีร่ บั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรับ สิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการ (รวมถึงค่ าความนิย ม) หรื อ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการรับรู ้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
ในระหว่างงวด ดังต่อไปนี้
130.1 เหตุ การณ์และสถานการณ์ที่ท าให้กิจการต้อ งรับรู ้ หรื อกลับรายการผลขาดทุ น
จากการด้อยค่า
130.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รู ้ หรือกลับรายการ
130.3 สาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ
130.3.1 ลักษณะสินทรัพย์แต่ละรายการ และ
130.3.2 ส่วนงานที่รายงานซึ่งมีสินทรัพย์น้นั รวมอยู่ หากกิจการรายงานข้อมู ล
จาแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
130.4 สาหรับหน่วยของสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
130.4.1 ค าอธิ บายเกี่ ย วกั บ หน่ วยสิ นทรั พ ย์ ที่ ก่ อให้ เ กิ ดเงิ น สด (เช่ น
เป็ นสายการผลิ ต โรงงาน การด าเนิ นงานทางธุ รกิ จ หน่ วยงานทาง
ภู มิ ศาสตร์ หรื อ ส่ วนงานที่ ร ายงานตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง ส่ วนงานด าเนิ นงาน
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
130.4.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รบั รู ้ หรือกลับรายการ โดยแสดง
จ าแนกตามสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะประเภท และตามส่ ว นงานที่ ร ายงาน
หากกิ จ การรายงานข้อ มู ล จาแนกตามส่ ว นงานตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง ส่ ว นงาน
ดาเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้) และ
130.4.3 คาอธิ บายลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็ นหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน และเหตุผลที่เปลีย่ นแปลงลักษณะ
การรวมสิ น ทรัพ ย์เ ป็ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สดดัง กล่ า ว
หากกิ จ การได้เ ปลี่ ย นแปลงลัก ษณะการรวมสิ น ทรัพ ย์ ที่ ร วมอยู่
ในหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สดนับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ป ระมาณการ
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มู ล ค่ าที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิน สด
ครั้งก่อน
130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) และ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รบั คื น ของสิ น ทรัพ ย์ (หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด) เป็ นมู ลค่ ายุติธ รรมหัก ด้วยต้นทุ นในการจาหน่าย หรือมู ลค่ า
จากการใช้
130.6 หากมู ลค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื นเป็ นมู ลค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
130.6.1 การวัดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด) ทั้งหมดได้รบั การจัดให้อ ยู่ ในลาดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรม
ระดับใด (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2560) เรื่อ ง การวัดมู ลค่ ายุติธ รรม (เมื่อ มีการประกาศใช้)) โดย
ไม่คานึงว่า “ต้นทุนในการจาหน่าย” จะสามารถสังเกตได้หรือไม่
130.6.2 รายละเอียดของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หักด้วยต้นทุ นในการจ าหน่ ายส าหรับการวัดมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมที่ ได้ร ับ
การจัดให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลาดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรม
หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมู ลค่ า กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว พร้อ มทั้ งเหตุ ผ ลของ
การเปลีย่ นแปลง และ
130.6.3 ข้อสมมติที่สาคัญแต่ละข้อที่ฝ่ายบริหารใช้เป็ นพื้ นฐานในการกาหนด
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ ายส าหรับ การวัด มู ล ค่ า
ยุติธรรมที่ได้รบั การจัดให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลาดับชั้น
ของมู ลค่ ายุติธรรม ข้อสมมติ ที่สาคัญ คือ ข้อสมมติ ที่ ส่งผลให้มูลค่ า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงิ น สด) อ่ อ นไหวมากที่ สุ ด นอกจากนี้ กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยอัต รา
คิ ดลดที่ใช้ในการวัดมู ลค่ าในงวดปั จจุ บนั และการวัดมู ลค่ าในงวดก่ อน
หากมู ลค่ ายุ ติ ธรรมหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ นใน การจ าห น่ า ย วั ด มู ลค่ า
โดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั
130.7 อัต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ใ นการประมาณการมู ล ค่ า จากการใช้ ทั้ง ในงวดปั จ จุ บ นั และ
งวดก่อน (ถ้ามี) หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเป็ นมูลค่าจากการใช้
กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ ยอดรวมของผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าที่ ร ับ รู ้ แ ละ
ยอดรวมของผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าที่ กลับรายการในระหว่ างงวด ดังต่ อไปนี้ หากไม่ มี
ข้อมูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผยตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 130
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131.1 ประเภทของสินทรัพย์ที่สาคัญซึ่ งเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่ า และประเภทของ
สินทรัพย์ทีส่ าคัญซึ่งมีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
131.2 เหตุ ก ารณ์ แ ละสถานการณ์ ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ กิ จ การต้อ งรับ รู ้แ ละกลับ รายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อสมมติท่กี ิจการใช้ ในการกาหนดมูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ (หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด) ในระหว่างงวด อย่างไรก็ตาม
ย่ อหน้ าที่ 134 ก าหนดให้ กิ จการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกั บประมาณการที่ใช้ ในการวั ดมู ลค่ าที่
คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ในกรณีท่ีมีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้ัน
ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 หากกิจการไม่ได้ทาการปั นส่ วนค่ าความนิยมที่ได้มาจาก
การรวมธุ ร กิ จในระหว่ างงวดให้ก บั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ ที่ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สด (กลุ่ ม ของหน่ ว ย
สินทรัพย์) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินของค่าความนิยม
ทีไ่ ม่ได้ปันส่วน รวมถึงสาเหตุทีไ่ ม่ได้ปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว
ประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด
ทีม่ ีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีม่ ีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่
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กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 134.1 ถึ ง 134.6 ส าหรับ หน่ ว ย
สิ นทรัพย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงินสดแต่ ละหน่วย (หรือกลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แต่ ล ะกลุ่ ม ) หากมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องค่ า ความนิ ย ม หรื อ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ
การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นจานวนเงินที่มีนยั สาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมู ลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่ าความนิยม
หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีม่ ีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ
134.1 มู ลค่ าตามบัญ ชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์)
134.2 มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ทีป่ ันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
134.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมู ลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คื นของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม
ของหน่ วยสิ นทรัพ ย์) (เป็ นมู ลค่ าจากการใช้ หรื อมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมหั ก ด้วยต้นทุ น
ในการจาหน่าย)
134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กาหนดจากมูลค่าจากการใช้ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
134.4.1 ข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ แต่ ล ะข้อ ที่ ฝ่ ายบริ ห ารใช้ใ นการประมาณการ
กระแสเงินสดสาหรับรอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการ
ทางการเงินล่ าสุ ด ข้อสมมติ ที่ส าคัญ คื อ ข้อ สมมติ ที่ส่ งผลให้มูลค่ า
40
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ที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด) อ่อนไหวมากทีส่ ุด
134.4.2 ค าอธิ บ ายวิ ธี ก ารที่ ฝ่ ายบริ ห ารใช้ ใ นการก าหนดมู ล ค่ า ส าหรับ
ข้อสมมติที่สาคัญแต่ละข้อ ว่ามูลค่าที่กาหนดสะท้อนถึงประสบการณ์
ในอดีต หรือ สอดคล้องกับแหล่ งข้อ มู ลภายนอกหรือ ไม่ หากมู ลค่ า
ที่ก าหนดไม่ ส ะท้อ นถึง ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ
แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก ให้อ ธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ ก าหนดแตกต่ า งจาก
ประสบการณ์ในอดีต หรื อแหล่ งข้อ มู ลภายนอกอย่ างไร และเพราะ
เหตุใด
134.4.3 งวดเวลาที่ ค รอบค ลุ ม ประมาณ การกระแสเงิ น สด โดยอาศั ย
งบประมาณ หรื อ ประมาณการทางการเงิ น ที่ ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติ จ ากฝ่ าย
บริหาร ซึ่งหากงวดเวลาของประมาณการที่นามาใช้กบั หน่วยสินทรัพย์
(หรื อ กลุ่ ม ของหน่ว ยสิ นทรัพ ย์) ครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่ า 5 ปี
ให้เปิ ดเผยคาอธิบายถึงเหตุผลที่กิจการใช้ประมาณการที่มีระยะเวลา
เกินกว่า 5 ปี
134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่
ยาวนานกว่ า รอบระยะเวลาตามงบประมาณหรื อ ประมาณการ
ทางการเงินล่ าสุ ด และให้เหตุ ผลกรณี ที่ มี การใช้อ ัตราการเติ บ โตที่
สูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
หรือประเทศที่กิจการดาเนินงานอยู่ หรือตลาดของหน่วยสินทรัพย์หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้นั
134.4.5 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นมู ลค่ ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย ให้เปิ ดเผยเทคนิค การประเมิน
มู ล ค่ า ที่ ใ ช้ ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ย แต่ ไ ม่ มี
ข้อ กาหนดให้กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ส าหรับ กรณี ที่ กิจการไม่ ได้วดั มู ลค่ ายุติธ รรมหัก ด้ว ยต้นทุ น ในการจาหน่ ายโดย
ใช้ร าคาเสนอซื้ อขายส าหรับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์)
ทีเ่ หมือนกัน กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
134.5.1 ค าอธิ บายข้อสมมติ ที่ ส าคัญแต่ ละข้อ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารใช้ในการก าหนด
มู ลค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้นทุ นในการจาหน่าย ข้อสมมติ ที่สาคัญ คื อ
ข้อสมมติที่ส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วย
ของสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด) อ่อนไหวมากทีส่ ุด
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134.5.2 คาอธิบายวิธีการทีฝ่ ่ ายบริหารใช้ในการกาหนดมูลค่าสาหรับข้อสมมติ
ทีส่ าคัญแต่ละข้อว่าสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคล้องกับ
แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอกหรื อ ไม่ หากมู ล ค่ า ที่ ก าหนดไม่ ส ะท้อ นถึ ง
ประสบการณ์ในอดีต หรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ แหล่ งข้อ มู ลภายนอกให้
อธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ ก าหนดแตกต่ า งจากประสบการณ์ ใ นอดี ต หรื อ
แหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
(ก)
การวัดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด) ทั้งหมดได้รบั การจัดให้อ ยู่ ในลาดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรม
ระดับใด (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)) โดยไม่
คานึงว่า “ต้นทุนในการจาหน่าย” จะสามารถสังเกตได้หรือไม่
(ข)
หากมี ก ารเปลี่ย นแปลงในเทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า กิ จ การต้อ ง
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลของ
การเปลีย่ นแปลง
หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายโดยใช้วิธีการประมาณ
การกระแสเงินสดทีม่ ีการคิดลด กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.5.3 ระยะเวลาทีค่ รอบคลุมการประมาณการกระแสเงินสด
134.5.4 อัตราการเติบโตทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.5.5 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.6 หากมีเหตุผลที่ทาให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติ ที่สาคัญ ซึ่ ง
ฝ่ ายบริ ห ารใช้ใ นการก าหนดมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ นทรัพ ย์) ซึ่ งจะส่ งผลให้มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.6.1 จานวนของมู ลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์) ทีส่ ูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
134.6.2 มูลค่าทีก่ าหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติทีส่ าคัญ
134.6.3 จานวนของมู ล ค่ าที่ ก าหนดขึ้ นส าหรับ ข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ซึ่ งจะต้อ ง
เปลี่ ย นแปลงไป หลั ง จากรวมผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
ของตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน เพือ่ ให้มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เท่ากับมูลค่าตามบัญชี
หากมูลค่าตามบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การใช้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ น อนได้ปั น ส่ ว นให้ก ับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
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(กลุ่ มของหน่วยสินทรัพย์) หลายหน่วย และมู ลค่ าที่ปันส่ วนให้กบั แต่ ละหน่ว ยสิ นทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ไม่มีนยั สาคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่า
ความนิย มหรือ สิ นทรัพ ย์ไม่ มี ตวั ตนที่มีอ ายุการใช้ป ระโยชน์ไม่ ท ราบแน่ นอนของกิจการ
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่ กบั ผลรวมของมู ลค่ าตามบัญชีของค่ า ความ
นิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กบั หน่วย
สินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) เหล่านั้น นอกจากนี้ หากมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) เหล่านั้น กาหนดขึ้ นโดยใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญ
เช่นเดียวกัน และผลรวมของมู ลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มี
อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวมีนยั สาคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับมู ลค่ าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่ าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่
กับข้อมูลดังต่อไปนี้
135.1 ผลรวมของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องค่ า ความนิ ย มที่ ปั น ส่ ว นให้ก บั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
135.2 ผลรวมของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารใช้ป ระโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนทีป่ ันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
135.3 คาอธิบายเกีย่ วกับข้อสมมติทีส่ าคัญ
135.4 ค าอธิ บายวิธี การที่ฝ่ ายบริหารใช้ในการกาหนดมู ลค่ าสาหรับข้อ สมมติ ที่ส าคัญ
แต่ละข้อว่าสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก
หรือไม่ หากมู ลค่ าที่กาหนดไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีตหรือ ไม่สอดคล้อง
กับแหล่งข้อมู ลภายนอก ให้อธิ บายว่ามู ลค่ าที่กาหนดแตกต่ างจากประสบการณ์
ในอดีตหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
135.5 หากมีเหตุผลที่ทาให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติที่สาคัญส่งผล
ให้ผ ลรวมของมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ (กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์)
มากกว่าผลรวมของมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั กิจการต้องเปิ ดเผย
135.5.1 จานวนผลรวมของมู ล ค่ าที่ ค าดว่ าจะได้รบั คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ทีส่ ูงกว่าผลรวมของมูลค่าตามบัญชี
135.5.2 มูลค่าทีก่ าหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติทีส่ าคัญ
135.5.3 จ านวนของมู ลค่ าที่ ก าหนดขึ้ นส าหรับข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ซึ่ งจะต้อ ง
เปลี่ ย นแปลงไป หลัง จากรวมผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
ของตัว แปรอื่ น ๆ ที่ใช้ในการวัด มู ลค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื น เพื่อให้
ผลรวมของมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้รบั คื นของหน่วยสิ นทรัพย์ (กลุ่ มของ
หน่วยสินทรัพย์) เท่ากับผลรวมของมูลค่าตามบัญชี
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137

ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนาผลการคานวณมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
อย่ า งละเอียดครั้ งล่ า สุด ของหน่ วยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด (กลุ่ ม ของหน่ วยสิน ทรั พ ย์ )
ที่ จั ด ท าในงวดก่ อ นมาใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ (กลุ่ ม ของหน่ ว ย
สินทรัพย์) ในงวดปั จจุ บันหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ในกรณีน้ ี ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 134 และ 135 สาหรับหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าว
ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่นามาจากงวดก่อน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
138
139

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
140 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ซ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ฌ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ญ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ฎ-140ฐ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
141

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์
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ภาคผนวก ก
การใช้เทคนิคมูลค่าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ภาคผนวกนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ ่งของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้แนวทางในการใช้
เทคนิ ค มูลค่ าปั จ จุบัน ในการวัดมูล ค่ าจากการใช้ ค าว่า “สิน ทรัพ ย์” ในภาคผนวกนี้ ให้มี ค วามหมาย
ครอบคลุมถึงกลุ่มของสินทรัพย์ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปัจจุบนั
ก1

ก2

ความแตกต่ างทางเศรษฐกิจระหว่ างสิน ทรั พ ย์สามารถระบุ ได้ โดยใช้ องค์ป ระกอบดังต่ อไปนี้
ร่วมกัน
(ก)
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีท่ซี ับซ้ อนขึ้น อาจใช้ กลุ่มกระแส
เงินสดในอนาคตที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
(ข)
การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดเหล่านั้น
(ค)
มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง
(ง)
ราคาที่ได้ คานึงถึงความไม่แน่นอนที่สบื เนื่องมาจากสินทรัพย์ และ
(จ)
ปั จ จั ยอื่น ๆ ซึ่ งบางครั้ งอาจไม่ สามารถระบุ ได้ (เช่ น การขาดสภาพคล่ อง) แต่ เป็ น
ปั จ จั ย ที่ผ้ ู ร่ วมตลาดมั ก จะสะท้ อ นให้ เห็น ในการก าหนดกระแสเงิ น สดในอนาคตที่
กิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
ภาคผนวกนี้ ได้ เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ปั จจุ บั น ที่ กิ จ การสามารถน ามาใช้ ใน
การประมาณมู ลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยการพิ จารณาเลือกใช้ วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ท่เี กิดขึ้น การคานวณตามวิธีด้ังเดิม (Traditional approach) ได้ นาผลจากปั จจัย (ข)
ถึง (จ) ที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ า ก1 มารวมอยู่ในอัตราคิดลดที่ใช้ ในขณะที่วิธีการคานวณกระแสเงินสด
ที่คาดการณ์ (Expected cash flow approach) ได้ น าผลจากปั จจั ย (ข) (ง) และ (จ) มาใช้ ใน
การคานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์ หลั งปรั บด้ วยความเสี่ยง ไม่ ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดสะท้ อน
การคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด
ในอนาคต ผลการค านวณต้ อ งสะท้ อ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ที่ ค าดไว้ ข องกระแสเงิ น สดในอนาคต
กล่าวคือ การถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของผลลัพธ์ท้งั หมดที่อาจเกิดขึ้น
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หลักการทัว่ ไป
ก3

เทคนิ ค ที่ ใช้ ในการประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต และอั ต ราดอกเบี้ ยในอนาคตจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ท่แี วดล้ อมสินทรัพย์ภายใต้ การพิจารณา อย่างไรก็ตาม กิจการ
สามารถนาหลักการทั่วไปต่อไปนี้มาใช้ กบั เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์
(ก)
อั ต ราดอกเบี้ ยที่ ใช้ คิ ด ลดกระแสเงิ น สดต้ อ งสะท้ อ นถึ ง ข้ อ สมมติ ท่ี ส อดคล้ อ งกั บ
ข้ อสมมติท่ใี ช้ กับประมาณการกระแสเงินสด มิฉะนั้นอาจเกิดความซา้ ซ้ อนหรือละเลย
ผลกระทบของข้ อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ อัตราคิดลดร้ อยละ 12 กับ
กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ จากเงิ น ให้ กู้ ยื ม อั ต ราดั ง กล่ า วสะท้ อ นถึ ง
การคาดการณ์เกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ในอนาคตจากเงินให้ กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะ
ในขณะที่ กิ จ การต้ อ งไม่ ใช้ อั ต ราร้ อยละ 12 ซึ่ ง เป็ นอั ต ราเดี ย วกั น นี้ ในการคิ ด ลด
กระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ์ เนื่ อ งจากกระแสเงิ น สดดั ง กล่ า วได้ ส ะท้ อ นข้ อ สมมติ
เกี่ยวกับการผิดนัดชาระดังกล่าวแล้ ว
(ข)
ประมาณการกระแสเงิ น สดและอั ตราคิ ดลดต้ องปราศจากความล าเอี ยง ตลอดจน
ปราศจากการน าปั จ จั ย ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ ม าร่ ว มพิ จ ารณา ตั ว อย่ า งเช่ น
การแสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิให้ ต่ าลงโดยเจตนาเพื่ อเพิ่ ม ความสามารถ
ในการทากาไรในอนาคตของสินทรัพย์อย่างชัดเจน ถือว่ามีความลาเอียงในการวัดมูลค่า
(ค)
ประมาณการกระแสเงิน สด หรื อ อั ต ราคิ ด ลดต้ อ งสะท้ อ นให้ เห็น ขอบเขตผลลั พ ธ์
ที่เป็ นไปได้ มากกว่ าการใช้ มูลค่ าต่ าสุด หรื อมู ลค่าสูงสุด ที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สุด
เพียงมูลค่าเดียว
การวัดมูลค่าปัจจุบนั โดยวิธีด้ งั เดิม และวิธีกระแสเงินสดทีค่ าดการณ์
วิธีด้งั เดิม

ก4

ก5

ก6

การนามูลค่าปั จจุ บันมาใช้ ในการบัน ทึกบัญ ชีโดยดั้งเดิมแล้ วจะใช้ ประมาณการกระแสเงินสด
เพี ย งชุ ด เดี ย วและใช้ อั ต ราคิ ด ลดเพี ย งอั ต ราเดี ย ว ซึ่ ง ถื อ เป็ นอั ต ราที่ ส ะท้ อ นความเสี่ ย ง
ได้ อ ย่ างเหมาะสม การคานวณตามวิ ธีด้ั งเดิ มจะมี ข้อ สมมติ ว่าอัตราคิ ดลดอัตราเดี ยวที่ใช้ น้ั น
สามารถสะท้ อ นถึ งการคาดการณ์ ท้ั งหมดเกี่ ย วกั บ กระแสเงิ น สดในอนาคตและความเสี่ ย ง
ส่วนเพิ่มที่เหมาะสม ดังนั้นวิธดี ้งั เดิมจะให้ ความสาคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเป็ นอย่างมาก
ในบางสถานการณ์ กิ จ การสามารถน าวิ ธี ด้ั ง เดิ ม มาใช้ ไ ด้ โดยง่ า ย เช่ น กรณี ท่ี มี สิ น ทรั พ ย์
ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น อยู่ ในตลาด ส าหรั บ กรณี สิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี ก ระแสเงิ น สดอ้ า งอิ ง ตามสั ญ ญาซึ่ ง
กาหนดให้ พิ จารณาเทียบเท่ากับ หุ้ น กู้ ท่ีมีอัตราดอกเบี้ ย 12% เกณฑ์ท่ีน ามาใช้ ในการกาหนด
มูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กบั วิธกี ารที่ผ้ ูร่วมตลาดอธิบายสินทรัพย์น้ัน
อย่างไรก็ตาม วิธีด้ังเดิม อาจไม่ เหมาะสมสาหรั บ บางกรณี ท่ีมี การวั ด มู ลค่ าแบบซับ ซ้ อน เช่ น
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่มีตลาดสาหรับสินทรัพย์น้ัน หรือไม่
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มีสิน ทรั พ ย์ท่ีคล้ ายคลึ งกัน ในการหาอัตราที่สะท้ อนความเสี่ยงได้ อย่ างเหมาะสม กิจการต้ อง
วิ เคราะห์ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ต้ อ งการพิ จ ารณานั้ น พร้ อ มกั บ สิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ที่ มี อ ยู่ ในตลาดอย่ า งน้ อ ย
2 รายการ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ระบุได้ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสมต้ องอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่สามารถระบุได้ จากสินทรัพย์อ่นื ที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ ายคลึงกับกระแสเงินสด
ของสินทรัพย์ท่วี ัดมูลค่า ดังนั้นในการวัดมูลค่ากิจการต้ องดาเนินการ ดังนี้
(ก)
ระบุชุดกระแสเงินสดที่ต้องคานวณคิดลด
(ข)
ระบุสนิ ทรัพย์อ่นื ในตลาด ซึ่งมีลักษณะของกระแสเงินสดที่คล้ ายคลึงกัน
(ค)
เปรียบเทียบชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท้งั สองรายการ เพื่อให้ ม่ันใจว่ามีลักษณะที่
คล้ ายคลึงกัน เช่น ชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท้งั สองรายการเป็ นกระแสเงินสดตาม
สัญญาเช่นเดียวกัน หรือชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการหนึ่งเป็ นกระแสเงินสด
ตามสัญญา ส่วนชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการอื่นเป็ นประมาณการกระแสเงินสด
(ง)
ประเมิ น ว่ ามี องค์ ป ระกอบที่มีอ ยู่ ในสิน ทรั พ ย์ รายการหนึ่ ง แต่ ไม่ ได้ อยู่ ในสิน ทรั พ ย์
รายการอื่นหรือไม่ เช่น สินทรัพย์รายการหนึ่งมีสภาพคล่องน้ อยกว่าสินทรัพย์รายการ
อื่น และ
(จ)
ประเมินว่ าชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ ท้ังสองรายการมีลักษณะการเปลี่ ยนแปลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกันหรือไม่
วิธีกระแสเงินสดทีค่ าดการณ์
ก7

ก8

ในบางสถานการณ์ วิธีก ระแสเงิน สดที่คาดการณ์ เป็ นวิ ธีการวัดมู ลค่ า ที่มีป ระสิทธิผ ลมากกว่ า
วิธีด้ังเดิม เนื่ องจากวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะใช้ ข้อมู ลกระแสเงินสดที่มีความเป็ นไปได้
ทั้ ง หมดมาพิ จ ารณาแทนที่ จ ะใช้ กระแสเงิ น สดที่ มี ค วามเป็ นไปได้ มากที่ สุ ด เพี ย งชุ ด เดี ย ว
ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดอาจเป็ น 100 ล้ านบาท 200 ล้ านบาท หรือ 300 ล้ านบาท ด้ วยความ
น่าจะเป็ น 10% 60% และ 30% ตามลาดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้ านบาท
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ์ จึ ง แตกต่ า งจากวิ ธี ด้ั ง เดิ ม โดยมุ่ งเน้ นที่ ก ารวิ เคราะห์
กระแสเงินสดที่กาลังพิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธดี ้งั เดิม
การคานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์กิจการสามารถใช้ เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันมาประกอบ
เมื่ อช่ วงเวลาที่จะได้ รับ กระแสเงิน สดมีความไม่ แ น่ น อน เช่ น กิจการอาจได้ รับ กระแสเงิน สด
จานวน 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลาหนึ่ งปี หรื อในระยะเวลาสองปี หรื อ ในระยะเวลาสามปี
ด้ วยความน่ าจะเป็ น 10% 60% และ 30% ตามลาดับ ตัวอย่างข้ างล่ างนี้ แสดงวิธีการคานวณ
มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้ รับในสถานการณ์ดังกล่าว
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(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลา 1 ปี
ที่อตั ราคิดลด 5%
ความน่าจะเป็ น
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลา 2 ปี
ที่อตั ราคิดลด 5.25%
ความน่าจะเป็ น
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลา 3 ปี
ที่อตั ราคิดลด 5.5%
ความน่าจะเป็ น
มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้ รับ
ก9

ก10

ก11

952.38
10.00%

95.24

902.73
60.00% 541.64
851.61
30.00% 255.48
892.36

มูลค่าปั จจุ บันที่คาดว่าจะได้ รับจานวน 892.36 ล้ านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ ถ้าคานวณโดยวิธี
ดั้ ง เดิ ม โดยใช้ ประมาณการที่ ดี ท่ี สุ ด จ านวน 902.73 ล้ านบาท (ความน่ า จะเป็ น 60%)
การคานวณมูลค่าปั จจุ บัน โดยวิธีด้ังเดิมที่ใช้ ในตัวอย่างนี้ กิจการจาเป็ นต้ องตัดสิน ใจเกี่ยวกับ
ช่ ว งเวลาที่ ค าดว่ า อาจได้ รั บ กระแสเงิ น สดและน ามาใช้ ในการค านวณ โดยมิ ไ ด้ สะท้ อ น
ความเป็ นไปได้ ของช่ วงเวลาอื่น ทั้งนี้ เนื่ อ งจากอัตราคิ ดลดที่ใช้ ในการค านวณมู ลค่ าปั จจุ บั น
โดยวิธดี ้งั เดิมไม่สามารถสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของช่วงเวลาได้
การนาความน่าจะเป็ นมาใช้ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้ ว่าจะ
มีข้อสงสัยว่ า วิ ธีก ระแสเงิน สดที่ค าดการณ์ โดยกาหนดความน่ าจะเป็ นให้ กับ ประมาณการ ซึ่ ง
คานวณขึ้นมาโดยใช้ ดุลยพินิจของผู้คานวณนั้น จะทาให้ ข้อมูลถูกต้ องแม่นยามากขึ้นจริงหรือไม่
แต่ ก ารน าวิ ธี ก ารค านวณแบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ หมาะสม (ตามที่ ก ล่ า วในย่ อ หน้ าที่ ก6) มาใช้
ก็จาเป็ นต้ องใช้ การประมาณการและดุลยพิ นิจของผู้คานวณเช่ น เดียวกัน และวิธีด้ังเดิมมิได้ มี
ความชัดเจนในการคานวณเหมือนกับวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์
ประมาณการหลายประเภทที่ จั ด ท าขึ้ นในทางปฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น ได้ ร วมองค์ ป ระกอบของ
กระแสเงิน สดที่คาดการณ์ แ ล้ วอย่างไม่เป็ นทางการ นอกจากนี้ บ่ อยครั้ งที่นั กบั ญ ชี จาเป็ นต้ อ ง
วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้ อมูลที่มีอยู่จากัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น
เช่น นักบัญชีอาจต้ องเผชิญกับสถานการณ์ดังนี้
(ก)
เมื่อจานวนเงินที่ประมาณการ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท และ
ไม่ มี จานวนเงิน ใดที่ อ ยู่ ในช่ วงของประมาณการดั งกล่ า วที่มี โอกาสเกิ ด ขึ้ น มากกว่ า
จ านวนเงิ น อื่ น จากข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ดั งกล่ า ว ประมาณการกระแสเงิ น สด
ที่คาดการณ์จะเท่ากับ 150 ล้ านบาท [(50 + 250)/2]
(ข)
เมื่ อจานวนเงินที่ประมาณ อยู่ ในช่ วงระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท โดยที่
จ านวนเงิ น ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ม ากที่ สุ ด คื อ 100 ล้ า นบาท แต่ ไม่ ส ามารถก าหนด
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ก12

ก13

ก14

ความน่าจะเป็ นของแต่ละจานวนได้ จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างจากัดดังกล่าว ประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 133.33 ล้ านบาท [(50 + 100 + 250)/3]
(ค)
เมื่ อจ านวนเงิ น ที่ ประมาณ การ เท่ า กั บ 50 ล้ านบาท (ความน่ าจะเป็ น 10%)
250 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 30%) หรือ 100 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 60%) จาก
ข้ อมู ลที่มีอยู่ อย่ างจ ากัดดังกล่ าว ประมาณการกระแสเงิน สดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ
140 ล้ านบาท [(50 x 0.10) + (250 x 0.30) + (100 x 0.60)]
ในแต่ละกรณี ประมาณการกระแสเงิน สดที่คาดการณ์ จะให้ ป ระมาณการของมู ลค่าจากการใช้
ที่ดีกว่ าการใช้ จานวนเงินที่น้อยที่สุด จานวนเงินที่มากที่สุด หรือจานวนเงินที่มีความเป็ นไปได้
มากที่สดุ เพียงค่าเดียว
กิจการควรพิจารณาถึงต้ นทุนที่ต้องเสียไปและประโยชน์ท่จี ะได้ รับในการเลือกใช้ วิธีกระแสเงินสด
ที่คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้ าถึงข้ อมูลจานวนมากซึ่งนามาคานวณกระแสเงินสด
ได้ หลายสถานการณ์ หรือในบางกรณีกิจการอาจสามารถจัดทาประมาณการทางการเงินที่ระบุ
ความผันแปรของกระแสเงินสดได้ เพียงคร่ าวๆ เว้ นแต่จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้น จานวนมาก
ดั งนั้ น กิ จ การจ าเป็ นต้ อ งพิ จ ารณาความสมดุ ล ระหว่ า งต้ น ทุ น เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กั บ
การเพิ่มขึ้นของความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่า
มีผ้ ูให้ ความเห็นว่าเทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่ เหมาะสมสาหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์
รายการเดียว หรือสินทรัพย์ท่ขี ้ อมูลกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้นมีอยู่จากัด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์
ที่มีกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจานวน 10 ล้ านบาท ที่ความน่าจะเป็ น
90% และ 1,000 ล้ านบาท ที่ความน่าจะเป็ น 10% ในกรณีดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดการณ์
จะเท่ากับ 109 ล้ านบาท ซึ่ งผู้ ให้ ความเห็น ว่ า ผลที่ได้ ดังกล่ าวไม่ สามารถเป็ นตั วแทนที่ดีของ
จานวนเงินที่อาจต้ องจ่ายในท้ ายที่สดุ
ความเห็ น ข้ างต้ นแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความขั ด แย้ งเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวั ด มู ล ค่ า
หากวัตถุประสงค์ คือ การรวบรวมต้ นทุนที่จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจไม่สามารถ
เป็ นตัวแทนที่เที่ยงธรรมของต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ให้ ความสาคัญกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์ในตัวอย่างนี้ไม่น่าจะเป็ น 10 ล้ านบาท แม้ ว่าจะเป็ นกระแสเงินสดที่มีความเป็ นไปได้ สูง
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการวัดมูลค่า 10 ล้ านบาท ไม่ได้ รวมความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดใน
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ โดยกระแสเงินสดที่มีความไม่แน่นอนได้ แสดงให้ เห็นเสมือนว่าเป็ น
กระแสเงินสดที่มีความชัดเจนแน่นอน และโดยทั่วไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะ
ดังกล่าวในราคา 10 ล้ านบาท
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อัตราคิดลด
ก15

ก16

ก17

ก18

ก19

ก20

ก21

ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์กต็ าม อัตราดอกเบี้ยที่นามาใช้
ในการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดต้ องไม่ ร วมความเสี่ ย งซึ่ ง ได้ ปรั บ ปรุ ง อยู่ ใ นประมาณ การ
กระแสเงินสดแล้ วเพื่อหลีกเลี่ยงการซา้ ซ้ อนกับผลกระทบของข้ อสมมติบางประการ
หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้ โดยตรง กิจการสามารถใช้
อัตราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้ องประเมินสภาพตลาดให้ มากที่สดุ เท่าที่
จะทาได้ เกี่ยวกับ
(ก)
มูลค่าของเงินตามเวลาสาหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
และ
(ข)
ปั จจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้ าที่ ก1 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ โดยปั จจัย
ดังกล่าวต้ องไม่ส่งผลให้ ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด
ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่มจากการพิจารณาอัตราต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก)
ต้ น ทุ น ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั กของเงินทุ น ของกิจการซึ่งอาจกาหนดโดยใช้ เทคนิ ค เช่ น
แบบจาลองการตีราคาสินทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)
(ข)
อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกิจการ
(ค)
อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในตลาดอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม อัตราเหล่านี้จะต้ องถูกปรับปรุง
(ก)
เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงวิธีการที่ตลาดใช้ ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
ประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์ และ
(ข)
เพื่ อ แยกความเสี่ยงที่ไม่ เกี่ยวข้ อ งกับ ประมาณการกระแสเงิน สดของสิน ทรั พย์ หรื อ
ความเสี่ยงที่ได้ ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ ว
ทั้งนี้ กิจการต้ องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี่ยนและความเสี่ยงด้ านราคา ควบคู่กนั ไปด้ วย
อัตราคิดลดต้ องเป็ นอิสระจากโครงสร้ างเงินทุนของกิจการและวิธกี ารที่กจิ การจัดหาเงินเพื่อใช้ ใน
การซื้อสินทรัพย์ เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับ
วิธกี ารที่กจิ การจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพย์น้ัน
ย่ อ หน้ าที่ 55 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ เป็ นอั ต ราก่ อ น
หักภาษีเงินได้ ดังนั้น หากเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็ นอัตราหลังหักภาษีเงินได้
จะต้ องปรับให้ เป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้
โดยปกติ กิจ การจะใช้ อัต ราคิ ด ลดอัต ราเดี ย วสาหรั บ การประมาณการมู ลค่ า จากการใช้ ของ
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องใช้ อตั ราคิดลดหลายอัตราสาหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ต่างกัน
หากมูลค่าจากการใช้ มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาหรือ
ต่อโครงสร้ างของอัตราดอกเบี้ย
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ภาคผนวก ข
(ภาคผนวกนี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก ค
การทดสอบการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สดที่ มี ค่ า ความนิ ย มและ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ค1

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง
การรวมธุ รกิ จ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ผู้ ซ้ ื อต้ องวั ดมู ลค่ าและรั บ รู้ ค่ าความนิ ยม ณ วั น ที่ ซ้ ื อ
ด้ วยส่วนของมูลค่าตามข้ อ (ก) ที่มากกว่าข้ อ (ข) ดังต่อไปนี้
(ก)
ผลรวมของ:
(1)
สิ่ง ตอบแทนที่ โอนให้ ที่ วั ด มู ล ค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ ที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ง
โดยทั่ วไป ก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า สิ่ งตอบแทนดั งกล่ า วด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรม
ณ วันที่ซ้ ือ
(2)
ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อซึ่ งวั ด มู ล ค่ า ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) และ
(3)
มูลค่ายุติธรรม ณ วัน ที่ซ้ ื อ ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถู กซื้ อ
ที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
(ข)
มูลค่าสุทธิของสินทรัพ ย์ ณ วันที่ซ้ ื อของสินทรั พย์ท่ีระบุ ได้ ท่ีได้ มาและหนี้ สินที่รับ มา
ซึ่งวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การปันส่วนค่าความนิยม

ค2

ย่อหน้ าที่ 80 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้กาหนดให้ กิจการที่เป็ นผู้ ซ้ ือต้ องปั นส่วนค่ าความนิยม
ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้ กับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ท่เี พิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อ่นื หรือ
หนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปั นส่วนให้ กับหน่ วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่ วยสินทรัพย์
เหล่านั้นหรือไม่ กต็ าม จึงมีความเป็ นไปได้ ท่ีประโยชน์จากการรวมธุรกิจ บางส่วนจะถูกปั นส่วน
ไปให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมไม่มีส่วนได้ เสีย
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การทดสอบการด้อยค่า
ค3
ค4

สาหรั บการทดสอบการด้ อยค่ า กิ จการต้ องเปรี ยบเทียบมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บ คื นของหน่ วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ มตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียในสินทรั พย์ท่ี
ระบุได้ สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซ้ ือ แทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่ถือว่าเป็ นของ
ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอ านาจควบคุ มจะรวมอยู่ ในมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คืน ของหน่ วยสินทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้ อง แต่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังนั้นกิจการต้ องเพิ่ ม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปั นส่วนให้ กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่ถือว่า
เป็ นของส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ี ป รั บ ปรุ ง แล้ วจะน าไป
เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเพื่ อพิ จ ารณาว่ า
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่
การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ค5

ค6

ค7

ย่ อ หน้ าที่ 104 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ กิ จ การต้ องปั น ส่ ว นผลขาดทุ น
จากการด้ อยค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยไปลดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องค่ า ความนิ ย มที่ ปั นส่ ว นให้ กั บ
หน่ วยสินทรัพ ย์ก่อน จากนั้นผลขาดทุ น ที่เหลื อจึ งนาไปลดมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสินทรั พ ย์อ่ ืน ๆ
ที่อ ยู่ ในหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ดังกล่ าวตามสัดส่วนของมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์แ ต่ ละรายการ
ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์น้ัน
หากบริ ษัทย่อยหรื อบางส่วนของบริ ษัท ย่อย ซึ่งประกอบด้ วยส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ ม
ที่ ถื อ ว่ า เป็ นหน่ วยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อให้ เกิ ดเงิ น สด ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าต้ องปั น ส่ วนให้ กั บ
บริ ษั ทใหญ่ และส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี อ านาจควบคุ มด้ วยเกณฑ์ เช่ นเดี ยวกับการปั นส่ วนก าไรหรื อ
ขาดทุนจากบริษัทย่อย
หากบริ ษัทย่อ ยหรื อ บางส่วนของบริ ษัท ย่ อยซึ่ งประกอบด้ วยส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอ านาจควบคุ ม
ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ผลขาดทุ น จาก
การด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ยมต้ องปั น ส่ วนให้ กับ ส่ ว นของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิด เงิ น สด
ทั้งในส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ ม
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องถูกปั นส่วนให้ กับส่วนต่างๆ ของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เงินสด
ตามเกณฑ์ดังนี้
( ก)
จ านวนเงิ น ที่ ไ ม่ เ กิ น การด้ อยค่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ความนิ ย มในหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรั พย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดส่วนนั้นก่อนเกิดการด้ อยค่า และ
(ข)
จานวนเงิน ที่ไม่ เกิน การด้ อ ยค่ าที่เกี่ยวข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ได้ ในหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญ ชี ของสินทรั พย์ท่ีระบุ ได้ สุทธิในหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดส่วนนั้นก่อนเกิดการด้ อยค่า การด้ อยค่าดังกล่าวจะปันส่วน
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ค8

ค9

ให้ กับสินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการในส่วนนั้น
สาหรับส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ให้ กิจการปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ให้ กับบริษัทใหญ่ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ มด้ วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปั นส่วนกาไร
หรือขาดทุนจากบริษัทย่อย
หากผลขาดทุน จากการด้ อ ยค่า ที่ถือว่ าเป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอ านาจควบคุ มที่เกี่ยวข้ องกับ
ค่าความนิยมไม่ได้ รับรู้ในงบการเงินรวมของบริ ษัท ใหญ่ (ดูย่อหน้ าที่ ค4) กิจการต้ องไม่รับรู้
การด้ อยค่ า ดั ง กล่ า วเป็ นผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม ในกรณี ดั ง กล่ า ว
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เกี่ยวข้ องกับค่าความนิยมที่ปันส่วนให้ กับบริษัทใหญ่เท่านั้นที่จะรับรู้
เป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ìĊęÖĞćĀîéĔĀšÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊöĊĂĞćîćÝĀîšćìĊęĔîÖćøÖĞćĀîéĒúąðøĆïðøčÜöćêøåćîÖćøïĆâßĊđóČęĂĔßšđðŨî
öćêøåćîĔîÖćøÝĆéìĞćïĆâßĊêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøïĆâßĊĒúąÖãĀöć÷ĂČęî ìĆĚÜîĊĚ öćêøåćîÖćøïĆâßĊîĆĚî
êš Ă Üĕéš øĆ ï ÙüćöđĀĘ î ßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćøÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úÖćøðøąÖĂïüĉ ß ćßĊ ó ïĆ â ßĊ ĒúąðøąÖćý
ĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćĒúšü ÝċÜÝąĔßšïĆÜÙĆïĕéš
ÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊ ēé÷ÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóïĆâßĊ
ĔîÖćøðøąßčöÙøĆĚÜìĊę ĥĩ ģ ģĦħġ đöČęĂüĆîìĊę ģĢ öĉëčîć÷î ó ý ģĦħġ ÝċÜĂĂÖðøąÖćýĕüš
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ ðøąÖćýîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïêĆĚÜĒêŠüĆîðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćđðŨîêšîĕð
×šĂ ģ ĔĀš÷ÖđúĉÖðøąÖćýÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊ ìĊę ĩĦ ģĦĦĪ đøČęĂÜ öćêøåćîÖćøïĆâßĊ
ÞïĆïìĊę Ĥĩ ðøĆïðøčÜ ģĦĦĪ đøČęĂÜ ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî
×šĂ Ĥ ĔĀšĔßšöćêøåćîÖćøïĆâßĊ ÞïĆïìĊę Ĥĩ ðøĆïðøčÜ ģĦħġ đøČęĂÜ ÿĉîìøĆó÷ŤĕöŠöĊêĆüêî
êćöìĊęÖĞćĀîéìšć÷ðøąÖćýîĊĚ
ðøąÖćý è üĆîìĊę Ħ ÖøÖãćÙö ó ý ģĦħġ
ÝĆÖøÖùýäĉĝ óćøćóĆîíÖčú
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบั บที่ 38 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ซึ่งเป็ นฉบั บปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชีระหว่ าง
ประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 38: Intangible Assets (Bound volume 2017 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี การปรั บ ปรุ งจากฉบั บ ปี 2559 โดยตั ด บทน าทั้ง หมดออก และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม

1
2
8

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

9

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

18

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาแยกต่างหาก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการแลกเปลีย่ น
ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นภายใน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายใน

25
33
44
45
48
51

การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย

68

ค่าใช้จ่ายในอดีตทีต่ อ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์

71

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

72

วิธีราคาทุน
วิธีการตีราคาใหม่

74
75

อายุการใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน

88
97

ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
มูลค่าคงเหลือ
การทบทวนระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย

97
100
104

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

107

การทบทวนการประเมินอายุการใช้ประโยชน์

109

มูลค่าตามบัญชีทีจ่ ะได้รบั คืน – ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
การเลิกใช้และการจาหน่าย
การเปิ ดเผยข้อมูล

111
112
118

การเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไป
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีว่ ดั มูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่
รายจ่ ายเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น

118
124
126
128
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ

130

การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
การปฏิบตั ิก่อนวันทีม่ ีผลบังคับใช้

131
132

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

133
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไม่ มี ตัวตน ประกอบด้ วยย่ อ หน้ า ที่
1 ถึง 133 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนด
ของ กรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) ในกรณี ท่ี ไม่ ได้ ให้ แ นวปฏิ บั ติ
ใน การเลื อ กและการใช้ นโยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ นี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ กาหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญ ชีสาหรั บ สินทรัพ ย์
ไม่ มีตัวตนที่ไม่ ได้ มีการก าหนดไว้ โดยเฉพาะในมาตรฐานฉบั บ อื่น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้
กาหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนถ้ าเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ โดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก าหนดวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเฉพาะ

ขอบเขต
2

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิสาหรับการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ยกเว้น
2.1
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีก่ าหนดไว้ในขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่น
2.2
สินทรัพย์ทางการเงินตามคานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง
2559) เรือ่ ง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
2.3
การรับ รู ร้ ายการและการวัด มู ล ค่ าของการส ารวจและการประเมิน ค่ าสิ นทรัพ ย์
(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสารวจ
และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (เมือ่ มีการประกาศใช้)) และ
2.4
รายจ่ า ยในการพัฒ นา และ ขุ ด แร่ น้ ามัน ก๊า ซธรรมชาติ และทรัพ ยากรที่ ไ ม่
สามารถสร้างขึ้ นใหม่ได้ ซึ่งคล้ายคลึงกัน
หากมาตรฐานฉบับ อื่น ได้ กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญ ชีสาหรับสินทรั พย์ไม่มีตัวตนประเภทใดไว้
โดยเฉพาะ กิจการต้ องนามาตรฐานฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอย่าง
ของรายการที่ไม่ต้องนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

4
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สิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนที่ กิ จการถื อไว้ เพื่ อขายตามลั กษณะการประกอบธุ รกิ จตามปกติ
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สิ น ค้า คงเหลื อ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.2
สิน ทรั พ ย์ภ าษี เงิน ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.3
สัญญาเช่ าที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
3.4
สิน ทรั พ ย์ ท่ี เกิ ด จากผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.5
สินทรัพย์ทางการเงินตามคานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง
2559) เรื่ อ ง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมู ล ส าหรั บ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น
การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น บางรายการที่ ร ะบุ ไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิ จการ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 28 (ปรั บปรุ ง 2560)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
3.6
ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.7
ต้ นทุ นการได้ มารอการตัดบั ญ ชี และสินทรั พย์ ไม่ มี ตัวตนซึ่ งเกิดจากสิทธิตามสัญ ญา
ประกันภั ยของผู้ รั บประกันภั ยภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 4 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาประกั นภั ย (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ซึ่ งมาตรฐาน
ดังกล่ าวก าหนดให้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ล โดยเฉพาะสาหรั บ ต้ น ทุ น การได้ ม ารอ
การตัดบัญชี แต่ไม่ได้ กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าว ดังนั้น การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ าว ให้ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
3.8
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ ไม่ ห มุ น เวี ย นซึ่ งจั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เพื่ อขาย
(หรื อรวมอยู่ในกลุ่มสินทรั พย์ท่ีจะจาหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย)
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนบางรายการอาจเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่งที่มีตัวตน เช่ น คอมแพคดิสก์ (ในกรณี
ของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณี ของใบอนุ ญาตหรื อสิทธิบัตร) หรื อ
แผ่ น ฟิ ล์ ม ในการระบุ ว่ าสิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี อ งค์ ป ระกอบทั้ งที่ มี ตั วตนและไม่ มี ตั วตนจะถื อว่ าเป็ น
สินทรัพย์ท่มี ีตัวตน ซึ่งควรปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ทีด่ ิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐาน
3.1

4

5
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การบัญชีฉบับนี้ กิจการอาศัยดุลยพิ นิจในการประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยสาคัญมากกว่ากัน
เช่ น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาหรั บเครื่ องมือที่ควบคุ มโดยคอมพิ วเตอร์ ซ่ึ งไม่ สามารถทางานได้
โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ น้ั น ให้ ถือว่ าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของเครื่องมือและถือว่าเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ ถือ
หลั กปฏิบั ติ เช่ นเดี ยวกันกับข้ างต้ น ในขณะที่ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ท่ีไม่ ได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่เี กี่ยวข้ องได้ ให้ ถือว่าเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายจ่ายในกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา การฝึ กอบรม
การเริ่มดาเนินงานใหม่ และการวิจัยและพั ฒนา สาหรั บกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพั ฒนา
ถือเป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้ นการพั ฒนาความรู้ ดังนั้น แม้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจทาให้ เกิดสินทรัพย์
ที่ มี ตั วตน เช่ น ต้ น แบบของผลิ ตภั ณ ฑ์ แต่ องค์ ป ระกอบทางกายภาพของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ถื อว่ า
มีความสาคัญรองจากองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน กล่าวคือ ความรู้ท่ีทาให้ เกิดเป็ น สินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนนั้น
ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่าการเงินอาจเป็ นได้ ท้งั สินทรัพย์ท่มี ีตัวตน
หรื อสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตน ภายหลังจากการรั บ รู้เริ่ มแรก ให้ ผ้ ู เช่ านามาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้
มาถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน สาหรับสิทธิตามข้ อตกลงที่อนุญาต
ให้ ใช้ รายการต่างๆ เช่น ฟิ ล์มภาพยนตร์ วิดีทศั น์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ไม่ อ ยู่ภ ายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุง 2560) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และให้ ถืออยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ขอบเขตของมาตรฐานฉบั บ อื่น อาจไม่ ครอบคลุ มถึ งกิจกรรมบางกิจกรรมหรื อรายการบั ญ ชี
บางรายการที่มี ลักษณะเฉพาะจนท าให้ เกิดประเด็น ทางบั ญ ชี ท่ีอ าจจาเป็ นต้ องใช้ วิ ธีการบั ญ ชี
ที่แ ตกต่ างไป เช่ น รายจ่ ายในการสารวจ พั ฒ นาและขุดเจาะน้ามัน ก๊าซธรรมชาติแ ละแหล่ ง
ทรัพยากรแร่ในอุตสาหกรรมด้ านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น กิจการ
จึงไม่ต้องนามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับรายจ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดังกล่ าว
อย่ างไรก็ตาม กิ จการในอุ ตสาหกรรมด้ านการขุ ดเจาะหรื อผู้ รั บประกั นภั ยต้ องน ามาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้ มาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เช่น โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ) และรายจ่ ายอื่นๆ
ที่เกิดขึ้น (เช่น ต้ นทุนในการเริ่มดาเนินงานใหม่)

คานิยาม
8

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การตัดจาหน่าย

หมายถึง

การปั นส่ วนจ านวนเงิ นที่ คิ ดค่ าตั ดจ าหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่ มี ต ัวตนอย่ า งเป็ นระบบตลอดอายุ
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั
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สินทรัพย์

หมายถึง

ทรัพยากรทีเ่ ป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อต่อไปนี้
1) อยู ่ใ นความควบคุม ของกิจ การ ซึ ่ ง เป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และ
2) ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
แก่กิจการ

มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จานวนเงินของสิ นทรัพย์ที่รบั รู ใ้ นงบแสดงฐานะ
การเงิ น หลัง จากหัก ค่ า ตัด จ าหน่ า ยสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์

ราคาทุน

หมายถึง

จ านวนเงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สดที่
กิ จ การจ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ง ตอบ
แทนอื่นที่กิจการมอบให้ เพือ่ ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์
ณ เวลาที่ ได้สิ นทรัพย์น้ ันมาหรื อ ณ เวลาที่ ก่ อสร้าง
สิ น ทรัพ ย์น้ นั หรื อ ในกรณี ที่เกี่ย วข้อ งให้รวมถึง
จานวนที่ ถื อ ว่ า เป็ นของสิ น ทรัพ ย์เมื่อ มี ก ารรับ รู ้
เมื่ อ เริ่ ม แ รก ต าม ที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่ น เช่ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 2 (ปรับ ปรุ ง
2560) เรื่อง การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อ
มีการประกาศใช้)

จานวนทีค่ ิดค่าตัดจาหน่าย

หมายถึง

ราคาทุนของสินทรัพย์หรือจานวนเงินอื่นที่ใช้แทน
ราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

การพัฒนา

หมายถึง

การน าผลของการวิ จั ย หรื อ ความรู ้อื่ น มาใช้ใ น
แผนงานหรื อ การออกแบบเพื่อ การผลิ ต สิ่ งใหม่
หรื อ สิ่ ง ที่ ดี ขึ้ นกว่ า เดิ ม อย่ า งมากก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
การผลิ ต หรื อ การใช้ในเชิ งพาณิ ช ย์ไม่ ว่ าสิ่ งนั้น
จะเป็ นวั ต ถุ ดิ บ ชิ้ นส่ วนอุ ปกรณ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการ ระบบ หรือบริการ
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มูลค่าเฉพาะกิจการ

หมายถึง

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่า
จะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง และ
จากการจ าหน่ ายสิ น ทรัพ ย์น้ ัน เมื่ อ สิ้ นสุ ด อายุ
การใช้ป ระโยชน์ห รื อ กิ จ การคาดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น
เมือ่ มีการโอนเพือ่ ชาระหนี้ สิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จะได้ร ับจากการขายสิ นทรัพ ย์ หรื อ จะ
จ่ ายเพือ่ โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพ
ปกติ ระหว่ างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ว ดั มู ลค่ า (ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
(เมือ่ มีการประกาศใช้))

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์

หมายถึง

จานวนของมู ลค่ าตามบัญชี ที่สูงกว่ามู ลค่ าที่ คาดว่ า
จะได้รบั คืนของสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

หมายถึง

สินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุ ได้และ
ไม่มลี กั ษณะทางกายภาพ

สินทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวเงิน

หมายถึง

เงินสดที่ถอื ครองและสินทรัพย์ที่กิจการจะได้รบั
เป็ นจานวนเงินที่กาหนดไว้แน่นอน หรือจานวนเงิน
ทีส่ ามารถทราบได้

การวิจัย

หมายถึง

การสารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพือ่ ให้
ได้ม าซึ่ งความรู แ้ ละความเข้าใจใหม่ ท างด้าน
วิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค

มูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

หมายถึง

ประมาณการจ านวนเงิ น ที่ กิ จ การจะได้ร ับ ใน
ปั จจุ บนั จากการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากหัก
ประมาณการต้น ทุ น จากการจ าหน่ า ย หาก
สิ น ทรัพ ย์ มี อ ายุ ก ารใช้ป ระโยชน์แ ละอยู่ ใ น
สภาพที่ ค าดว่ า จะเป็ น ณ วัน สิ้ นอายุ ก ารใช้
ประโยชน์
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อายุการใช้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้
ใช้ หรือ
2) จ านวนผลผลิ ต หรื อ จ านวนหน่ ว ยใน
ลัก ษณะอื่ น ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ ง กิ จ การ
คาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
9

10

กิจ การมัก ใช้ ทรั พ ยากรหรื อ ก่ อ ให้ เกิด หนี้ สิน เพื่ อ การได้ มา การพั ฒ นา การรั ก ษาระดับ หรื อ
ยกระดับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้ านเทคนิค
การออกแบบและการนาระบบหรือกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปั ญญา
ความรู้ทางการตลาด และเครื่องหมายการค้ า (ซึ่งรวมถึงชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์และชื่อสิ่งพิมพ์ )
ตัวอย่างของรายการข้ างต้ น ได้ แก่ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สิทธิบัตร ลิ ขสิทธิ์ ฟิ ล์มภาพยนตร์
รายชื่ อ ลู ก ค้ า สิท ธิในการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่อ ยู่ อ าศั ย ใบอนุ ญ าตท าการประมง โควตา
การน าเข้ าสิน ค้ า สิทธิท่ีจะใช้ ช่ ื อ และดาเนิ น ธุรกิจ ความสัมพั น ธ์กับ ลู กค้ าหรื อกับ ผู้ขายสิน ค้ า
ความจงรักภักดีต่อสินค้ า ส่วนแบ่งตลาด และสิทธิทางการตลาด
รายการที่ระบุ อยู่ในย่อหน้ าที่ 9 อาจไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ได้ ทุกรายการ กล่าวคือ รายการที่จะถือว่าเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้
ต้ อ งสามารถระบุ ได้ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกิ จ การ และต้ อ งก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการ
ต้ องรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ ได้ มาหรือก่อให้ เกิดซึ่งรายการนั้นเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ (ดูย่อหน้ าที่ 68)
สามารถระบุได้
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ค านิ ยามของสิ นทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนก าหนดให้ สิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนต้ องสามารถระบุ ได้ เพื่ อแยก
สินทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนออกจากค่ าความนิ ยมได้ ค่ า ความนิ ย มที่ รั บ รู้ จ ากการรวมธุ ร กิ จ ถื อ เป็ น
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี แ สดงถึ งประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ ในอนาคตที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ นทรั พย์ อ่ ื นที่ ได้ มาจาก
การรวมธุรกิจ ซึ่งไม่ สามารถระบุ และรั บรู้เป็ นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตดังกล่ าวอาจเกิดจากการผนวกกันระหว่ างสินทรั พ ย์ท่ีสามารถระบุ ได้ หลายๆ รายการ
ที่ได้ มาหรือเกิดจากสินทรัพย์เหล่านั้น ซึ่งแต่ละรายการไม่เข้ าเกณฑ์ท่จี ะรับรู้ในงบการเงิน
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สินทรัพย์สามารถระบุได้ ในกรณีที่
12.1 สินทรัพย์น้ นั สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจาก
กิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิ ท ธิ ให้เช่ า หรื อ แลกเปลี่ย นได้ ไม่ ว่ าจะโดย
เอกเทศ หรือ โดยรวมกัน ตามสัญ ญาที่เกี่ยวข้อ ง ถือ ว่ าเป็ นสิ นทรัพ ย์หรือ หนี้ สิ น
ทีส่ ามารถระบุได้ โดยไม่คานึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็ นเอกเทศหรือไม่ หรือ
12.2 สินทรัพย์น้นั เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่คานึงถึงว่า
สิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและ
ภาระผูกพันอื่นหรือไม่
การควบคุม

13

14

15

16

สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนถื อ ว่ า อยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกิ จ การหากกิ จ การมี อ านาจที่ จ ะได้ รั บ
ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสิน ทรั พ ย์ น้ั น และสามารถจากัดไม่ ให้ ผู้อ่ืน เข้ าถึง
ประโยชน์ ดั งกล่ า ว โดยปกติ ความสามารถของกิจ การที่ จ ะควบคุ ม ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ
ในอนาคตของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบั งคับ ใช้ กรณี ท่ีไม่มีสิทธิ
ทางกฎหมายจะเป็ นการยากที่จ ะแสดงให้ เห็น ถึ งการควบคุ ม อย่ า งไรก็ต าม ความสามารถ
ในการบังคับใช้ สิทธิทางกฎหมายไม่ ใช่ เกณฑ์ท่ีจาเป็ นเพี ยงอย่ างเดียวสาหรับการควบคุม ทั้งนี้
เพราะกิจการอาจสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในลักษณะอื่นได้
ความรู้ทางการตลาดและความรู้ ทางเทคนิ คอาจก่อให้ เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
กิจการสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเหล่านั้นได้ เช่น ถ้ าความรู้น้ันได้ รับการคุ้มครอง
สิทธิทางกฎหมายในรูปของลิขสิทธิ์ ข้ อตกลงในการคุ้มครองทางการค้ า (หากกฎหมายอนุญาต
ให้ ทาได้ ) หรือโดยหน้ าที่ตามกฎหมายของพนักงานที่ต้องรักษาความรู้น้ันเป็ นความลับ
กิจการอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีทักษะและกิจการอาจสามารถระบุ ถึงทักษะของพนักงานที่เพิ่ มขึ้น
จากการฝึ กอบรม ซึ่งทาให้ กิจการได้ รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตและกิจการอาจคาดว่ า
พนักงานเหล่านั้นจะใช้ ทกั ษะเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ ต่อไป อย่างไรก็ตาม กิจการมัก
ไม่ มี ก ารควบคุ มที่เพี ยงพอสาหรั บ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดจากกลุ่ ม
พนั กงานที่มีทักษะหรื อจากการฝึ กอบรมพนั กงานเหล่ านี้ ให้ เป็ นไปตามคานิ ยามของสินทรัพย์
ไม่ มี ตั วตน ในท านองเดี ยวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริ ห ารหรื อความสามารถพิ เศษ
ด้ านเทคนิคอาจไม่เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้ นแต่กจิ การจะได้ รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายที่จะใช้ ประโยชน์และได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามที่คาดไว้ นอกจากนี้
ความสามารถดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดอื่นของคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กิจการอาจมีส่วนแบ่ งตลาดหรื อกลุ่ มลู กค้ าที่คาดว่ าจะดาเนิ นการค้ ากับกิจการต่ อไป เนื่องจาก
กิจการได้ สร้ างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ าและความจงรักภักดีของลูกค้ าที่มีต่อสินค้ าหรือบริการ
ของกิจการ อย่างไรก็ตาม กิจการไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มีวิธีการควบคุมอื่น
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ามี ค วามสั ม พั น ธ์ห รื อ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ กิ จการ กิ จ การจึ งมั ก ไม่ มี ก ารควบคุ ม
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ที่เพียงพอสาหรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับจากความสัมพั นธ์และความจงรักภักดี
ของลูกค้ า (เช่ น กลุ่มลูกค้ า ส่วนแบ่ งการตลาด ความสัมพั นธ์และความจงรั กภักดีของลู กค้ า)
ให้ เป็ นไปตามค านิ ย ามของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน อย่ า งไรก็ต าม การไม่ มี สิ ท ธิ ท างกฎหมาย
ในการคุ้มครองความสัมพันธ์กับลูกค้ า แต่มีรายการแลกเปลี่ยนเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งความสัมพั นธ์กับ
ลูกค้ า (ที่ไม่ใช่มาจากการรวมกิจการ) แม้ จะไม่ได้ ทาเป็ นสัญญา กรณีน้ ีถือว่ามีหลักฐานว่า กิจการ
สามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่ าจะได้ รับจากความสัมพันธ์กับลูกค้ าได้
และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าดังกล่าวสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์
กับลูกค้ าดังกล่าวถือว่าเป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
17

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กจิ การจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจรวมถึงรายได้ จาก
การขายผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการ ต้ นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อ่ นื ที่เกิดขึ้นจากการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นโดยกิจการ เช่น สินทรัพย์ทางปั ญญาที่นามาใช้ กับกระบวนการผลิตอาจ
ลดต้ นทุนการผลิตในอนาคตมากกว่าทาให้ รายได้ ในอนาคตเพิ่มขึ้น

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
18

19

20

การรั บ รู้รายการใดรายการหนึ่ งเป็ นสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตน กิจการต้ องสามารถแสดงให้ เห็น ว่ า
รายการนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
18.1 เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17) และ
18.2 เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ (ดูย่อหน้ าที่ 21 ถึง 23)
ข้ อกาหนดนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับต้ นทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อให้ ได้ มาหรือสร้ างสินทรัพ ย์ไม่มีตัวตน
ขึ้น ภายในกิจ การ และต้ น ทุ น ที่เกิ ด ขึ้ น ในภายหลั งเพื่ อ เพิ่ ม หรื อ เปลี่ ย นแทนบางส่ ว น หรื อ
บารุงรักษาสินทรัพย์น้ัน
ย่ อ หน้ า ที่ 25 ถึ ง 32 เกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ ได้ ม าแยกต่ า งหาก และ
ย่ อ หน้ า ที่ 33 ถึ ง 43 เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ ได้ ม าจากการรวมธุ ร กิ จ ย่ อ หน้ า ที่ 44
เกี่ ย วกั บ การวั ด มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ ได้ ม าจากเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
ย่อหน้ าที่ 45 ถึง 47 เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้ าที่ 48 ถึง 50 เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติกับค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 67 เกี่ยวกับการรับรู้รายการ
และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สร้ างขึ้นภายในกิจการ
ลักษณะของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปจะไม่มีการต่ อเติมสินทรั พย์น้ัน หรือการเปลี่ ยนแทน
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสินทรัพย์น้ัน ดังนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังส่วนใหญ่ เป็ นรายจ่ายเพื่อคงไว้
ซึ่ งประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ ในอนาคตของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนนั้ น มากกว่ า ที่ จ ะเป็ นรายจ่ า ย
ที่เป็ นไปตามค านิ ยามของสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน และเกณฑ์ การรั บ รู้ สิ นทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ นอกจากนี้ โดยทั่วไป จะเป็ นการยากที่จะถื อว่ ารายจ่ ายที่
11
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21

22

23

24

เกิดขึ้นภายหลังเป็ นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยเฉพาะได้ โดยตรง แต่จะถือว่าเป็ นรายจ่ายของ
กิจการโดยรวมมากกว่ า ดังนั้น จึงแทบจะไม่ มีการรั บรู้ รายจ่ ายที่เกิดขึ้นภายหลั งการรั บรู้ เริ่มแรก
ของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาหรือรายจ่ ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการสร้ างสินทรั พย์ไม่มีตัวตนขึ้น
ภายในกิจการเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสินทรั พย์ และเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 63 รายจ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นภายหลั งส าหรั บ ยี่ ห้ อของผลิ ตภั ณ ฑ์ หั วหนั งสื อ
ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อลูกค้ า และรายการอื่นที่คล้ ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มา
จากภายนอกกิจการหรือกิจการสร้ างขึ้นเองภายใน) ให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากรายจ่ายเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้ อย่างชัดเจนจากรายจ่ายเพื่อการพัฒนาธุรกิจโดยรวม
กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
21.1 มีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
ทีจ่ ะเกิดจากสินทรัพย์น้นั และ
21.2 ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการต้องประเมินความน่าจะเป็ นที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์ไม่ มีตวั ตน โดยใช้ขอ้ สมมติ ที่สมเหตุ ส มผลและมีหลักฐานสนับสนุ น ข้อสมมติ
ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ทีจ่ ะเกิดขึ้ นตลอดช่วงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
กิจการใช้ ดุลยพิ นิจในการประเมินระดับความแน่ นอนที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัว ตนตามหลักฐานที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่รับรู้เริ่มแรก โดยให้
ความสาคัญกับหลักฐานจากภายนอกมากกว่า
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาแยกต่างหาก

25

26

27

โดยทั่วไป ราคาที่กิจการจ่ ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่แ ยกต่ างหากจะสะท้ อนถึง
ความคาดหวั งเกี่ยวกับความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่
ในสิน ทรั พ ย์ หรื อ กล่ าวอีก นั ยหนึ่ ง กิจการคาดว่ าจะได้ รับ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่าจะมี
ความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจานวนเงินที่จะได้ รับ ดังนั้น สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มา
แยกต่างหาก ย่อมถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การรั บรู้ รายการในเรื่องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ตามย่อหน้ าที่ 21.1 เสมอ
นอกจากนี้ โดยปกติ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ ได้ ม าแยกต่ า งหาก ย่ อ มสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกรณีท่สี ่งิ ตอบแทนในการจ่ายซื้ออยู่ในรูปของเงินสดหรือ
สินทรัพย์ท่เี ป็ นตัวเงินอื่น
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาแยกต่างหาก ประกอบด้ วย
27.1 ราคาซื้อรวมภาษีนาเข้ า และภาษีซ้ ือที่เรี ยกคืนไม่ได้ หักด้ วยส่วนลดการค้ าต่างๆ และ
จานวนที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย และ
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ต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ในการจัดเตรียมสินทรั พย์เพื่ อให้ พร้ อมที่จะใช้ ประโยชน์ได้ ตาม
ความประสงค์
ตัวอย่างของต้ นทุนทางตรง ประกอบด้ วย
28.1 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ของพนั กงาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากการทาให้ สนิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
28.2 ค่าธรรมเนี ยมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทาให้ สินทรั พย์อยู่ ในสภาพพร้ อม
ใช้ งาน และ
28.3 ต้ นทุนการทดสอบสภาพความพร้ อมใช้ งาน
ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้ วย
29.1 ต้ นทุนในการแนะนาสินค้ าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้ นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย)
29.2 ต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ต้ังใหม่หรือกับลูกค้ ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้ นทุนใน
การฝึ กอบรมพนักงาน) และ
29.3 ต้ นทุนในการบริหารและต้ นทุนในการผลิตทั่วไปอื่น
การรั บ รู้ ต้ น ทุ น ที่เกิ ด ขึ้ น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของมู ล ค่ าตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนจะสิ้ น สุ ด
เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ในสภาพที่พ ร้ อ มจะใช้ งานได้ ต ามความประสงค์ ของฝ่ ายบริ ห าร ดั งนั้ น
ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ การพั ฒ นาสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนใหม่ จึ งไม่ ร วมเป็ น
ส่วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์น้ั น ตั วอย่ างของต้ น ทุ น ที่ไม่ ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ แก่
30.1 ต้ นทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นในขณะที่ สิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ งอยู่ ในสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้ ประโยชน์ ได้ ตาม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร แม้ ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะยังไม่ได้ นามาใช้ งานก็ตาม และ
30.2 ผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่ความต้ องการ
ผลผลิตจากสินทรัพย์อยู่ในช่วงเริ่มต้ น
การดาเนิ นงานบางอย่ างเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน แต่ไม่ ได้
จาเป็ นในการทาให้ สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
การดาเนิ นงานที่ไม่ สาคั ญเหล่ านี้ อาจเกิดขึ้นในช่ วงก่อนหรือในระหว่ างการพั ฒนาสินทรั พย์น้ั น
เนื่องจากการดาเนินงานที่ไม่สาคัญดังกล่าวไม่ได้ จาเป็ นในการทาให้ สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้ อม
ที่จะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร กิจการต้ องรั บรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานที่ไม่ สาคั ญดังกล่ าวในกาไรหรือขาดทุน โดยจัดประเภทเป็ นรายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ อง
หากมีการขยายก าหนดการชาระเงินค่าสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาการให้ สินเชื่อ
ตามปกติ กิจการต้ องก าหนดราคาทุ นของสินทรั พย์น้ั นให้ เท่ากับราคาที่ เทียบเท่ าราคาเงินสด
และบั นทึกผลต่ างระหว่ างจานวนเงินนี้ กับจานวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ ายชาระ เป็ นดอกเบี้ ยจ่ าย
ตลอดอายุ ของการได้ รั บ สิ น เชื่ อ เว้ น แต่ กิ จการรั บ รู้ ดอกเบี้ ยดั งกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ า
27.2
28

29

30

31

32
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ตามบั ญ ชี ของสิ นทรั พ ย์ ตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 23 (ปรั บ ปรุ ง 2560)
เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
33

34

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุร กิ จ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ก าหนดว่ า กรณี ท่ี สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนได้ มาจากการรวมธุ รกิ จ ราคาทุ น ของ
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน คื อ มู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั น ที่ ซ้ ื อ มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิน ทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน
จะสะท้ อนถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ วั นที่ซ้ ื อ เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ท่ีกิจการคาดว่ า
จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์น้ัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกิจการคาดว่า
จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ ว่าจะมีความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับช่ วงเวลาหรื อจานวนเงินที่จะ
ได้ รับ ดังนั้น สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการในเรื่ องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ตามย่ อหน้ าที่ 21.1 เสมอ หากสิ นทรั พย์ ท่ีได้ มาจาก
การรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือได้ มาจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น
จะถื อว่ ามี ข้ อมู ลเพี ยงพอที่สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์ ดั งกล่ าวได้ อย่ างน่ าเชื่ อถื อ
ดังนั้ น สินทรั พย์ไม่ มี ตั วตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจย่ อมถือว่ าเป็ นไปตามเกณฑ์การวั ดมู ลค่ า
ในเรื่องการวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือตามย่อหน้ าที่ 21.2 เสมอ
เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ ือ ไม่ว่าผู้ขายได้ รับรู้สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั้นก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจหรือไม่ หมายความว่า ผู้ซ้ ือรับรู้โครงการวิจัยและพั ฒนาที่อยู่
ระหว่างดาเนินการของผู้ ขายเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หากโครงการดังกล่าว
เป็ นไปตามค านิ ย ามของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน ทั้ง นี้ โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการของผู้ขายจะเป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ทุกข้ อดังต่อไปนี้
34.1 เป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ และ
34.2 สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิตามสัญ ญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ

35

หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือเกิดจากสิทธิ
ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น จะถือว่ ามีข้อมู ลเพี ยงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ดั งกล่ าวได้ อ ย่ างน่ า เชื่ อ ถื อ ในกรณี ท่ีกิ จ การน าประมาณการมาใช้ ในการวั ด มู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยกาหนดเป็ นช่วงของผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ ซึ่งมีความน่าจะเป็ น
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ที่แ ตกต่ างกัน เป็ นการแสดงให้ เห็น ว่ าความไม่ แ น่ น อนดังกล่ าวได้ น าไปรวมในการวัด มู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์แล้ ว
36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจอาจสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่อรวมกับ
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง สินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่สามารถระบุ ได้ เท่านั้น ในกรณีดังกล่ าวผู้ซ้ ือต้ องรับรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้ นามารวมกับรายการที่เกี่ยวข้ อง
37
ผู้ซ้ ืออาจรับรู้กลุ่มของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบกันเป็ นสินทรั พย์ชุดเดียว โดยที่สินทรั พย์
แต่ ล ะรายการมี อ ายุ ก ารใช้ ประโยชน์ ท่ี ใกล้ เคี ย งกั น เช่ น ค าว่ า “ยี่ ห้ อของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” และ
“ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์” มักนามาใช้ แทนเครื่ องหมายการค้ าและเครื่องหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
“ยี่ ห้ อของผลิ ตภั ณ ฑ์ ” และ “ชื่ อยี่ ห้ อของผลิ ตภั ณ ฑ์ ” ถือเป็ นค าศั พท์ด้ านการตลาดโดยทั่วไป
ซึ่ งน ามาใช้ เพื่ อหมายถึ งกลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ งประกอบกั น เช่ น เครื่ อ งหมายการค้ า (หรื อ
เครื่ องหมายการค้ าประเภทการบริ การ) และชื่ อทางการค้ า สูตร ส่วนผสม และความเชี่ ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ อง
38 – 41 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
รายจ่ ายทีเ่ กิดขึ้ นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวิจยั และพัฒนาทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ
42

43

รายจ่ ายในการวิจยั และพัฒนาซึ่ง
42.1 เกีย่ วข้องกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาเนินการซึ่งได้มาแยกต่างหาก
หรือได้มาจากการรวมธุรกิจและรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ
42.2 เกิดขึ้ นหลังจากการได้มาซึ่งโครงการ
การบันทึกบัญชีของรายการดังกล่าวต้องให้ถอื ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 54 ถึง 62
ข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 54 ถึ ง 62 กาหนดว่ า รายจ่ ายที่เกิดขึ้น ภายหลั งของโครงการวิ จัยหรื อ
พัฒนาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ไม่ว่าจะได้ มาแยกต่างหากหรือได้ มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งได้ รับรู้
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้ วจะต้ อง
43.1 รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีท่เี กิดขึ้น หากเป็ นรายจ่ายในการวิจัย
43.2 รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีท่เี กิดขึ้น หากเป็ นรายจ่ายในการพัฒนาซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
การรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้ าที่ 57 และ
43.3 บั น ทึก เพิ่ มในมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของโครงการวิจั ยและพั ฒ นาที่อ ยู่ ระหว่ างด าเนิ น การ
ที่ได้ มาหากรายจ่ ายในการพัฒนานั้นเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้ รายการสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนตามย่อหน้ าที่ 57
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล

44

ในบางกรณี กิจการอาจได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล โดยไม่ต้องจ่าย
สิ่งตอบแทนใดๆ หรื อจ่ ายสิ่งตอบแทนในจานวนที่น้ อยมาก ในกรณี น้ ี อาจเกิดขึ้นเมื่อรั ฐบาล
โอนหรือจัดสรรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ กบั กิจการ เช่น สิทธิในการนาเครื่องบินลงจอดที่ทา่ อากาศยาน
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สิทธิในการด าเนิ น การสถานี วิทยุ หรื อโทรทัศน์ ใบอนุ ญ าตหรื อโควต้ าน าเข้ า หรื อสิทธิท่ีจะใช้
ทรั พยากรที่มีข้อจากัดอื่น ตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 20 (ปรั บปรุง 2560)
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการอาจเลือกที่จะรับรู้ท้งั สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเงินอุดหนุ น
เมื่อเริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม หากกิจการเลื อกที่จะไม่ รั บรู้ สิน ทรั พ ย์ เมื่ อเริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรม กิจการต้ องรับรู้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่กาหนดไว้ (วิธีท่สี ามารถปฏิบัติได้ ตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง การบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )) บวกกับรายจ่าย
โดยตรงที่เกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ พร้ อมที่จะใช้ ประโยชน์ได้ ตามความประสงค์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากการแลกเปลีย่ น
45
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กิจการอาจได้ มาซึ่ งสิน ทรั พ ย์ไม่ มี ตั วตนหนึ่ งหรื อมากกว่ าหนึ่ งรายการจากการแลกเปลี่ ยนกั บ
สินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินรายการอื่น หรือจากการแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ท่ีเป็ นตัวเงิน
และไม่ เป็ นตั วเงิน ข้ อพิ จารณาที่จะกล่ าวต่ อไปนี้ เป็ นข้ อพิ จารณาส าหรั บกรณี การแลกเปลี่ ยน
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไม่ เป็ นตั วเงิ น กั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไม่ เป็ นตั วเงิ น อื่ น อย่ างไรก็ต าม กิ จการสามารถใช้
ข้ อพิ จารณาดั งกล่ าวกั บ การแลกเปลี่ ยนทุ กกรณี ตามที่ ก ล่ าวไว้ ได้ กิ จการวั ดมู ลค่ าต้ น ทุ น ของ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ ยนดังกล่ าวด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม เว้ นแต่ กรณี ใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
45.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
45.2 มูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและสินทรัพย์ท่นี าไปแลกไม่สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ
กิจการวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาตามวิธกี ารนี้ แม้ ว่ากิจการจะไม่สามารถเลิกรับรู้รายการ
สินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยนได้ ในทันที หากสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์น้ันด้ วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน
ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากจานวน
ของกระแสเงิน สดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีก ารเปลี่ ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หากเข้ าเงื่อนไขต่อไปนี้
46.1 ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงินสดจากสินทรั พย์ท่ี
ได้ รับแตกต่างจากรูปแบบของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
46.2 รายการแลกเปลี่ ย นท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะกิ จ การในส่ ว นของ
การดาเนินงานที่ได้ รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
46.3 ความแตกต่ างในย่อหน้ าที่ 46.1 หรือ 46.2 มีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่มี ีการแลกเปลี่ยน
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47

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิ นสดหลั งหั กภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั งกล่ าวอาจเห็ นได้ ชั ดเจนโดยกิ จการไม่ จ าเป็ น
ต้ องคานวณอย่างละเอียด
ย่ อหน้ าที่ 21.2 ก าหนดเงื่อนไขสาหรั บการรั บ รู้สิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนว่ าราคาทุน ของสิน ทรั พ ย์
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่ าเชื่อถือ มู ลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่จะถือว่ าสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือหากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
47.1 การเปลี่ ยนแปลงในขอบเขตของการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่สมเหตุสมผลไม่ มีนัยสาคัญ
สาหรับสินทรัพย์น้ัน หรือ
47.2 กิจการสามารถประเมินความน่ าจะเป็ นของประมาณการต่างๆ ที่อยู่ ภายในขอบเขต
ของการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างสมเหตุสมผลและสามารถนามาใช้ ในการวัดมู ลค่า
ยุติธรรม
หากกิจการสามารถวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ท่ีได้ มาหรื อสินทรั พย์ท่ีนาไปแลกเปลี่ ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่นาไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่มูลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่ไี ด้ มานั้นมีหลักฐานสนั บสนุ นที่ชัดเจน
มากกว่า
ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นภายใน

48
49

50

กิจการต้องไม่รบั รูค้ ่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นภายในเป็ นสินทรัพย์
ในบางกรณี กิ จ การอาจก่ อ ให้ เกิ ดรายจ่ ายเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ งประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
แต่ รายจ่ ายดั งกล่ าวไม่ ก่ อให้ เกิ ดสินทรั พ ย์ ไม่ มี ตัวตนที่เป็ นไปตามเกณฑ์ การรั บรู้ รายการตาม
มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ กิจการมักชี้แจงว่ารายจ่ายดังกล่ าวมีส่วนทาให้ เกิด ค่าความนิยมขึ้น
ภายในกิจ การ อย่ างไรก็ตาม ค่ าความนิ ยมที่เกิด ขึ้ น ภายในกิจ การต้ องไม่ รับ รู้ เป็ นสิน ทรั พ ย์
เนื่องจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้ เป็ นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็ น
เอกเทศได้ หรือไม่ได้ เป็ นรายจ่ ายที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ) ภายใต้
การควบคุมของกิจการซึ่งสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของกิจการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิท่สี ามารถระบุได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจสะท้ อนให้ เห็นถึงปั จจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ
กิจการ อย่างไรก็ตาม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของกิจการ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายใน
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ในบางครั้ง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ
หรือไม่น้ันทาได้ ยาก เนื่องจากปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้
17
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กิ จ การไม่ ส ามารถระบุ ได้ ว่ า มี สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ส ามารถระบุ ได้ ท่ี จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด และ
51.2 การกาหนดราคาทุ นของสินทรั พย์ได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือ ในบางกรณี กิจการไม่ สามารถ
แยกต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อคงไว้ ซ่ึง
ค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นภายในหรือทาให้ ค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นภายในนั้นดีข้ ึนกว่าเดิม
หรือไม่สามารถแยกออกจากต้ นทุนที่เกิดจากการดาเนินงานประจาวันได้
ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกาหนดให้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดและแนวปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 52 ถึง 67 กับสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในทุกรายการ เพิ่ มเติม
จากข้ อกาหนดทั่วไปสาหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่
กิจการจาแนกขั้นตอนการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
52.1 ขั้นตอนการวิจัย และ
52.2 ขั้นตอนการพัฒนา
คาว่า “ขั้นตอนการวิจัย” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้ างกว่ าคาว่า “การวิจัย”
และ “การพัฒนา” ตามคานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
หากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาสาหรับโครงการภายใน
ของกิ จ การที่ ก่ อ ให้ เกิ ด สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน กิจการถือ ว่ า รายจ่ ายของโครงการดั งกล่ าวเป็ น
รายจ่ายที่เกิดในขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น
51.1

52

53

ขั้นตอนการวิจยั
54
55

56

กิจการต้องไม่ รบั รู ร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยของโครงการ
ภายใน) เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แต่ตอ้ งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ รายจ่ ายนั้นเกิดขึ้ น
ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน กิจการไม่ สามารถที่จะแสดงให้ เห็นว่ าสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน
นั้นได้ เกิดขึ้น ซึ่ งจะก่ อให้ เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ ดังนั้ น กิจการรั บ รู้
รายจ่ายดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในทันที
ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัย ได้ แก่
56.1 กิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความรู้ใหม่
56.2 การสื บ ค้ น การประเมิ น ผล และการคั ด เลื อ กขั้ น สุ ด ท้ าย เพื่ อน าผลการวิ จั ย หรื อ
ความรู้อ่นื มาใช้
56.3 การค้ น หาทางเลื อกสาหรั บ วัตถุ ดิบ เครื่ องมือ ผลิตภัณ ฑ์ กระบวนการ ระบบ หรื อ
การบริการ และ
56.4 การประดิษฐ์ การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ ายของทางเลือก
ที่เป็ นไปได้ สาหรับวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่
หรือที่ได้ ปรับปรุงให้ ดีข้ นึ
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ขั้นตอนการพัฒนา
57

58

59

60

กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ ายที่เกิดจากการพัฒนา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพัฒนาของโครงการ
ภายใน) เป็ นสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน ก็ ต่ อ เมื่อ กิ จการสามารถแสดงให้เห็ น ว่ าเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดทุกข้อต่อไปนี้
57.1 มี ค วามเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค ที่ จ ะท าให้ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ั ว ตนเสร็ จ สมบู ร ณ์
เพือ่ นามาใช้งานหรือขาย
57.2 กิจการมีความตั้งใจที่จะท าให้สิ นทรัพย์ไม่ มี ต ัวตนเสร็จสมบู รณ์และนามาใช้งาน
หรือขาย
57.3 กิจการมีความสามารถทีจ่ ะนาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้งานหรือขาย
57.4 กิจการสามารถแสดงให้เห็ นถึงวิธี การที่สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะก่อให้เกิดประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต นอกจากนี้ กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นว่ าสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนหรือผลผลิตจากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมีตลาดรองรับ หรือหากกิจการนา
สินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนไปใช้งานเป็ นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็ นถึง
ประโยชน์ทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้น
57.5 กิ จ การมี ท รัพ ยากรด้า นเทคนิ ค ด้า นการเงิ น และด้า นอื่ น อย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะ
นามาใช้ในการพัฒนาให้เสร็จสิ้ นสมบูรณ์ และนาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้งานหรือ
ขาย
57.6 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณี กิจการสามารถระบุสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
สามารถแสดงให้ เห็น ว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีสิ น ทรั พ ย์ น้ั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากขั้นตอนการพั ฒนาของโครงการเป็ นขั้นตอนที่ก้าวหน้ า
มากกว่าขั้นตอนการวิจัย
ตัวอย่างของกิจกรรมการพัฒนา ได้ แก่
59.1 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบต้ นแบบและแบบจาลองก่อนการผลิตหรือ
ก่อนการนาไปใช้ งาน
59.2 การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้ าที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่
59.3 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการดาเนินงานของโรงงานนาร่ อง ซึ่งไม่ใช่ขนาดที่จะ
สามารถทาการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และ
59.4 การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบ สาหรั บทางเลือกที่ได้ คัดเลือกแล้ ว สาหรับ
วัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้ ปรับปรุง
ให้ ดีข้ นึ
กิจการประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์โดยใช้ ข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ (เมื่อมี
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61

62

63
64

การประกาศใช้ ) เพื่ อแสดงให้ เห็นว่ าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้ เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้ อย่างไร หากสินทรัพย์จะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อต้ องใช้ ร่วมกับ
สินทรัพย์อ่ ืน กิจการต้ องนาแนวคิดเกี่ยวกับหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง การด้ อยค่าของสิน ทรั พ ย์ (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
ตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นว่ ากิจการมีทรั พยากรเพี ยงพอที่จะทาให้ สินทรั พย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบู รณ์
หรื อ ท าให้ กิ จการสามารถใช้ หรื อได้ รั บ ประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน ได้ แ ก่ แผนธุ รกิ จ
ที่แสดงถึงทรัพยากรด้ านเทคนิค ด้ านการเงิน และด้ านอื่นที่จาเป็ น และกิจการมีความสามารถที่จะ
จัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้ อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจแสดงถึงความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนภายนอกด้ วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจานงที่จะให้ เงินสนับสนุนแผนงานจากผู้ให้ กู้
ตามปกติ ระบบต้ นทุนของกิจการสามารถวัด มูลค่าราคาทุ น ของสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่เกิดขึ้น
ภายในได้ อ ย่างน่ าเชื่อถื อ เช่ น เงิน เดือ นหรื อ รายจ่ ายอื่น ที่เกิดขึ้น เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง ลิ ขสิทธิ์หรื อ
ใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจการต้องไม่รบั รูร้ ายการที่กิจการก่อให้เกิดขึ้ นภายใน เช่น ยี่หอ้ ของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ
ชื่อสิง่ พิมพ์ รายชื่อลูกค้า และรายการอื่นทีค่ ล้ายคลึงกันเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายจ่ า ยส าหรั บ ยี่ ห้ อของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ว หนั ง สื อ ชื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ รายชื่ อ ลู ก ค้ า และรายการอื่ น
ที่ค ล้ า ยคลึ งกั น ซึ่ งกิจ การก่ อ ให้ เกิด ขึ้น ภายในเป็ นรายจ่ ายที่ไม่ ส ามารถแยกออกจากต้ น ทุ น
ในการพัฒนาธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการต้ องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายใน
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ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้ าที่ 24 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวม
ของรายจ่ายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 21 ถึง 22 และ 57 เป็ นครั้งแรก ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 71 ไม่อนุ ญาต
ให้ กจิ การนารายจ่ายที่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายแล้ ว กลับมาบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ เกิ ด ขึ้ นภายในประกอบด้ ว ยรายจ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรง
ทุกรายการที่จาเป็ นในการสร้ าง ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้ สามารถนามาใช้ ประโยชน์
ตามประสงค์ของฝ่ ายบริหาร ตัวอย่างของรายจ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรง ได้ แก่
66.1 ต้ นทุนสาหรับวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ ในการก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
66.2 ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ ของพนั กงาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ที่เกิดจาก
การก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
66.3 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิทางกฎหมาย และ
66.4 ค่าตัดจาหน่ายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่นามาใช้ เพื่อก่อให้ เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ได้ กาหนดเกณฑ์สาหรับการรับรู้รายการที่สามารถนาดอกเบี้ยมารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุน
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็ นส่วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
67.1 รายจ่ ายในการขาย การบริ หาร และค่ าใช้ จ่ายในการผลิ ต ทั่วไปอื่น เว้ น แต่ ร ายจ่ า ย
ดังกล่าวเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้ สามารถนามาใช้ งานได้
67.2 ความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถระบุ ได้ และผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก
ที่เกิดขึ้นก่อนที่สนิ ทรัพย์จะสามารถให้ ประโยชน์ได้ ตามแผนที่กาหนดไว้ และ
67.3 รายจ่ายในการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อนาสินทรัพย์มาใช้ ในการดาเนินงาน
ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 65
กิจการกาลังพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ในระหว่างปี 25x5 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 1,000 บาท โดย
รายจ่ ายจานวน 900 บาทเกิดขึ้น ก่อ นวัน ที่ 1 ธัน วาคม 25x5 และรายจ่ ายจานวน 100 บาท
เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 25x5 และวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 กิจการสามารถแสดงให้
เห็นว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25x5 กระบวนการผลิตดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ
เป็ นสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน โดยมู ล ค่ าที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของความรู้ แ ละทัก ษะที่ร วมอยู่ ใน
กระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อทาให้ กระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์
ก่อนที่จะพร้ อมใช้ งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 500 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x5 กิจการรับรูร้ ายจ่ายทีเ่ กิดขึ้นสาหรับ กระบวนการผลิตเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ด้วยราคาทุ น 100 บาท (รายจ่ายที ่เกิ ดขึ้ น นั บ ตั้งแต่ ว ัน ที ่ เป็ นไปตามเกณฑ์ การรับ รู ร้ ายการ
กล่าวคื อ ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 25x5) รายจ่ายจานวน 900 บาททีเ่ กิดขึ้นก่อนวัน ที ่ 1 ธันวาคม
25x5 รับ รู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่าย เนื่อ งจากรายจ่ายดังกล่า วยังไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์การรับ รู ร้ ายการ
จนกระทั่ ง วัน ที ่ 1 ธั น วาคม 25x5 รายจ่ า ยดั ง กล่ า วไม่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ ่ ง ของราคาทุ น ของ
กระบวนการผลิตทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี 25x6 มีรายจ่ายเกิดขึ้น 2,000 บาท ณ วันสิ้นปี 25x6 มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
จากความรู้และทักษะที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิต (รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อทา
ให้ กระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะพร้ อมใช้ งาน) มีมูลค่าโดยประมาณ 1,900 บาท
ณ วันสิ้นปี 25x6 ราคาทุน ของกระบวนการผลิตเท่ากับ 2,100 บาท (ประกอบด้วยรายจ่ายที ่
รับ รู เ้ มื่อ สิ้ น ปี 25x5 จานวน 100 บาท และรายจ่ายที ่รับ รู ใ้ นปี 25x6 จานวน 2,000 บาท)
กิจการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 200 บาท เพื่อปรับมูลค่ าตามบัญชี
ของกระบวนการผลิตก่อนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์ (2,100 บาท) ให้เป็ น
มู ล ค่ า ที ่ค าดว่ า จะได้รับ คื น (1,900 บาท) ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์น้ ี จะ
กลับรายการในงวดถัดไปหากเป็ นไปตามเงือ่ นไขของการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิน ทรัพ ย์ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง การด้อ ยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
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การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
68

69

69ก

กิจการต้อ งรับรู ร้ ายจ่ ายส าหรับ รายการที่ ไม่ มีต ัว ตนเป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่อ เกิด ขึ้ น เว้น แต่ จะ
เป็ นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
68.1 รายจ่ ายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์การรับรูร้ ายการ (ดูย่อหน้าที่ 18 ถึง 67) หรือ
68.2 กิจการได้มาซึ่ งรายการดังกล่าวจากการรวมธุ รกิจ และไม่สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์
ไม่ มี ต ัวตน ในกรณี นี้ กิ จการรับรู ร้ ายการดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ าความนิ ยม
ณ วันที่ซื้อ (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมือ่ มีการประกาศใช้))
ในบางกรณี กิ จ การก่ อ ให้ เกิ ด รายจ่ า ยเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ ง ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคต
แต่ ไม่ สามารถรั บ รู้รายจ่ ายดังกล่ าวเป็ นสิน ทรั พย์ไม่มีตัวตนหรื อสิน ทรั พย์อ่ืน ได้ ในกรณี ของ
สินค้ า กิจการรั บรู้รายจ่ ายดังกล่ าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อกิจการมีสิทธิในการเข้ าถึงสิน ค้ าเหล่ านั้ น
ในกรณี ของบริ การ กิจการรับ รู้รายจ่ ายดังกล่ าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อกิจการได้ รับบริ การนั้น เช่ น
รายจ่ายในการวิจัยให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ 54) เว้ นแต่รายจ่ายดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรั บรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
69.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการดาเนินงาน (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนการดาเนินงาน)
เว้ น แต่ ร ายจ่ า ยนั้ น ได้ รวมอยู่ ใ นราคาทุ น ของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง ที่ ดิ น
อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อ นการด าเนิ น งานอาจ
ประกอบด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ตั้ งกิ จ การ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มทางกฎหมายและ
ค่ าใช้ จ่ ายด้ านเลขานุ ก ารที่เกิด ขึ้ น ในการจั ดตั้ งกิ จ การให้ เป็ นนิ ติบุ ค คล รายจ่ ายใน
การเปิ ดโรงงานหรือธุรกิจใหม่ (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนเปิ ดดาเนินงาน) หรือ รายจ่าย
สาหรับเริ่มการดาเนินงานใหม่ หรือการเปิ ดตั วผลิตภัณ ฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่
(กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายก่อนเริ่มดาเนินงาน)
69.2 รายจ่ายในกิจกรรมการฝึ กอบรมต่างๆ
69.3 รายจ่ า ยในกิ จ กรรมการโฆษณาและการส่ งเสริ ม การขาย (รวมถึ งการสั่งซื้ อสิน ค้ า
ทางไปรษณีย์)
69.4 รายจ่ ายในการย้ ายสถานที่หรื อรายจ่ ายในการจัดโครงสร้ างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น
การย้ ายสถานที่หรือจัดโครงสร้ างองค์กรใหม่ท้งั หมดหรือบางส่วน
กิจการมีสิทธิในการเข้ าถึงสินค้ าเมื่อกิจการเป็ นเจ้ าของสินค้ าดังกล่าว ในทานองเดียวกัน กิจการ
มีสิทธิในการเข้ าถึงสินค้ าเมื่อสินค้ าดังกล่าวได้ ก่อสร้ างขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาจ้ าง และกิจการ
สามารถได้ รับ มอบสินค้ าดังกล่าวเป็ นสิ่งตอบแทนจากการจ่ายเงิน สาหรั บการบริการ กิจการ

22

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38

70

ได้ รับบริการเมื่อมีการให้ บริการดังกล่าวแก่กิจการตามสัญญา และมิใช่เมื่อกิจการใช้ บริการนั้น
เพื่อให้ บริการอื่น เช่น การส่งมอบโฆษณาให้ แก่ลูกค้ า
ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 68 มิ ได้ ห้ า มกิจ การรั บ รู้ ก ารจ่ า ยล่ วงหน้ าเป็ นสิน ทรั พ ย์ เมื่ อ การจ่ า ย
ค่ า สิ น ค้ าล่ ว งหน้ านั้ น เป็ นการจ่ า ยเพื่ อให้ กิ จ การได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง สิ น ค้ าเหล่ า นั้ น
ในทานองเดียวกัน ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 68 มิได้ ห้ามกิจการรับรู้การจ่ายล่วงหน้ าเป็ นสินทรัพย์
เมื่อการจ่ายค่าบริการล่วงหน้ านั้นเป็ นการจ่ายเพื่อให้ กจิ การได้ รับบริการเหล่านั้น
ค่าใช้จ่ายในอดีตทีต่ อ้ งไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์

71

กิ จ การต้อ งไม่ ร ับ รู ้ร ายจ่ ายเกี่ ย วกับ รายการที่ ไ ม่ มี ต ั ว ตนซึ่ ง ได้ร ับ รู ้เ มื่ อ เริ่ ม แรกเป็ น
ค่าใช้จ่ายแล้ว เป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในภายหลัง

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
72

73

กิจการต้องเลือกใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 74 หรือวิธีการตีราคาใหม่ ตามย่อหน้าที่ 75
เป็ นนโยบายการบัญชี ของกิ จการ ในกรณี ที่กิจการเลือกใช้วิ ธี การตี ราคาใหม่ สิ นทรัพ ย์อื่ น
ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่ เช่นเดียวกัน เว้นแต่จะไม่มี
ตลาดทีม่ ีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์เหล่านั้น
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรั พย์ท่ีมีลักษณะและประโยชน์ การใช้
งานที่ค ล้ ายคลึ งกัน ในการด าเนิ น งานของกิจ การ สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มีตั ว ตนทุ ก รายการที่จั ด อยู่ ใน
ประเภทเดียวกัน มีก ารตี ราคาใหม่ พ ร้ อมกัน ทั้งนี้ เพื่ อ หลี ก เลี่ ยงการเลื อ กตี ร าคาใหม่ เฉพาะ
สินทรัพย์บางรายการและการรายงานจานวนเงินในงบการเงิน ซึ่งเป็ นการผสมผสานกันระหว่าง
ราคาทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ต่างๆ
วิธีราคาทุน

74

หลังจากการรับรู เ้ ริ่มแรก สิ นทรัพ ย์ไม่ มีตวั ตนต้อ งแสดงด้วยราคาทุ นหักค่ าตัดจาหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
วิธีการตีราคาใหม่

75

หลังจากการรับรู เ้ ริ่มแรก สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนต้อ งแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่
หมายถึง มู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักค่ าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม สาหรับวัตถุประสงค์ของการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจการต้องวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยอ้างอิ งกับตลาดที่มีสภาพคล่อง
นอกจากนี้ การตี ร าคาใหม่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ อ ย่ า งสม ่า เสมอเพื่ อ ให้ มู ลค่ า ตามบัญ ชี ข อง
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77

78

79

80

สินทรัพย์ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากมู ลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์น้นั
วิธกี ารตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้ กจิ การ
76.1 นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ
76.2 รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้ วยจานวนที่ไม่ใช่ราคาทุน
วิธกี ารตีราคาใหม่จะนามาถือปฏิบัติหลังจากที่กิจการได้ รับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้ วย
ราคาทุ น อย่ า งไรก็ตาม หากกิจ การรั บ รู้ ร าคาทุ น ของสิน ทรั พ ย์ไม่ มี ตั วตนเพี ยงบางส่วนเป็ น
สินทรัพย์ เนื่องจากสินทรัพย์น้ันไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ ผ่านไป
ระยะหนึ่ ง (ดู ย่อ หน้ า ที่ 65) วิ ธี ก ารตี ร าคาใหม่ อ าจน ามาถื อ ปฏิบั ติ กับ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน
ทั้งรายการ ทั้งนี้ วิ ธี ก ารตี ร าคาใหม่ อ าจน ามาถื อ ปฏิ บั ติ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนที่ได้ รั บ จาก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกิจการได้ รับรู้ไว้ ด้วยมูลค่าที่กาหนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 44)
โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางครั้ง ตลาดที่มี
สภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ตลาดที่มีสภาพคล่องอาจ
มีอยู่ ในบางประเทศสาหรั บใบอนุ ญ าตประกอบการรถแท็กซี่ ใบอนุ ญ าตประกอบการประมง
หรือโควต้ าการผลิต ซึ่ งใบอนุ ญ าตดังกล่ าวสามารถโอนเปลี่ ยนมือได้ อย่ างอิสระ อย่างไรก็ตาม
ตลาดที่มีสภาพคล่องไม่มีสาหรับยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิในการเผยแพร่ดนตรี
และภาพยนตร์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้ า เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัว
แม้ ว่ า จะมี ก ารซื้ อขายสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนบางรายการ แต่ ข้ อ ตกลงที่ ท าขึ้ นเป็ นการเจรจา
ต่อรองระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ขายแต่ละราย และการซื้อขายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ด้ วยเหตุผล
ดังกล่ าวราคาที่จ่ายซื้อสินทรั พย์เพี ยงรายการเดียวอาจถือว่าเป็ นหลักฐานที่ไม่เพี ยงพอสาหรับ
การวัด มู ลค่ า ยุ ติธรรมให้ กับ รายการอื่น นอกจากนี้ ราคาที่ซ้ ื อขายกัน มั ก ไม่ เป็ นที่เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน
ความถี่ของการตีราคาใหม่ข้ ึนอยู่กับความผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มี
การตี ร าคาใหม่ หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีตี ราคาใหม่ แ ตกต่ า งจากมู ลค่ าตามบั ญ ชี
อย่างมีสาระสาคัญ กิจการจาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่ง มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสาคัญจนทาให้ จาเป็ นต้ องมี
การตีราคาสินทรัพย์น้ันใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีความผันผวน
อย่างไม่มีนัยสาคัญกิจการไม่จาเป็ นต้ องตีราคาสินทรัพย์ใหม่บ่อยครั้ง
เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวให้ ปรับปรุงเป็ น
ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ตีราคาใหม่ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
80.1 ปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสมในลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าตัดจาหน่ายสะสม อาจปรับ ปรุงโดยการอ้ างอิงจากข้ อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือ
ปรับปรุงให้ เป็ นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชี ค่าตัดจาหน่ายสะสม ณ
วันที่ตีราคาใหม่ ต้องปรับปรุงให้ เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญ ชีก่อนหักค่า ตัด
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81

82

83

84
85

86

จาหน่ายสะสม กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสม หรือ
80.2 นาค่าตัดจาหน่ายสะสมหัก ออกจากมูลค่าตามบัญ ชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมของ
สินทรัพย์
จานวนเงิ น ที่เป็ นผลจากรายการปรั บ ปรุ งค่ าตั ดจ าหน่ ายสะสมให้ ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ า
ตามบัญชีท่เี พิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งให้ ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 85 และ 86
หากกิจการไม่สามารถตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ตีราคาใหม่ เนือ่ งจากสินทรัพย์รายการนั้นไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรับ กิจการ
ต้อ งแสดงมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์น้ นั ด้ว ยราคาทุ น หัก ค่ า ตัด จ าหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวัดมูลค่าโดยการอ้างอิง
กับตลาดที่มีสภาพคล่องได้อีกต่ อไป มู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องเท่ ากับ
ราคาที่ ตี ใหม่ ณ วัน ที่ ตี ร าคาใหม่ ค รั้ง ล่ า สุ ด ที่ มี ก ารอ้างอิ ง กับ ตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งหัก
ค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ข้ อเท็จจริงที่ว่าไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องมารองรับ สาหรั บการตีราคาสินทรั พย์ไม่มีตัวตนใหม่
อีกต่อไป อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจเกิดการด้ อยค่าและกิจการจาเป็ นต้ องทา
การทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้ างอิงกับตลาดที่มีสภาพคล่อง
ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้ มา กิจการต้ องใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว
หากมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้ นเป็ นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการต้อง
รับรู ม้ ู ลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เพิม่ ขึ้ นดังกล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และแสดงจานวนที่เพิม่ ขึ้ นสะสมในส่วนของเจ้าของภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์น้นั ได้ตีราคาใหม่และกิจการได้รบั รู ม้ ูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่เพิม่ จากการตีราคาใหม่นี้
ต้อ งรับ รู ้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น เพื่อ กลับ รายการในจ านวนที่ ไ ม่ เ กิ น มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์ไม่ มี ต ัว ตนที่ล ดลงของสิ น ทรัพ ย์รายการเดี ยวกัน ที่ ไ ด้รบั รู ใ้ นกาไรหรื อ ขาดทุ น
ในงวดก่อน
หากมู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลงเป็ นผลจากการตีราคาใหม่ กิจการต้อง
รับรูม้ ูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ลดลงดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นที่ล ดลงจากการตี ราคาใหม่ ในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ นในจานวนที่
ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตทีม่ ีอยู่ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของ
สินทรัพย์น้นั โดยการรับรูส้ ่วนที่ลดลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีผลทาให้จานวนที่สะสม
ไว้ในส่วนของเจ้าของภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ลดลง
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ท่รี วมอยู่ในส่วนของเจ้ าของอาจโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
เมื่อส่วนเกินทุนนั้นเป็ นรายการที่เกิดขึ้นจริง โดยส่วนเกินทุนทั้งจานวนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่อกิจการ
จาหน่ ายหรือเลิกใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ส่วนเกินทุนบางส่วนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่อกิจการใช้
สินทรั พย์ ในกรณี ดังกล่ าวจานวนของส่วนเกินทุ นที่เกิดขึ้นจริ งจะเท่ากับ ผลต่างระหว่างค่า ตัด
จาหน่ ายที่คานวณจากมูลค่าตามบั ญชี ท่ตี ีใหม่กับค่าตัดจาหน่ ายที่คานวณจากราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย์น้ัน การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาไรสะสมต้ องไม่โอนผ่านกาไร
หรือขาดทุน

อายุการใช้ประโยชน์
88

89

90

กิจการต้องประเมินว่าอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทราบได้แน่นอนหรือไม่
และถ้าสามารถทราบได้แน่นอน อายุการใช้ประโยชน์จะกาหนดจากระยะเวลาหรือจานวน
การผลิตหรือหน่วยวัดอื่นๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน กิจการต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีอายุ
การใช้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน เมือ่ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกีย่ วข้องทั้งหมด ไม่พบ
ขอบเขตที่สามารถคาดคะเนได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถก่อให้เกิด
กระแสเงินสดสุทธิให้กบั กิจการ
การบัญชีสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ กิจการตัดจาหน่าย
สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่อายุการใช้ ประโยชน์ ทราบได้ แน่ นอน (ดูย่อหน้ าที่ 97 ถึง 106) แต่ไม่ตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้ าที่ 107 ถึง 110)
หลายปัจจัยที่ใช้ พิจารณาในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง
90.1 การน าสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนมาใช้ ป ระโยชน์ ต ามที่ ค าดไว้ ซึ่ งรวมถึ ง การพิ จ ารณา
ฝ่ ายบริหารอื่นสามารถบริหารสินทรัพย์น้ันได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
90.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้ อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณการ
อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ค ล้ า ยคลึ งกั น ที่ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ในลั ก ษณะ
เดียวกัน
90.3 ความล้ าสมัยด้ านเทคนิค เทคโนโลยี การค้ า หรือด้ านอื่นๆ
90.4 เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลง
ในความต้ องการของตลาดสาหรับสินค้ าหรือบริการที่เป็ นผลิตผลจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
90.5 การโต้ ตอบจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
90.6 ระดับ ของรายจ่ ายในการบารุงรักษาที่จาเป็ นเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและความตั้งใจ
ของกิจการที่จะใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว
90.7 ระยะเวลาที่กิจการสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมายหรือขอบเขตอื่น
เกี่ยวกับการใช้ สินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน เช่น วันครบกาหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
และ
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อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนขึ้ นอยู่ กั บ อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข อง
สินทรัพย์อ่นื ของกิจการ หรือไม่
“อายุการใช้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่ นอน” มิได้ หมายถึงอายุการใช้ ประโยชน์ไม่มีท่สี ้ นิ สุด อายุการใช้
ประโยชน์ ของสิน ทรัพ ย์ไม่มีตัวตนจะสะท้ อนให้ เห็นเพี ยงระดับของรายจ่ ายในการบ ารุงรักษา
ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตที่จาเป็ นเพื่ อให้ สินทรัพย์ คงไว้ ซ่ึงมาตรฐานของการปฏิบั ติงานตามที่ได้
ประเมินไว้ ณ เวลาที่มีประมาณการอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถและ
ความตั้งใจของกิจการที่จะใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามระดับของรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ ว่าอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ทราบแน่นอนต้ องไม่ข้ ึนกับรายจ่ายในอนาคตที่ได้ วางแผน
ไว้ ท่เี กินกว่ารายจ่ายที่ต้องการเพื่อดารงให้ สนิ ทรัพย์มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิม
ที่เคยประเมินไว้
เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย่ างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิ วเตอร์แ ละสินทรัพ ย์
ไม่ มีตัวตนอื่น หลายรายการจึ งมี แนวโน้ มที่จะเกิดการล้ าสมัยในด้ านเทคโนโลยี เร็วขึ้ น ดังนั้ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะมีอายุการใช้ ประโยชน์ท่สี ้นั การคาดการณ์ในการลดลง
ของราคาขายของสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ โดยใช้ สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน สามารถเป็ นข้ อ บ่ งชี้ ในเรื่ อ ง
การคาดการณ์ของความล้ าสมัยของเทคโนโลยีและความล้ าสมัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งสะท้ อนการลดลง
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ฝังอยู่ในสินทรัพย์ดังกล่าว
อายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีระยะเวลายาวนานหรือแม้ กระทั่งไม่สามารถ
ทราบได้ แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็ นเหตุให้ กิจการต้ องประมาณการอายุการใช้ ประโยชน์ ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยใช้ หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็ นเหตุผลที่
กิจการจะนามากล่ าวอ้ างเพื่ อกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้ ส้ัน ลงกว่า
ความเป็ นจริง
อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น
ต้องไม่เกินระยะเวลาของสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่กบั ระยะเวลาที่กิจการคาดว่ าจะใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์น้ นั หากสิทธิ ตามสัญญาหรือ
สิทธิ ทางกฎหมายอื่นนั้นมีระยะเวลาที่จากัดแต่ สามารถต่ ออายุได้ อายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นต้องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุ นได้ว่า
กิจการสามารถต่ออายุใหม่โดยไม่มีตน้ ทุนทีม่ ีนยั สาคัญ สาหรับอายุการใช้ประโยชน์ของสิทธิที่
ได้กลับมาใหม่ ที่รบั รู เ้ ป็ นสิ นทรัพย์ไม่ มี ตวั ตนจากการรวมธุ รกิจคื อระยะเวลาตามสัญญาที่
เหลืออยู่ของสิทธิทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาและต้องไม่รวมระยะเวลาทีต่ ่ออายุใหม่
ปั จจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยทางกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่อ อายุการใช้ ประโยชน์ ของสินทรัพย์
ไม่ มี ตัวตน ปั จจั ยทางเศรษฐกิจก าหนดระยะเวลาที่กิจการจะได้ รั บ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จใน
อนาคตจากสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตน ส่ วนปั จจั ยทางกฎหมายอาจจากัดระยะเวลาที่กิจการสามารถ
ควบคุ มประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากสินทรั พย์น้ั น ในการกาหนดอายุการใช้ ประโยชน์
กิจการกาหนดจากระยะเวลาที่ก าหนดโดยปั จจัยทางเศรษฐกิจหรื อปั จจั ยทางกฎหมายแล้ วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
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ปั จจัยที่บ่ งชี้ ว่ากิจการจะสามารถต่ออายุ สิทธิตามสัญ ญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่เกิด
ต้ นทุนที่มีนัยสาคัญ ได้ แก่
96.1 มีหลักฐาน ซึ่ งอาจเกิดจากประสบการณ์ ที่แสดงให้ เห็น ว่ าสิทธิตามสัญ ญาหรื อสิทธิ
ทางกฎหมายอื่นจะได้ รับการต่ออายุ กรณีท่กี ารต่ออายุน้ันขึ้นอยู่กบั ความเห็นชอบของ
บุ ค คลที่ ส าม หลั ก ฐานดั ง กล่ า วต้ อ งรวมถึ งหลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า บุ ค คลที่ ส ามจะให้
ความเห็นชอบด้ วย
96.2 มีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับ
การต่ออายุ และ
96.3 ต้ น ทุ น ในการต่ อ อายุ ไม่ มี นั ย สาคั ญ เมื่ อเปรี ยบเทีย บกับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจใน
อนาคตที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากการต่ออายุน้ัน
หากต้ น ทุน ในการต่ อ อายุมีนั ยสาคัญ เมื่อ เปรี ยบเทียบกับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่
คาดว่ า กิจ การจะได้ รั บ จากต่ อ อายุ น้ั น ต้ น ทุ น ในการต่ อ อายุ น้ ี ถื อ เป็ นต้ น ทุ น ในการได้ ม าซึ่ ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
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กิจการต้องปั นส่วนจานวนที่คิดค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนอย่างเป็ นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน กิจการ
ต้องเริ่มตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์น้ นั พร้อมที่ให้ประโยชน์ได้ กล่าวคื อ
เมือ่ สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร
กิจการต้องหยุดการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันใดวันหนึง่ ที่เกิดขึ้ นก่อนระหว่าง
วันที่กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม
สิ น ทรัพ ย์ที่ จ ะจ าหน่ า ยที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขาย) ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้
เพื่อ ขายและการด าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้) กับ วัน ที่ กิ จ การเลิ ก รับ รู ้
สินทรัพย์น้นั วิธีการตัดจาหน่ายทีใ่ ช้ตอ้ งสะท้อนถึงรูปแบบที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากไม่สามารถกาหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการ
ต้อ งใช้วิ ธี เส้น ตรงในการตัด จ าหน่ าย ค่ าตัด จ าหน่ ายในแต่ ล ะงวดต้อ งรับ รู ใ้ นก าไรหรื อ
ขาดทุน เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือ มาตรฐานฉบับอื่นจะอนุ ญาตหรือกาหนดให้
กิจการนาค่าตัดจาหน่ายดังกล่าวไปรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ
วิธีการตัดจาหน่ ายที่ใช้ ในการปั นส่วนจานวนที่คิดค่ าตัดจาหน่ ายของสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนตาม
เกณฑ์ท่ีเป็ นระบบตลอดอายุ การใช้ ป ระโยชน์ ของสิน ทรั พย์น้ั นมีหลายวิธี การ วิธีการดังกล่ าว
รวมถึงวิธีเส้ นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต กิจการเลือกใช้ วิธีการตัดจาหน่าย
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ตามรูปแบบที่คาดว่าจะได้ ใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
ใช้ วิธีก ารตัดจาหน่ ายนั้ น อย่ างสม่ าเสมอในทุ กงวด เว้ น แต่ รูป แบบที่คาดว่ าจะได้ ใช้ ป ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงไป
มีข้อสันนิษฐานว่าวิธีการตัดจาหน่ ายที่อ้างอิงจากรายได้ ท่เี กิดจากกิจกรรมซึ่งรวมการใช้ สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเป็ นวิธีท่ไี ม่เหมาะสม รายได้ ท่เี กิดจากกิจกรรมที่รวมการใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักจะ
สะท้ อนปั จจั ยต่ างๆ ที่ไม่ เชื่ อมโยงโดยตรงกั บการใช้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจที่อ ยู่ ในสิน ทรั พ ย์
ไม่ มีตั วตนนั้ น ตั วอย่ างเช่ น รายได้ ได้ รั บ ผลกระทบจากปั จจั ยน าเข้ า อื่น และกระบวนการอื่น
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การขาย การเปลี่ ย นแปลงในปริ ม าณขายและราคา ราคาซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบของรายได้ อาจถูกกระทบโดยภาวะเงินเฟ้ อ ซึ่งไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับวิธีท่ีกิจการ
ใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ัน ข้ อสันนิษฐานนี้ไม่สามารถนามาใช้ ได้ ในบางสถานการณ์ท่จี ากัด
98ก.1 ในกรณี ท่ีสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตั วตนแสดงถึ งการวั ด มู ลค่ าของรายได้ ตามที่อ ธิบ ายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 98ค หรือ
98ก.2 เมื่อพิสูจน์ได้ ว่ารายได้ และการได้ ใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมาก
ในการเลื อกวิ ธีการตัดจาหน่ ายให้ เหมาะสมตามที่กล่ าวในย่ อหน้ า 98 กิจการสามารถกาหนด
ปั จจั ยที่เป็ นข้ อจากัดที่ต้องพิ จารณาเป็ นลาดับแรกซึ่งมีอยู่เป็ นปกติในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้ น
ตัวอย่างเช่น สัญญาซึ่งกาหนดให้ สิทธิกิจการในการใช้ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่อาจมีการกาหนดไว้
ล่วงหน้ าของจานวนปี (ระยะเวลา) จานวนหน่วยการผลิต หรือจานวนคงที่ของยอดรายได้ ท่จี ะ
เกิดขึ้น การระบุปัจจัยที่เป็ นข้ อจากัดที่ต้องพิจารณาเป็ นลาดับแรกจะเป็ นจุดเริ่มต้ นของการระบุ
เกณฑ์ของการตั ดจาหน่ ายที่เหมาะสม แต่เกณฑ์อ่ืน อาจน ามาปฏิบั ติใช้ ได้ หากเกณฑ์ดังกล่ าว
สะท้อนรูปแบบของการได้ ใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ ใกล้ เคียงกว่า
ในสถานการณ์ ท่ปี ั จจัยที่เป็ นข้ อจากัดที่ต้องพิ จารณาเป็ นลาดับแรกที่มีอานาจเหนื อกว่ า ซึ่งมีอยู่
เป็ นปกติวิสัยในสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนเป็ นเรื่ องของการบรรลุผลสาเร็จในรายได้ รายได้ ท่ีเกิดขึ้น
สามารถนามาเป็ นเกณฑ์ในการตัดจาหน่าย ตัวอย่างเช่น กิจการได้ มาซึ่งสัมปทานการสารวจและ
สกัดแร่ทองคาจากเหมืองทองคา การหมดอายุของสัญญาอาจขึ้นอยู่กับจานวนคงที่ของรายได้ รวมที่
เกิดจากการสกัดแร่ (เช่น สัญญาอาจอนุ ญาตให้ สกัดแร่ ทองคาจากเหมืองแร่ จนกระทั่งยอดรวม
ของรายได้ จากการขายทองคาครบ 2 พันล้ านบาท) และไม่ได้ ข้ ึนกับระยะเวลาหรื อปริมาณทองที่
ขุดได้ ตัวอย่างอื่น เช่น สิทธิในการดาเนินงานทางด่วนสามารถขึ้นอยู่กับจานวนรายได้ คงที่ท่เี กิด
จากการเก็บค่ าทางด่ วน (ตัวอย่างเช่ น สัญ ญาอนุ ญ าตให้ การดาเนิ นงานทางด่ วนได้ จนกระทั่ง
ยอดเงินที่ได้ จากการเก็บค่ าทางด่ วนมียอดครบ 100 ล้ านบาท) ในกรณี การก่อให้ เกิดขึ้นของ
รายได้ ถื อ เป็ นปั จจั ยที่จ ากั ดที่มี อ านาจเหนื อ กว่ าในสั ญ ญาส าหรั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน
การก่อให้ เกิดขึ้นของรายได้ ดังกล่าวอาจเป็ นเกณฑ์ท่เี หมาะสมที่จะมาใช้ ตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เนื่องจากสัญญามีการระบุ จานวนคงที่ของยอดรายได้ ท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งจะนามาใช้ ในการพิ จารณา
การตัดจาหน่าย

29

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
99

โดยปกติ กิจ การรั บ รู้ค่ าตัดจาหน่ ายในก าไรหรื อขาดทุ น อย่ างไรก็ตาม ในบางครั้ งประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตที่อ ยู่ ในสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนถือ เป็ นส่วนหนึ่ งในการผลิ ตสินทรั พย์อ่ืน
ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจาหน่ายถือเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์อ่นื และนาไปรวมเป็ น
มูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพ ย์น้ั น ตัวอย่างเช่ น ค่ าตัดจาหน่ ายของสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ใน
กระบวนการผลิ ตต้ องน าไปรวมเป็ นมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสินค้ าคงเหลื อ (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
มูลค่าคงเหลือ
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กิจการต้องกาหนดมู ลค่ าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนให้เป็ นศูนย์ เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อกาหนดข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
100.1 มีขอ้ ผูกมัดว่าบุคคลทีส่ ามจะซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือ่ สิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์
หรือ
100.2 สิน ทรัพ ย์ไม่ มี ตวั ตนนั้นมีตลาดซื้ อขายคล่ องรองรับ (ตามที่นิยามในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมู ลค่ ายุติธรรม
(เมือ่ มีการประกาศใช้)) และเป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อต่อไปนี้
100.2.1 มูลค่าคงเหลือสามารถกาหนดโดยอ้างอิงกับตลาดซื้ อขายคล่องนั้น และ
100.2.2 มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที่ ต ลาดซื้ อขายคล่ อ งนั้น จะมี อ ยู่
เมือ่ สิ้ นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
จานวนที่คิดค่าตัดจาหน่ ายของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ ประโยชน์ ทราบได้ แน่นอนต้ อง
กาหนดหลังจากหักมูลค่าคงเหลือ มูลค่าคงเหลือที่ไม่เท่ากับศูนย์บ่งชี้ว่ากิจการคาดว่าจะจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สนิ ทรัพย์น้ันจะสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
กิจการต้ องประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจาก
การจ าหน่ ายสินทรั พ ย์ไม่ มี ตั วตน โดยใช้ ราคา ณ วั นที่ประมาณการ สาหรั บการขายสินทรั พย์
ที่ ค ล้ ายคลึ งกั น ซึ่ งสิ้ นสุ ด อายุ ก ารใช้ ประโยชน์ และมี ก ารใช้ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้
สถานการณ์ ท่ีคล้ ายคลึ งกับสถานการณ์ ท่ีกิจการคาดว่ าจะน าสินทรั พย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ประโยชน์
ในอนาคต กิจการต้ องทบทวนมู ลค่ าคงเหลื อของสินทรั พย์ไม่ มีตั วตนอย่ างน้ อยทุ กงวดปี บั ญ ชี
กิ จการต้ องบั น ทึ กการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าคงเหลื อของสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนโดยถื อเป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่า มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเท่ากับ ศูนย์จนกว่า
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ในภายหลังลดลงต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
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กิจการต้องทบทวนระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
อายุ การใช้ป ระโยชน์ท ราบได้แน่ นอนอย่ างน้อ ยทุ กงวดปี บัญ ชี กิจการต้อ งเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่
คาดไว้แตกต่ างจากที่ประมาณการไว้ในอดีต ในทานองเดียวกัน กิจการต้องเปลี่ยนแปลง
วิ ธี ก ารตั ด จ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ั ว ตนเพื่ อ สะท้อ นให้ เ ห็ นถึ ง รู ป แบบที่ เ ปลี่ ย นไป
หากรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อยู่ในสินทรัพย์น้ นั เปลีย่ นแปลงไป
กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ในระหว่างอายุของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการอาจเห็นว่าอายุการใช้ ประโยชน์ท่ปี ระมาณการไว้ น้ัน
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจบ่ งชี้ว่าระยะเวลาใน
การตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
ไม่ มีตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเห็นว่าการตัดจาหน่ ายด้ วยวิธียอดคงเหลือ
ลดลงเหมาะสมกว่ าวิ ธีเส้ นตรง อีกตั วอย่ างหนึ่ งคื อในกรณี ท่ี การใช้ สิ ทธิท่ี ได้ รั บจากใบอนุ ญ าต
จาเป็ นต้ องเลื่ อนเวลาออกไปเนื่ องจากต้ องรอให้ ส่วนประกอบอื่นของแผนธุรกิจ ดาเนิ นการก่อน
ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์จนกว่างวดเวลาต่อมา

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ ายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
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กิจการต้องไม่ตดั จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กาหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ ประโยชน์ ไม่ทราบ
แน่นอนโดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
108.1 เป็ นประจาทุกปี และ
108.2 เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดการด้ อยค่า
การทบทวนการประเมินอายุการใช้ประโยชน์
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ในแต่ ละงวดปี กิจการต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ไม่ ได้มี
การตัดจาหน่าย เพื่อ พิจารณาว่ าเหตุ การณ์หรือ สถานการณ์ต่างๆ ยังคงสนับสนุ นว่ าอายุ
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้นั ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่ หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ
ไม่สนับสนุ นว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมี อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้องบันทึก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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ที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ทราบ
ได้แน่นอน โดยถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่ อมี การประกาศใช้ ) การที่กิจการประเมิ นอายุ การใช้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ ไม่ มี ตัวตนใหม่
จากสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนที่อายุ การใช้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอนเป็ นสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนที่ อายุ
การใช้ ประโยชน์ทราบได้ แน่นอนเป็ นข้ อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้ อยค่า ดังนั้น
กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ าของสินทรั พย์โดยการเปรี ยบเทียบมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน (ที่
กาหนดตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรับ ปรุง 2560) เรื่ อง การด้ อยค่าของสิน ทรั พย์
(เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ) กั บ มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิ นทรั พย์ และรั บ รู้ ส่ วนของมู ลค่ าตามบั ญ ชี
ที่สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีทีจ่ ะได้รบั คืน – ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
111

ในการกาหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ดังกล่ าวอธิบ ายว่ ากิจการต้ องทบทวนมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์
เมื่อใด และอย่างไร วิธีการกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่กิจการ
ต้ องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์

การเลิกใช้และการจาหน่าย
112

113

114

กิจการต้องเลิกรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมือ่
112.1 กิจการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หรือ
112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการนาสินทรัพย์น้ นั
มาใช้ประโยชน์หรือจาหน่าย
กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้รบั จากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ถ้ามี)
กับมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่ มี ต ัวตนนั้นเป็ นผลก าไรหรื อผลขาดทุ นจากการเลิ กรับรู ้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในกาไรหรือขาดทุน เมื่อเลิกรับรู ส้ ินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เว้นแต่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นสาหรับการขายและเช่ ากลับคืน) สาหรับผลกาไรจากการเลิกรับรูส้ ินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนต้องไม่จดั ประเภทเป็ นรายได้
การจ าหน่ ายสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนอาจเกิดขึ้นได้ ในหลายวิ ธี การ (เช่ น การขาย การท าสัญญาเช่ าการเงิน
หรื อ การบริ จ าค) ในการก าหนดวั น ที่ จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ดั งกล่ า ว กิจ การต้ อ งใช้ เกณฑ์ ต าม
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115ก

116

117

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับ
การรับ รู้รายได้ จากการขายสินค้ า และใช้ เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุง
2560) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับการจาหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและ
เช่ากลับคืน
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้ า 21 กิจการรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนแทนบางส่วน
ของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนรวมอยู่ ในมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนนั้ น และเลิ กรั บ รู้
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก กรณีท่ไี ม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติในการกาหนด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใช้ ต้นทุนการเปลี่ยนแทนกาหนดเป็ นต้ นทุน
ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ วันที่ได้ มาหรือวันที่เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในกิจการ
ในกรณีของการได้ สิทธิกลับมาใหม่จากการรวมธุรกิจ หากสิทธิดังกล่าวได้ มีการออกใหม่ (ขาย)
ให้ กับ บุคคลที่สามในภายหลัง มู ลค่ าตามบั ญ ชี ท่ีเกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ต้ องนาไปใช้ ในการกาหนด
ผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหม่
กิจการรั บรู้ ส่ิงตอบแทนที่ค้างรั บ จากการจาหน่ ายสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนเมื่อเริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรม หากมีการค้ างชาระสิ่งตอบแทนจากการจาหน่าย กิจการรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่ได้ รับเริ่มแรก
ด้ วยราคาที่เทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่กาหนดไว้ ของสิ่งตอบแทนกับราคาที่เทียบเท่า
ราคาเงินสด ให้ รับรู้เป็ นดอกเบี้ยรั บตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้ จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ
กิจการต้ องไม่ หยุดการตัดจาหน่ายสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่อายุการใช้ ประโยชน์ ทราบได้ แน่ นอน
เมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้ ใช้ อีกต่อไป เว้ นแต่กรณีท่กี ิจการได้ ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว
เต็มจานวนแล้ วหรือได้ จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย (หรือสินทรัพย์
ดั งกล่ าวรวมอยู่ ในกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท่ี จ ะจ าหน่ ายที่ จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เพื่ อขาย)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยน
ที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไป
118

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท
โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดขึ้ นภายในกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทอื่น
118.1
อายุ ก ารใช้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนทราบได้แ น่น อนหรือ ไม่ ท ราบ
แน่นอนหากเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ อ ายุการใช้ประโยชน์ท ราบได้แน่นอน
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับอายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราการตัดจาหน่ายทีใ่ ช้
118.2
วิธีการตัดจาหน่ายสาหรับสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอน
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118.3
118.4
118.5

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าตัดจาหน่ายสะสม (รวมทั้ง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์) ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด
รายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งได้รวมค่าตัดจาหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไว้
การกระทบยอดระหว่ า งมู ล ค่ าตามบัญ ชี ณ วัน ต้น งวดกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี
ณ วันสิ้ นงวดทีแ่ สดงถึงรายการต่อไปนี้
118.5.1 จ านวนเงิ น ของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยแยกแสดง
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ั ว ตนที่ เ กิ ด จากการพัฒ นาขึ้ นภายในกิ จ การ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหาก และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
118.5.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถอื ไว้เพือ่ ขายหรือ
รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพื่ อ ขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช้) และการจาหน่ายอื่น
118.5.3 จานวนเงินของสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่เพิ่มขึ้ นหรือลดลงในระหว่ าง
งวดที่ เกิ ด จากการตี ร าคาสิ น ทรัพ ย์ ใ หม่ ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ย่ อหน้ า ที่ 75 และ 85 ถึ ง 86 และที่ เกิ ดจากผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ซึ่ งรับรู ห้ รื อกลับรายการในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
118.5.4 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่รบั รูใ้ นกาไรหรือ
ขาดทุนระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
118.5.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลับ รายการ
ในกาไรหรือขาดทุนระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
118.5.6 ค่าตัดจาหน่ายทีร่ บั รูใ้ นระหว่างงวด
118.5.7 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน
ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน และการแปลงค่ าผลการ
ดาเนินงานในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของ
กิจการ และ
118.5.8 การเปลีย่ นแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีในระหว่างงวด
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119

120

121

122

ประเภทของสินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตน คือ กลุ่ มของสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่มีลักษณะและประโยชน์
การใช้ งานที่คล้ ายคลึงกันในการดาเนินงานของกิจการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้
ตามตัวอย่างต่อไปนี้
119.1 ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
119.2 หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์
119.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
119.4 ใบอนุญาต และสิทธิท่จี ะใช้ ช่ ือและดาเนินธุรกิจ
119.5 ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม สิทธิในการดาเนินงานและ
การให้ บริการ
119.6 สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจาลอง การออกแบบ และต้ นแบบ และ
119.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้ างต้ นสามารถแยกเป็ นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็ น
ประเภทที่ใหญ่ ข้ ึนได้ หากผลในการแยกย่อยหรื อการรวมนั้นทาให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้น
กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เพิ่มเติมจากข้ อมูลที่
กาหนดให้ เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 118.5.3 ถึง 118.5.5
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีท่มี ีผลกระทบ
อย่ างมี สาระสาคัญ ในงวดปั จจุ บั น หรื อคาดว่ าจะมีผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญ ในงวดต่ อไป
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
121.1 การประเมินอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
121.2 วิธกี ารตัดจาหน่าย หรือ
121.3 มูลค่าคงเหลือ
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน
122.1 มู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ อายุการใช้ประโยชน์ไม่ ท ราบแน่นอน
และเหตุ ผ ลสนับ สนุ น การประเมิ น ว่ า อายุ ก ารใช้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ น อน
ในการให้ เ หตุ ผ ล กิ จ การต้อ งอธิ บ ายถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี บ ทบาท อย่ า งมี น ัย ส าคั ญ
ในการกาหนดว่าสินทรัพย์มอี ายุการใช้ประโยชน์ทีไ่ ม่ทราบแน่นอน
122.2 ค าอธิ บ ายเกี่ย วกับ มู ล ค่ าตามบัญ ชี และระยะเวลาการตัด จ าหน่ ายที่ เหลื อ อยู่
สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละรายการที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินของกิจการ
122.3 สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีไ่ ด้มาจากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและรับรูเ้ ริ่มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 44)
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123

122.3.1 มูลค่ายุติธรรมทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกของสินทรัพย์เหล่านั้น
122.3.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น และ
122.3.3 สิ นทรัพย์เหล่ านั้นวัดมู ลค่ าภายหลังการรับรู ร้ ายการด้วยวิธีราคาทุ นหรือ
วิธีการตีราคาใหม่
122.4 การมีอยู่และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีขอ้ จากัดในเรือ่ งสิทธิ และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีน่ าไปใช้เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
122.5 จานวนเงินทีก่ ิจการมีขอ้ ผูกมัดตามสัญญาสาหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กรณีท่กี ิจการอธิบายถึงปั จจัยที่มีบทบาทอย่างมีนัยสาคัญในการกาหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี
อายุการใช้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่นอน กิจการพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 90
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีว่ ดั มูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่

124

125

หากกิจการบันทึกสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อมู ลทุ กข้อ
ต่อไปนี้
124.1 แสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
124.1.1 วันทีต่ ีราคาใหม่
124.1.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีต่ ีราคาใหม่ และ
124.1.3 มูลค่าตามบัญชี ซึ่งมีการรับรูต้ ามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มี
การตี ราคาใหม่ ซึ่ งมี ก ารวัด มู ลค่ าหลังจากการรับ รู ร้ ายการโดยใช้
วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 74 และ
124.2 จานวนส่ ว นเกิน ทุ น จากการตี ราคาสิ นทรัพ ย์ที่เกี่ย วข้อ งกับสิ นทรัพ ย์ไม่ มี ตวั ตน
ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวดโดยแสดงให้เห็ นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
และข้อจากัดในการนาส่วนเกินทุนนั้นมาแบ่งปั นให้กบั ผูถ้ อื หุน้
124.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
ในการเปิ ดเผยข้ อมูล กิจการอาจจาเป็ นต้ องนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็ น
ประเภทที่ใหญ่ ข้ ึน อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องไม่นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกัน
เป็ นประเภทเดี ย วกั น หากการรวมนั้ น จะท าให้ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตนแสดงด้ วยจ านวนเงิน ที่
วัดมูลค่าด้ วยทั้งวิธรี าคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่
รายจ่ ายเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา

126

กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนรวมของรายจ่ ายเกีย่ วกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
ในระหว่างงวด
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รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพั ฒนาประกอบด้ วยรายจ่ ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรม
การวิจัยและพั ฒนา (ดูย่อหน้ าที่ 66 ถึง 67 สาหรั บแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ ายที่
ต้ องนามารวมเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 126)
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น

128

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
128.1 คาอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ ตัดจาหน่ายเต็มจานวนแล้ ว แต่กิจการยังใช้
ประโยชน์อยู่ และ
128.2 คาอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยสาคัญภายใต้ การควบคุมของ
กิจการ แต่ไม่ได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์การรั บรู้รายการตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ หรือเนื่ องจากกิจการได้ มาซึ่ ง
สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนหรื อก่อให้ เกิดสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนขึ้นก่ อนที่มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
129
130

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
130ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130จ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
130ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ซ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ฌ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ญ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
130ฎ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
131

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การปฏิบตั ิก่อนวันทีม่ ีผลบังคับใช้
132

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
133

มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ ให้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 40 เรื่ อ ง อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ างประเทศที่ส้ ิน สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2559 (IAS 40: Investment Property (Bound
volume 2017 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุงจากฉบั บ ปี 2559 โดยตัด บทน าทั้งหมดออก และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุง 2560) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพ ย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้ วย
ย่ อ หน้ าที่ 1 ถึ ง 86 ทุ ก ย่ อ หน้ ามีความสาคั ญ เท่ากัน และมาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ ต้ องอ่านโดยคานึ งถึง
ข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บอสังหาริมทรั พย์
เพื่อการลงทุนและกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขต
2
3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ครอบคลุ ม ถึ ง การวั ด มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เสี ย ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อการลงทุ น ที่ ถื อ ไว้ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ในงบการเงิ น ของผู้ เ ช่ า และการวั ด มู ล ค่ า
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน มาตรฐาน
การบั ญ ชีฉบั บนี้ไม่ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุง
2560) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งรวมถึงรายการทุกรายการดังต่อไปนี้
3.1
การจาแนกสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน
3.2
การรั บรู้ รายได้ จากอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 18
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
3.3
การวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียอสังหาริ มทรั พย์ท่ีถือไว้ ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนิ นงานใน
งบการเงินของผู้เช่ า
3.4
การวัดมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้ให้ เช่า
3.5
การบัญชีสาหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และ
3.6
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดาเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการทุกรายการดังต่อไปนี้
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4.1

4.2

สินทรั พย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
สัมปทานเหมืองแร่ และทรัพยากรแร่ เช่ น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรั พ ยากรที่ไม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกัน

คานิยาม
5

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง จ านวนเงิ น ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ร ับ รู ใ้ นงบแสดงฐานะ
การเงิน

ราคาทุน

หมายถึง จานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ
จ่ ายไป หรื อ มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนอื่ น
ที่กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่
ได้สินทรัพย์น้นั มา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์
นั้น หรือหากเป็ นไปได้ ให้รวมถึงจานวนที่แบ่งมาเป็ น
ราคาทุ นของสิ น ทรัพ ย์ที่ ร ับ รู ้เมื่ อ เริ่ ม แรกตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ น
เกณฑ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ าย
เพื่อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรับ ปรุ ง
2560) เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้))

อสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุน

หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ (ที่ ดิ น หรื ออาคาร หรื อส่ วนของ
อาคาร (ส่ วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร)
ที่ถือครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ ช่ าภายใต้สญ
ั ญา
เช่ าการเงิน) เพือ่ หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ
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จากการเพิ่มขึ้ นของมู ลค่ าของสินทรัพย์ หรือทั้งสอง
อย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพือ่
1) ใช้ ใ น ก ารผ ลิ ต ห รื อ จั ด ห าสิ น ค้ า ห รื อ
ให้บ ริ ก าร หรื อ ใช้ใ นการบริ ห ารงานของ
กิจการ หรือ
2) ขายต าม ลั ก ษ ณ ะก ารป ระก อ บ ธุ รกิ จ
ตามปกติ
อสังหาริมทรัพย์ที่มไี ว้
ใช้งาน

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง (โดยเจ้าของ หรือโดย
ผูเ้ ช่ าภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงิน) เพื่อใช้ในการผลิต
ห รื อ จั ด ห าสิ น ค้ าห รื อ ให้ บ ริ ก าร ห รื อ ใช้ ใ น
การบริหารงานของกิจการ

การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มี
ไว้ใช้งาน
6

7

8

ส่ วนได้เสี ย ในอสั งหาริ มทรั พ ย์ ข องผู เ้ ช่ าที่ เกิ ดจากสัญ ญาเช่ าด าเนิ น งานอาจจั ดประเภท
และบันทึกบัญชี เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ ถ้าหากว่าอสังหาริมทรัพย์น้ นั เป็ นไป
ตามค านิยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น และผูเ้ ช่ าใช้วิ ธี มูลค่ ายุติ ธรรมตามที่ระบุ
ในย่ อ หน้าที่ 33 ถึ ง 55 ในการรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์นี้ ทางเลื อ กในการจั ด ประเภทนี้ มี ไ ว้เพื่ อ
การพิจารณาอสังหาริ มทรัพย์แต่ ละรายการไป อย่ างไรก็ตาม หากกิจการเลื อกจัดประเภท
ส่ ว นได้เ สี ย ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานเป็ นอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์
เพือ่ การลงทุนแล้ว อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่จัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ต้องบัน ทึ กโดยใช้วิ ธี มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม เมื่ อกิ จการเลื อ กวิ ธี การจั ดประเภทดังกล่ าว กิ จการ
ต้อ งเปิ ดเผยส่ ว นได้เสี ย ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ ถู ก จั ด ประเภทเหล่ านั้น ตามที่ ก าหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 74 ถึง 78
กิจการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงก่อให้ เกิดกระแส
เงิ น สดที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ แล้ วเป็ นอิ ส ระจากสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ๆ ของกิ จ การซึ่ งท าให้
อสั งหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น ต่ างจากอสั งหาริ มทรั พ ย์ ท่ี มี ไว้ ใช้ งาน ในขณะที่ กระแสเงิ น สด
จากการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริ การ หรื อใช้ ในการบริหารงานของกิจการไม่ได้ มาจาก
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมาจากสินทรั พย์อ่ นื ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตหรือให้ บริการด้ วย
ทั้งนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ใช้ ปฏิบัติกบั อสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน
ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังต่อไปนี้
5
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ที่ดิ น ที่กิ จ การถื อ ครองไว้ เพื่ อ หวั งก าไรจากการเพิ่ ม มู ลค่ าของที่ดิ น นั้ น ในระยะยาว
มากกว่าถือครองไว้ เพื่ อขายในระยะสั้น ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของ
กิจการ
8.2
ที่ดินที่กิจการถือครองไว้ โดยที่ปัจจุ บันยังมิได้ ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ ในอนาคต
(ถ้ ากิจการยังมิได้ ระบุ ว่าจะใช้ ท่ดี ินนั้นเป็ นอสังหาริมทรั พย์ท่มี ีไว้ ใช้ งาน หรือเพื่อขาย
ในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ให้ ถือว่าที่ดินนั้นถือไว้
เพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน)
8.3
อาคารที่กจิ การเป็ นเจ้ าของ (หรืออาคารที่กิจการครอบครองภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน)
และให้ เช่ าต่ อด้ วยสัญ ญาเช่ าดาเนิ น งาน (ไม่ ว่าจะเป็ นหนึ่ งสัญ ญาหรื อมากกว่ าหนึ่ ง
สัญญา)
8.4
อาคารที่ยังไม่มีผ้ ูเช่าซึ่งกิจการถือครองเพื่อให้ เช่าต่อภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงานไม่ว่า
จะเป็ นหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าหนึ่งสัญญาเช่า
8.5
อสั งหาริ มทรั พย์ ท่ี อยู่ ในระหว่ างก่ อสร้ างหรื อพั ฒนาเพื่ อใช้ เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อ
การลงทุนในอนาคต
ตั วอย่ างต่ อไปนี้ ไม่ ถื อเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น ดั งนั้ น จึ งไม่ รวมอยู่ ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
9.1
อสังหาริมทรัพย์ท่กี ิจการมีไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหรืออยู่
ในขั้นตอนการก่ อสร้ างหรื อพั ฒนาเพื่ อขาย (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุ ง
2560) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) เช่ น อสังหาริ มทรั พ ย์ท่ีกิจการ
ได้ มาเพื่อจะจาหน่ายในอนาคตอันใกล้ หรือเพื่อนามาพัฒนาและขายต่อ
9.2
อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง หรือพัฒนาให้ บุคคลอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
9.3
อสังหาริ มทรั พย์ ท่ีมีไว้ ใช้ งาน (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง
ที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ) รวมถึ งอสังหาริ มทรั พย์ ท่ีกิ จการ
ถื อครองเพื่ อใช้ ภายในกิ จการในอนาคต อสั งหาริ มทรั พย์ ท่ี กิ จการถื อครองเพื่ อการพั ฒนา
ในอนาคตและน ามาใช้ ภายในกิ จการในเวลาต่ อมา อสั งหาริ มทรั พ ย์ ท่ี ใช้ ประโยชน์
โดยพนักงาน (ไม่ว่าพนักงานจะจ่ายค่าเช่าในอัตราตลาดหรือไม่กต็ าม) และอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้ งานรอการจาหน่าย
9.4
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
9.5
อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ กจิ การอื่นเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
อสังหาริมทรัพย์บางอย่างประกอบด้ วยส่วนที่กิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าหรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และส่วนที่กิจการถือครองเพื่ อใช้ ในการผลิตหรือจัดหา
สินค้ าหรือให้ บริการ หรือใช้ ในการบริหารงานของกิจการ ถ้ าแต่ละส่วนสามารถแยกขาย (หรือ
แยกให้ เช่าภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน) กิจการต้ องบันทึกส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่ถ้าไม่สามารถ
แยกส่วนขายได้ กิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ ต่อเมื่อ
8.1

9

10
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13
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14ก

สัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์ท่กี จิ การถือไว้ เพื่อใช้ ในการผลิตหรือจัดหาสินค้ าหรือให้ บริการ หรือ
ใช้ ในการบริหารงานของกิจการนั้นไม่มีนัยสาคัญ
ในบางกรณี กิจการให้ บริการเสริมอื่นๆ แก่ผ้ ูครอบครองสินทรัพย์ของกิจการ กิจการจัดประเภท
อสั งหาริ มทรั พย์ น้ั นเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นได้ หากบริ การเสริ มนั้ นเป็ นส่ วนประกอบ
ที่ ไม่ มี นั ยส าคั ญในการจั ดการโดยรวม เช่ น การที่ เจ้ าของอาคารส านั กงานจั ดให้ มี ยามรั กษา
ความปลอดภัยและการบริการบารุงรักษาให้ แก่ผ้ ู เช่าที่ใช้ อาคารสานักงานนั้น
ในกรณีอ่นื ๆ ซึ่งการบริการที่ให้ ถือเป็ นส่วนที่มีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการเป็ นเจ้ าของและ
เป็ นผู้บริหารจัดการโรงแรม บริการต่างๆ ที่ให้ กบั แขกที่เข้ าพักถือเป็ นองค์ประกอบที่มีนัยสาคัญ
ของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น โรงแรมที่บริ หารโดยเจ้ าของถือเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ท่ีมีไว้ ใช้ งาน
ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในบางกรณีอาจเป็ นการยากที่จะระบุว่าบริการเสริมนั้นมีนัยสาคัญมากจนทาให้ อสังหาริมทรัพย์
ขาดคุณสมบัติในการเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ในบางครั้งเจ้ าของโรงแรมอาจโอน
ความรั บผิ ดชอบให้ แก่ บุ คคลที่ สามภายใต้ สั ญ ญาการจั ดการ เงื่ อนไขของสั ญ ญาการจั ดการนี้
อาจเป็ นไปได้ หลากหลายรู ปแบบ ในด้ านหนึ่ ง เจ้ าของกิจการอาจเป็ นเพี ยงนั กลงทุ นประเภทรอรั บ
ผลตอบแทน แต่อกี ด้ านหนึ่ง เจ้ าของนั้นอาจต้ องการโอนภาระงานประจาวันให้ แก่ผ้ ูอ่นื ในขณะที่
ยังคงไว้ ซ่ึ งความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่ อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดาเนินงาน
ของโรงแรม
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หรือไม่ กิจการต้ องกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการใช้ ดุลยพินิจได้ อย่างสม่าเสมอ โดยให้ สอดคล้ อง
กั บค านิ ยามของอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น และแนวทางที่ ก าหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 7 ถึ ง 13
ย่อหน้ าที่ 75.3 ระบุให้ กิจการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์ น้ันทา
ได้ ยาก
กิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการกาหนดว่าการได้ มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นการได้ มา
ซึ่งสินทรัพย์หรื อกลุ่มของสินทรั พย์หรื อการรวมธุรกิจภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการควร
อ้ างอิงไปยั งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) เพื่อพิจารณาว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ คาอธิบายในย่อหน้ าที่ 7 ถึง 14
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันถือเป็ นอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้ งานหรื ออสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น แต่ไม่ได้ กาหนดว่าการได้ มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์
เป็ นการรวมธุรกิจตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่ การพิจารณาว่ารายการดังกล่าวนั้นเป็ นไปตามคานิยาม
ของการรวมธุรกิจตามที่ได้ ระบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และรวมอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นตามที่ระบุ ใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ องถือปฏิบัติตามแต่ละมาตรฐานการบัญชีแยกต่างหากจากกัน
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15

ในบางกรณี กิจการอาจเป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ท่ใี ห้ เช่ าและถูกใช้ งานโดยบริษัทใหญ่ หรือ
บริ ษัทย่ อ ยอื่น ของกิจ การ อสังหาริ มทรั พย์ดังกล่ าวไม่ ถือเป็ นอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น
ในงบการเงินรวมของกิจการเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์เหล่านั้นจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีไว้
ใช้ งานในภาพรวมของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมองเฉพาะกิจการที่เป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์
อสังหาริมทรั พ ย์น้ั นถือ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุน ถ้ าอสังหาริมทรัพย์น้ั น เป็ นไปตาม
คานิยามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงบันทึกอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการได้

การรับรูร้ ายการ
16

17

18

19

กิจการต้องรับรู อ้ สังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นเป็ นสิ นทรัพย์ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุ กข้อ
ต่อไปนี้
16.1 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต
จากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และ
16.2 สามารถวัดราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภายใต้ หลัก การรั บ รู้รายการ กิจ การต้ องประเมิน ราคาทุ นของอสังหาริมทรั พย์เพื่ อการลงทุ น
ณ เวลาที่ ต้ น ทุ น เกิ ด ขึ้ น ต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วรวมถึ ง ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ เริ่ ม แรกที่ ท าให้ กิ จ การ
ได้ อ สังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น มา และต้ น ทุ น ที่เกิ ด ขึ้ น ภายหลั งเพื่ อ ต่ อเติ ม เปลี่ ยนแทน
(บางส่วน) หรือให้ บริการแก่อสังหาริมทรัพย์
ภายใต้ ห ลั ก การรั บ รู้ ร ายการในย่ อ หน้ าที่ 16 กิ จ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ต้ น ทุ น ค่ า บริ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น
ประจาวันเป็ นมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน แต่รับรู้ต้นทุนเหล่านี้ในกาไร
หรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น ต้ นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจาวันหลักๆ คือค่าแรงงาน และต้ นทุน
ที่ ใช้ หมดไปและอาจรวมถึ งต้ น ทุ น ค่ าชิ้ นส่ วนชิ้ นเล็กๆ ด้ วยวั ตถุ ป ระสงค์ ของรายจ่ ายเหล่ านี้
บ่อยครั้งมักเป็ นเรื่องของการซ่อมแซมและบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
ชิ้ นส่ วนของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นอาจได้ มาโดยการเปลี่ ยนแทน เช่ น การเปลี่ ยนผนั ง
ภายในเพื่อทดแทนผนังเดิม ภายใต้ หลักการรับรู้รายการ กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทน
ส่ ว นของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น รวมอยู่ ในมู ล ค่ า ตามบั ญชี ข องอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อการลงทุ นนั้ น ณ เวลาที่ต้น ทุ น นั้ นเกิดขึ้นหากเข้ าเงื่อ นไขการรั บรู้ รายการ และกิจการต้ อง
ตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนด้ วยมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนนั้นตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
กับการตัดรายการที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
20

กิจการต้องวัดมูลค่าเมือ่ เริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึง
ต้นทุนในการทารายการ
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22
23

24

25

26

27

ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ มาโดยการซื้อ ประกอบด้ วย ราคาซื้อ และรายจ่าย
โดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจั ดหาสิน ทรั พ ย์ ตัวอย่ างของรายจ่ ายโดยตรงที่เกี่ยวกับ การจั ดหา
สินทรัพย์ ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสาหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์
และต้ นทุนในการทารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ต้ นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้
23.1 ต้ นทุนก่อนการดาเนินงาน (ยกเว้ นรายจ่ายที่จาเป็ นเพื่อทาให้ อสังหาริมทรัพย์น้ันอยู่ใน
สภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร)
23.2 ขาดทุ น จากการดาเนิ น งานที่เกิดขึ้ น ก่ อนที่อ สังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น จะมี ผ้ ู เข้ า
ครอบครองในระดับที่วางแผนไว้ หรือ
23.3 จานวนสูญ เสียที่เกินปกติจากวัตถุ ดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ในการก่อสร้ างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หากกิจ การซื้ ออสังหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น โดยการผ่ อนชาระ กิจการต้ อ งบั น ทึก ราคาทุ น
ของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ เทีย บเท่ าราคาเงิน สด ผลต่ า งระหว่ า งราคา
เทียบเท่าเงินสดและจานวนเงินที่ต้องจ่ ายชาระทั้งหมดให้ รับรู้เป็ นดอกเบี้ ยจ่ ายตลอดอายุของ
การได้ สนิ เชื่อ
ต้นทุ นเมื่อเริ่มแรกของส่ วนได้เสี ยในอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้ส ญ
ั ญาเช่ าที่จัดประเภท
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุ น ต้องเป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ส าหรับสัญ ญาเช่ าการเงิ น
ในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมี
การประกาศใช้) นัน่ คื อสิ นทรัพย์ตอ้ งรับรู ด้ ว้ ยมู ลค่ าที่ตา่ กว่ าระหว่ างมู ลค่ ายุติธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์และมู ลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ า และรับรู ้
จานวนทีเ่ ท่ากันนั้นเป็ นหนี้ สินตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าเดียวกัน
เงิ น ส่ วนเกิ น ใดๆ ที่ จ่ ายตามสั ญ ญาเช่ า ให้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของจ านวนเงิ น ขั้ น ต่ าที่ ต้ อ งจ่ าย
ตามสัญญาเช่ าสาหรั บวั ตถุประสงค์น้ ี ดังนั้ นจึงให้ รวมจานวนดังกล่ าวในราคาทุ นของสินทรั พย์
แต่ให้ แยกออกจากหนี้สิน หากส่วนได้ เสียในอสังหาริ มทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากสัญญาเช่ าถูกจัดประเภท
เป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น รายการที่บั นทึกด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม คื อ ส่ วนได้ เสีย ไม่ ใช่
ตั วอสั งหาริ มทรั พ ย์ แนวทางในการก าหนดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของส่ วนได้ เสียในอสังหาริ มทรั พ ย์
ได้ ก าหนดไว้ ในส่ ว นของวิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในย่ อ หน้ าที่ 33 ถึ ง 35 40 41 48 50 และ 52
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 (ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง การวัดมู ลค่ ายุ ติธรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) แนวทางนี้ ยังใช้ กับการกาหนดมู ลค่ ายุ ติธรรมเมื่อใช้ มูลค่ าดังกล่ าวเป็ น
ราคาทุนในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
กิ จ การอาจได้ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น หนึ่ งรายการ หรื อ มากกว่ า หนึ่ งรายการจาก
การแลกเปลี่ ยนกับสินทรั พ ย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงินรายการหนึ่ งหรื อหลายรายการ หรื อสิน ทรั พย์ซ่ึ ง
ประกอบด้ วยสินทรั พ ย์ท่ีเป็ นตัวเงินและสินทรั พ ย์ท่ีไม่ เป็ นตั วเงิน คาอธิบายต่อไปนี้ อ้ างอิงถึง
การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินกับสินทรัพย์อ่ นื และยังใช้ ได้ กบั การแลกเปลี่ยน
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28

29

ทั้งหมดที่ ได้ ก ล่ า วถึ งในประโยคข้ า งต้ น ด้ ว ย ต้ น ทุ น ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ต้ อ ง
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
27.1 การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ
27.2 กิ จการไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พ ย์ ท่ี ได้ รั บ และสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ให้ ไปใน
การแลกเปลี่ยนได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กิจ การต้ อ งวั ดมู ลค่ าของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีได้ ม าด้ ว ยวิ ธีดังกล่ า ว ถึงแม้ ว่าจะไม่ ส ามารถตั ด รายการ
สินทรั พย์ท่ใี ช้ แลกเปลี่ยนได้ ทันที หากสินทรั พย์ท่ไี ด้ มานั้นไม่สามารถวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมได้
ให้ วัดราคาทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ใี ห้ ไปในการแลกเปลี่ยน
ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงิน สดในอนาคตที่คาดว่ าจะมีก ารเปลี่ ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากรายการดังกล่ าว
รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
28.1 ลั ก ษณะ (ความเสี่ ยง จั งหวะเวลา และจานวนเงิน ) ของกระแสเงิน สดที่ได้ รับ จาก
สินทรัพย์แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท่นี าไปแลกเปลี่ยน หรือ
28.2 รายการแลกเปลี่ ยนท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าเฉพาะกิจการในส่ วนของการ
ดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ
28.3 ความแตกต่ างในย่อหน้ าที่ 28.1 หรือ 28.2 มีนัยสาคัญ เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่แี ลกเปลี่ยน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการแลกเปลี่ยนใดเป็ นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเฉพาะกิจการในส่วนของการดาเนินงาน ที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน
จากกระแสเงิน สดหลั งหั ก ภาษี ผลของการวิ เคราะห์ ดั งกล่ า วอาจเห็น ได้ ชั ด เจนโดยกิจ การ
ไม่จาเป็ นต้ องคานวณอย่างละเอียด
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะถือว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
29.1 ไม่มีความแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญ ในช่ วงของการวัดมู ลค่ ายุติธรรมที่สมเหตุสมผล
ของสินทรัพย์น้ัน หรือ
29.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็ นของการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของประมาณ
การได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการสามารถวัด มู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ทรั พ ย์ ท่ีได้ มาหรื อ สิน ทรั พ ย์ ท่ีน าไปแลกเปลี่ ยน
ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กิ จ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ต้ น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ได้ ม าด้ ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ ท่ี น าไปแลกเปลี่ ยน เว้ นแต่ กรณี ท่ีมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พย์ ท่ีได้ มานั้ นมี หลั กฐาน
สนับสนุนที่ชัดเจนกว่า
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
นโยบายการบัญชี
30

31

32

32ก

32ข

32ค

ยกเว้นที่ได้กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 32ก และ 34 กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชี โดยสามารถ
เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 33 ถึง 55 หรือวิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 56 และ
ต้องใช้นโยบายการบัญชีน้นั กับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทั้งหมดของกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ระบุ ว่า กิ จ การจะเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
การบั ญ ชี โดยสมั ครใจก็ ต่ อเมื่ อการเปลี่ ยนแปลงนั้ นท าให้ ข้ อมู ลที่ แสดงในงบการเงิ นน่ าเชื่ อถื อ
และเกี่ ยวข้ องกั บ การตั ดสิ น ใจมากขึ้ นเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของรายการ เหตุ ก ารณ์ อ่ื น หรื อ
สถานการณ์ของสถานะทางการเงิน ผลประกอบการทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของกิจการ ทั้งนี้
มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธีมูลค่ายุติธรรมเป็ นวิธีราคาทุนจะทาให้ ข้อมูล
ที่นาเสนอมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ ทุ ก กิจ การก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของอสังหาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า (หากกิจการเลือกใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม)
หรื อเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูล (หากกิจการเลือกใช้ วิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ น
(แต่ ไม่ได้ กาหนด) ให้ กิจการต้ องวัด มูลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นโดยใช้
การประเมิ น มู ล ค่ า จากผู้ ประเมิ น ราคาอิ ส ระซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ องและ
ประสบการณ์ ในการตี ร าคาในท าเลพื้ นที่แ ละในประเภทของอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น
ที่เกี่ยวข้ อง
กิจการอาจ
32ก.1 เลือกใช้วิ ธี มู ลค่ ายุ ติ ธรรมหรื อวิ ธี ราคาทุ นส าหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
ทั้งหมดที่นาไปเป็ นหลักประกันหนี้ สินซึ่งทาให้การจ่ ายคืนหนี้ สินนั้นขึ้ นตรงกับมูลค่า
ยุ ติ ธรรมหรื อ ผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ที่ ระบุ ไว้ซึ่ งรวมถึ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อ
การลงทุนดังกล่าว และ
32ก.2 เลือกใช้วิธีมูลค่ ายุติธรรม หรือวิธีราคาทุนสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีเ่ หลือทั้งหมด ซึ่งอาจแตกต่างจากวิธีทีเ่ ลือกใช้ในข้อ 32ก.1
บริ ษั ท ประกัน บางรายและกิ จ การอื่น ที่บ ริ ห ารกองทุ น อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ภายในกิจ การซึ่ งออก
หน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนบางส่วนถือโดยผู้ลงทุนตามสัญญา และหน่วยลงทุนที่เหลือถือโดย
กิจการ ย่อหน้ าที่ 32ก ไม่ อนุ ญ าตให้ กิจการวัดมูลค่ าอสังหาริ มทรั พย์ท่ถี ือโดยกองทุ นดังกล่ าว
ด้ วยราคาทุนบางส่วนและมูลค่ายุติธรรมบางส่วน
หากกิจการเลื อกวิธีท่ีแตกต่ างกันสาหรั บ อสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นสองประเภทตามที่ได้
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 32ก การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างกลุ่มสินทรัพย์ซ่ึงใช้ วิธี
ที่แตกต่างกันต้ องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสะสมของมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้
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ในก าไรหรื อ ขาดทุ น หากเป็ นการขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น จากกลุ่ ม ที่ใช้ วิ ธีมู ลค่ า
ยุติธรรมมายังกลุ่มที่ใช้ วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ขาย ถือเป็ นราคาทุน
ของอสังหาริมทรัพย์น้ัน
วิธีมูลค่ายุติธรรม
33

หลังจากรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกแล้ว กิ จการที่เลื อกใช้วิ ธี มู ลค่ ายุ ติธรรมต้องวัดมู ลค่ าของ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ทั้งหมดด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ก าหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 53
34
เมื่อส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานถูกจัดเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนตามย่อหน้าที่ 6 กิจการไม่สามารถเลือกนโยบายการบัญชี ตามย่อหน้าที่ 30
ได้อีกต่อไป แต่ตอ้ งใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น
35
กิ จ การต้อ งรับ รู ผ้ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในกาไรหรือขาดทุนในงวดทีเ่ กิดขึ้ น
36–39 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
40
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องแน่ใจ
ว่ ามู ล ค่ ายุ ติ ธรรมนั้ น สะท้ อ นถึ งรายได้ ค่ าเช่ าจากสั ญ ญาเช่ าในปั จจุ บั น และข้ อ สมมติ อ่ื น ซึ่ ง
ผู้ ร่ วมตลาดน ามาใช้ ในการก าหนดราคาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น ภายใต้ สถานการณ์
ตลาดปัจจุบัน
41
ย่อหน้ าที่ 25 ได้ ระบุหลักเกณฑ์ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของราคาทุนของส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์
ที่เช่า ย่อหน้ าที่ 33 กาหนดให้ กิจการต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่เี ช่าใหม่ให้ เป็ น
มูลค่ายุติธรรม (ถ้ าจาเป็ น) ในสัญญาเช่าที่มีการเจรจาต่อรองที่อัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่เี ช่า ณ วันที่ได้ สนิ ทรัพย์มาสุทธิด้วยค่าเช่าทั้งสิ้นที่คาดไว้ (รวมทั้ง
รายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หนี้ สิ น ที่ รั บ รู้ ) ต้ องมี ค่ า เท่ า กั บ ศู น ย์ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมต้ องไม่
เปลี่ ยนแปลงไปไม่ ว่าในทางบั ญชี สินทรั พย์ท่ีเช่ าและหนี้ สินจะถูกรั บรู้ ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมหรื อ
ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของค่ า เช่ า ขั้ น ต่ า ตามย่ อ หน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้น การวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์
ที่เช่ าจากราคาทุ น ที่กาหนดในย่ อ หน้ าที่ 25 เป็ นมู ลค่ ายุ ติธรรมตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 33
ต้ องไม่ทาให้ เกิดผลกาไรหรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเว้ นมูลค่ายุติธรรมนี้มีการวัดมูลค่า ณ เวลา
ที่ต่ า งกั น ไป กรณี ดั งกล่ าวอาจเกิด ขึ้น เมื่ อ การเลื อ กใช้ วิ ธีมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมเกิด ขึ้น ภายหลั งจาก
การรับรู้เมื่อเริ่มแรก
42–47 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
48
ในกรณียกเว้ นซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่เมื่อกิจการเริ่มได้ มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์ท่มี ีอยู่เดิมได้ เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหลังจาก
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49
50

51
52

ที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงลัก ษณะการใช้ งานของสิน ทรั พ ย์ ) โดยหลักฐานนั้ น ชี้ชัดว่ าความผัน แปร
ในช่ วงของการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่สมเหตุ สมผลนั้ น กว้ างมาก และเป็ นการยากที่จ ะประมาณ
ความน่ าจะเป็ นของประมาณการดังกล่าว จนทาให้ ประโยชน์ในการใช้ ตัวเลขของการวัดมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมเพี ย งค่ า เดี ย วนั้ น มี น้ อยมาก กรณี เช่ น นี้ อาจเป็ นข้ อบ่ ง ชี้ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์น้ันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือและอย่างต่อเนื่อง (ดูย่อหน้ าที่ 53)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในการกาหนดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้ วิธมี ูลค่ายุติธรรม กิจการ
ต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ถูกรับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ วซา้ อีก เช่น
50.1 อุปกรณ์ เช่น ลิฟต์ หรือเครื่องปรับอากาศมักเป็ นส่วนควบของอาคาร และโดยทั่วไป
จะรวมอยู่ในมู ลค่ ายุ ติธรรมของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น มากกว่ าจะแยกรั บ รู้
ต่างหากเป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
50.2 หากให้ เช่ าสานั กงานที่ตกแต่ งพร้ อ มเฟอร์ นิ เจอร์ แล้ ว โดยทั่วไปมู ลค่ ายุติธรรมของ
สานักงานจะรวมมูลค่ายุติธรรมของเฟอร์นิเจอร์ไว้ แล้ วเนื่องจากรายได้ ค่าเช่าได้ รวมถึง
การใช้ เฟอร์ นิ เจอร์ ดั งกล่ า วด้ วย เมื่ อ เฟอร์ นิ เจอร์ ได้ ร วมอยู่ ในมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น แล้ ว กิ จ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการเฟอร์ นิ เจอร์ เป็ น
สินทรัพย์ท่แี ยกต่างหาก
50.3 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้ องไม่รวมรายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า
หรือรายได้ ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานค้ างรับ เนื่องจากกิจการรับรู้รายการดังกล่าว
เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ แยกต่างหาก
50.4 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพื่ อการลงทุนที่ถือครองภายใต้ สัญญาเช่ าสะท้ อน
ถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับหรือจะต้ องจ่าย (รวมถึงค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกิจการ
ต้ องจ่ ายในอนาคต) ดังนั้นหากการวัดมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ท่ไี ด้ เป็ นมู ลค่ าสุทธิจาก
จ านวนเงิ น ทั้ ง หมดที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ย จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ องบวกกลั บ หนี้ สิ น จาก
สั ญ ญาเช่ า ที่ ได้ รั บ รู้ เพื่ อ ให้ ได้ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น
ภายใต้ วิธมี ูลค่ายุติธรรม
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในบางกรณี กิจการคาดได้ ว่ามู ลค่าปั จจุ บันของเงินสดที่จะต้ องจ่ ายซึ่งเกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุน (นอกเหนื อจากรายจ่ ายที่เกี่ยวกับหนี้ สินที่รับรู้ แล้ ว) สูงกว่ ามูลค่ าปั จจุ บัน ของ
เงินสดที่จะได้ รับในอนาคต กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที ่อาจเกิ ดขึ้น และสิน ทรัพย์ที่อาจเกิ ดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในการพิ จารณาว่ าควรรั บรู้รายการหนี้สินหรื อไม่ และหากต้ องรั บรู้รายการหนี้สินจะวัดมู ลค่ า
หนี้สนิ อย่างไร
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กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
53

53ก

53ข

ข้อ สั น นิ ษ ฐานที่ ส ามารถโต้แ ย้งได้อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ กิ จ การจะสามารถวัด มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ นได้อย่างต่ อเนื่องและน่าเชื่อถือ อย่ างไรก็ตาม ในกรณี ยกเว้น
ซึ่ งมี หลักฐานที่ ช ัดเจนว่ า เมื่อ กิ จ การเริ่ม ได้อ สังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อ การลงทุ น มา (หรื อ เมื่ อ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ เดิมได้เปลี่ยนสภาพเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ นหลังจากที่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์) กิจการไม่สามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรม
ของอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อ การลงทุ น ได้อ ย่ างต่ อ เนื่อ งและน่ าเชื่ อ ถื อ กรณี นี้ จะเกิ ด ขึ้ นได้
ก็ต่อเมื่อรายการซื้ อขายทางการตลาดที่เที ยบเคี ยงได้ไม่ เกิดขึ้ นบ่อย (เช่ น มีรายการเกิดขึ้ น
น้อยและราคาเสนอซื้ อไม่เป็ นปั จจุบนั หรือราคาของรายการซื้ อขายที่สามารถสังเกตได้บ่งชี้
ว่ า ผู ้ขายถู กบังคับขาย) และการวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมด้วยวิ ธี อื่ น (เช่ น การประมาณการโดยใช้
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด) ไม่สามารถจัดทาได้ หากกิจการกาหนดว่ามูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อ การลงทุ น ที่อ ยู่ ใ นระหว่ างการก่ อ สร้างนั้น ไม่ ส ามารถวัด มู ล ค่ า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ กิจการคาดว่าจะสามารถประมาณมู ลค่ ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
เมื่ อ การก่ อ สร้า งนั้น เสร็ จ สิ้ น กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ที่ อ ยู่
ในระหว่ างการก่อ สร้างนั้นด้วยวิธี ราคาทุ น จนกระทัง่ สามารถวัด มู ลค่ ายุติธ รรมได้อ ย่าง
น่าเชื่อ ถือ หรื อ เมื่อ การก่ อ สร้างเสร็จสิ้ น (แล้วแต่ เหตุ การณ์ใดจะเกิดก่ อ น) หากกิ จการ
กาหนดว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) ไม่สามารถวัดมู ลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและ
ต่อเนือ่ ง กิจการต้องวัดมู ลค่ าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีราคาทุนที่กาหนดให้ถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมี
การประกาศใช้) โดยสมมติให้มูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเท่ากับศู นย์
กิจการต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) จนกว่าจะมีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้น
เมื่อใดที่กิจการเริ่มสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้ างที่แต่ก่อนกิจการวัดมูลค่าที่ราคาทุนได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อการก่อสร้ างเสร็จสิ้นให้ ถือ
ว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีท่มี ูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดมูลค่า
ได้ อย่างน่าเชื่อถือตามเหตุผลที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธีราคาทุนตามแนวทางที่กาหนดให้ ถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข้ อสันนิษฐานที่ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือนั้นจะสามารถโต้ แย้ งได้ ในการรับรู้เริ่มแรกเท่านั้น การที่กิจการ
วัดมู ลค่ายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่ งของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นที่อยู่ ในระหว่ าง
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54

55

การก่อสร้ างได้ อาจไม่สามารถสรุปได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่สร้ าง
เสร็จสิ้นแล้ วไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณียกเว้ นตามเหตุผลที่ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 53 กิจการต้ องใช้ วิธรี าคาทุนในการวัดมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามแนวทางที่กาหนดให้ ถือปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แล้ ว กิจการยังคงต้ อง
วัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนอื่นด้ วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่อยู่ในระหว่ างก่อสร้ าง ในกรณีดังกล่าว แม้ ว่ากิจการอาจใช้ วิธีราคาทุนสาหรับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนหนึ่งรายการ กิจการยังคงต้ องใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์รายการ
ที่เหลืออื่นๆ ต่อไป
หากกิจการใช้วิธีวดั มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว กิจการต้อง
ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมู ลค่าอย่างต่อเนือ่ งจนกว่าจะมีการจาหน่าย (หรือจนกระทัง่
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนั้นกลายมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือกิจการเริ่ม
พัฒ นาอสังหาริมทรัพย์น้ นั เพื่อ ขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติในภายหลัง )
แม้ว่ารายการในตลาดทีเ่ ทียบเคียงกันได้จะเกิดขึ้ นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้ นก็ตาม
วิธีราคาทุน

56

หลังจากการรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก กิจการทีเ่ ลือกใช้วิธีราคาทุนต้องวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุ นทั้งหมดด้วยแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง
2560) เรือ่ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่เป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ ือไว้เพือ่ ขาย (หรือรวมอยู่ในกลุ่ม
สินทรัพย์ที่จาหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงาน
ทีย่ กเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช้) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีเ่ ข้าเงือ่ นไขการจัดประเภท
เป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่ ถื อ ไว้เพื่อ ขาย (หรื อ รวมอยู่ ในกลุ่ มสิ นทรัพย์ที่ จ าหน่ ายซึ่ งจัดประเภทเป็ น
ถือไว้เพื่อขาย) ต้องวัดมู ลค่ าตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อ ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
(เมือ่ มีการประกาศใช้)

การโอน
57

การโอนอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ นไปยั งบั ญ ชี อื่ นๆ หรื อโอนจากบั ญ ชี อื่ นๆ มาเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ เ พื่ อ การลงทุ น จะท าได้ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านของ
อสังหาริมทรัพย์น้นั โดยมีหลักฐานข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
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57.1

58

59

60

61

เริ่มมีการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในกิจการเอง ทาให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน
57.2 เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ มีไว้ขาย ทาให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนไปเป็ นสินค้าคงเหลือ
57.3 สิ้ นสุ ดการใช้ ง านอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ภ ายในกิ จการเอง ท าให้ มี การโอนจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน หรือ
57.4 เริ่มสัญญาเช่ าแบบดาเนินงานกับกิจการอื่น ทาให้มีการโอนจากสินค้าคงเหลือไป
เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
57.5 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
ย่ อ หน้ า ที่ 57.2 ก าหนดให้ กิจ การโอนอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ไปเป็ นสิน ค้ า คงเหลื อ
ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ งานโดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อ ขายเมื่ อ กิจการตั ด สิน ใจที่จ ะจ าหน่ ายอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น โดยไม่ มีก ารพั ฒ นา
กิ จ การต้ อ งถื อ ว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น เป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น จนกว่ า จะมี ก าร
ตัดรายการอสังหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน ) และต้ องไม่ จั ด
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็ นสินค้ าคงเหลือ ในทานองเดียวกัน หากกิจการมีการพัฒนา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น ใหม่ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี จ ะใช้ เป็ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ต่ อ ในอนาคต กิ จ การต้ องถื อ ว่ า สิ น ทรั พ ย์ น้ั นยั ง คงเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและต้ องไม่โอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ ใช้ งานในระหว่างที่มีการพัฒนาใหม่
ย่ อ หน้ า ที่ 60 ถึ ง 65 ใช้ กั บ การรั บ รู้ ร ายการและวั ด มู ล ค่ า ในกรณี ท่ี กิ จ การเลื อ กใช้ วิ ธี มู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมส าหรั บอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการลงทุ น หากกิจการเลื อกใช้ วิ ธีราคาทุ น การโอนระหว่ าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริ มทรั พย์ท่มี ีไว้ ใช้ งานและสินค้ าคงเหลือจะไม่ทาให้ มูลค่า
ตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์น้ันเปลี่ยนแปลงและจะไม่ทาให้ ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้
ในการวัดมูลค่าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลเปลี่ยนแปลง
ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีบ่ นั ทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ใช้งานหรือสินค้าคงเหลือ ต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลีย่ นแปลงการใช้งานเป็ น
ราคาทุ น ของอสังหาริ ม ทรัพ ย์ที่จ ะบัน ทึ ก ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรับปรุ ง
2560) เรือ่ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึ่งบันทึก
ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม กิจการต้องปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
กิจการต้องปฏิบตั ิกบั ผลต่างทีเ่ กิดขึ้ น ณ วันนั้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
(เมือ่ มีการประกาศใช้) กับมู ลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหม่ตามที่กาหนด
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62

63

64
65

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมือ่ มี
การประกาศใช้)
กิจการต้ องคิดค่ าเสื่อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์ท่ีมีไว้ ใช้ งานและรั บรู้ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า
ของสินทรัพย์จนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์น้ันได้ เปลี่ยนมาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการ
ต้ องปฏิบัติต่อผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ันด้ วยวิธกี ารเดียวกันกับการตีราคาใหม่ตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กล่าวคือ
62.1 กรณี มู ลค่ าตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ลดลงให้ รับ รู้ในกาไรหรื อขาดทุ น อย่ างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์น้ันเคยมีการตีราคาเพิ่ มขึ้นและมียอดคงค้ างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุน
จากการตี ราคาสิ น ทรั พย์ ” ในส่ วนของเจ้ าของ ส่ วนที่ ลดลงต้ องรั บ รู้ ในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น และต้ องนาไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้ าของ
62.2 กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้ รับรู้ดังนี้
62.2.1 หากมูลค่าตามบัญชีท่เี พิ่มขึ้นเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ท่เี คยบันทึกไว้ จานวนที่เพิ่มขึ้นให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนสาหรับ
งวด จานวนที่รับ รู้ในกาไรหรื อขาดทุ นสาหรั บ งวดต้ องไม่ เกินกว่ าจานวนที่
ทาให้ มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็ น
(สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) หากไม่เคยมีการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์มาก่อน
62.2.2 ส่วนที่เพิ่ มขึ้นที่คงเหลือจากข้ อ 62.2.1 ให้ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น
และเพิ่ ม ส่ วนเกิน ทุ น จากการตี ร าคาสิน ทรั พ ย์ ในส่ วนของเจ้ าของ หากมี
การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในเวลาต่อมา ให้ โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกาไรสะสม การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์จะไม่ทาผ่านกาไรหรือขาดทุน
การโอนจากสิ น ค้าคงเหลื อ ไปเป็ นอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อ การลงทุ น ที่ จะบัน ทึ ก ด้ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน กับ
มูลค่าตามบัญชีก่อนการโอนในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
วิธีป ฏิบั ติในการโอนจากสินค้ าคงเหลื อไปเป็ นอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ นที่จะบั น ทึกด้ วย
มูลค่ายุติธรรมถือว่ามีความสม่าเสมอกับวิธปี ฏิบัติในการขายสินค้ าคงเหลือ
เมื่อกิจการเสร็จสิ้ นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่สร้างขึ้ นเอง
ที่จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรู ผ้ ลต่างระหว่างมู ลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ณ วันเสร็จสิ้ น กับมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวด
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การจาหน่าย
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67
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70

กิจการต้อ งตัดรายการอสังหาริม ทรัพย์เพื่อ การลงทุ น (ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน )
เมื่ อกิ จการจ าหน่ ายหรื อเลิ กใช้อสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุ นนั้นอย่ างถาวร และคาดว่ า
จะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาหน่ายอีก
การจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพ ย์เพื่ อการลงทุนอาจเกิดจากการขายหรื อการทาสัญ ญาเช่ าการเงิน
ในการกาหนดวันที่ถือเป็ นวันจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้ องใช้ เกณฑ์ตามที่
กาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในการรั บรู้รายได้ จากการขายสินค้ าและพิ จารณาแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้ องในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ดั งกล่ าว นอกจากนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุง 2560) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า
(เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) ใช้ ได้ กับ การจาหน่ ายโดยการทาสัญ ญาเช่ าการเงิน และการขายและ
เช่ากลับคืน
ตามหลั กการรั บรู้รายการในย่อหน้ าที่ 16 หากกิจการรั บรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการต้ องตัดมูลค่าตามบัญ ชี
ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีท่กี ิจการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้
วิธีราคาทุน ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกต่างหาก หากในทางปฏิบัติ
กิจการไม่สามารถหามูลค่ าตามบัญชีเฉพาะของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กิจการอาจใช้ ต้นทุนของ
การเปลี่ ย นแทนเป็ นตั ว บ่ งชี้ ถึ งต้ น ทุ น ของส่ ว นที่ ถู ก เปลี่ ย นแทน ณ เวลาที่กิ จ การได้ ม าหรื อ
สร้ างสิน ทรั พ ย์น้ั น ตามวิธีมูลค่ ายุ ติธรรม มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอสังหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น
อาจสะท้ อนถึงการลดมู ลค่ าของส่วนที่ถูกเปลี่ ยนแทนนั้ นแล้ ว ในกรณี อ่ืนๆ อาจเป็ นไปได้ ยาก
ที่จะประเมินว่ ามูลค่ายุติธรรมที่ควรลดลงเนื่องจากส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนเป็ นเท่าใด กรณีท่ยี าก
ในการปฏิ บั ติ ทางเลื อ กหนึ่ ง ส าหรั บ การลดลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอั น เนื่ อ งมาจากชิ้ นส่ ว น
ที่ถู ก เปลี่ ย นแทน คื อ ให้ ร วมต้ น ทุ น ของการเปลี่ ย นแทนไว้ ในมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์
จากนั้ น จึ งท าการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมใหม่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ กรณี ก ารต่ อ เติ ม ที่ ไม่
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแทน
ผลกาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการเลิกใช้หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้องพิจารณา
จากผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รบั สุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั
และต้องรับรูก้ าไรหรือขาดทุนในงวดที่เลิกใช้หรือจาหน่ายสินทรัพย์น้นั (เว้นแต่มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า (เมือ่ มีการประกาศใช้) ได้กาหนดเกี่ยวกับ
การขายและเช่ากลับคืนไว้เป็ นอย่างอื่น)
กิจการรั บรู้ส่ิงตอบแทนที่จะได้ รับจากการจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นเมื่อเริ่มแรก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่เี ป็ นการขายอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุนโดยให้ มีการผ่อนชาระ
เป็ นงวด ให้ รับรู้ ส่ิงตอบแทนที่จะได้ รับ เมื่ อเริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ าที่เทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่าง
ระหว่ างจานวนที่จ ะได้ รั บ กับ มู ลค่ า ที่เทียบเท่าราคาเงิน สดจะรั บ รู้เป็ นรายได้ ดอกเบี้ ยโดยใช้
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71

72
73

วิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริ งตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้ องปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บอื่ นๆ ที่ เหมาะสมส าหรั บหนี้ สิ น ที่ กิ จ การยั งคงมี พั น ธะผู ก พั น อยู่ ห ลั ง จากที่ ได้ จ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปแล้ ว
ค่าชดเชยที่ได้รบั จากบุคคลที่สามสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ดอ้ ยค่า สูญ เสีย
หรือยกเลิก ต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิทีจ่ ะได้รบั ค่าชดเชยนั้น
การด้ อยค่าหรื อผลขาดทุ นจากอสังหาริมทรั พย์เพื่ อการลงทุน การขอเงินคืนหรือการจ่ ายเงิน
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อเปลี่ยนแทน
เป็ นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกันดังต่อไปนี้
73.1 การด้ อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
73.2 การเลิกใช้ หรือการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
66 ถึง 71 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
73.3 ค่ าชดเชยจากบุ คคลที่สามสาหรั บ อสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ที่ด้ อยค่ า สูญ เสีย
หรือยกเลิก ให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับค่าชดเชยนั้น
73.4 ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ฟี ้ ื นฟู ซื้อ หรือก่อสร้ างเพื่ อเปลี่ยนแทน ให้ ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่
20 ถึง 29 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การเปิ ดเผยข้อมูล
วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน
74

75

การเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อไปนี้ ก าหนดเพิ่ มเติ มจากมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2560)
เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรื่ อง สัญ ญาเช่ า (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) เจ้ าของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้ านผู้ให้ เช่า กิจการซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตาม
วิธีสัญ ญาเช่ าการเงินหรื อสัญ ญาเช่ าดาเนิน งานต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลด้ านผู้เช่ าสาหรับ สัญ ญาเช่ า
การเงิน และด้ านผู้ให้ เช่าสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
75.1 กิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
75.2 หากกิ จ การใช้วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การจั ด ประเภทและบัน ทึ ก ส่ ว นได้เ สี ย
ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ ถื อ ตามสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานเป็ นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
การลงทุนหรือไม่ และในสถานการณ์ใด
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75.3

75.4
75.5

75.6

75.7
75.8

หากการจัด ประเภทท าได้ย าก (ดู ย่ อ หน้าที่ 14) เกณฑ์ที่ กิจ การใช้ใ นการแยก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และเกณฑ์
ในการแยกออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพือ่ ขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ตามปกติ
(ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)
ระดับที่มูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น (ซึ่ งได้มีการวัดมู ลค่ า
หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ไว้ในงบการเงิ น ) ได้มี การประเมิ นโดยผู ป้ ระเมิ น อิ ส ระซึ่ งมี
คุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทาเลที่ต้ งั และประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ นที่มีการประเมินนั้น หากไม่ มีการประเมินดังกล่าว
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงไว้ดว้ ย
จานวนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนสาหรับ
75.6.1 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
75.6.2 ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ นงานทางตรง (รวมทั้งค่ าซ่ อมแซมและค่ าบ ารุ ง
รัก ษา) ที่ เกิ ด จากอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อ การลงทุ น ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด รายได้
ค่าเช่าสาหรับงวด
75.6.3 ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิ นงานทางตรง (รวมทั้งค่ าซ่ อมแซมและบ ารุ งรักษา)
ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนซึ่ งไม่ ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่ าเช่ า
สาหรับงวด และ
75.6.4 การเปลี่ยนแปลงสะสมในมู ลค่ ายุติธรรมที่รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนจาก
การขายอสังหาริ มทรัพ ย์เพื่อ การลงทุ น จากกลุ่ ม ที่ใช้วิ ธี ราคาทุ น มายัง
กลุ่มทีใ่ ช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 32ค)
ข้อจากัดที่มีและจานวนที่มีขอ้ จากัดในการรับรูอ้ สังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรือ
การโอนรายได้และเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่าย
ภาระผู ก พัน ตามสัญ ญาในการซื้ อ ก่ อ สร้า ง หรื อ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
การลงทุนหรือในการซ่ อมแซม บารุงรักษา หรือทาให้ดีขึ้น

วิธีมูลค่ายุติธรรม
76

นอกเหนือจากการเปิ ดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 75 แล้ว กิจการที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 33 ถึง 55 ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลในการกระทบยอดระหว่างมู ลค่าตามบัญชี
ของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
76.1 ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เกิดจากการซื้ อ และส่วนเพิ่มที่เป็ น
ผลมาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
76.2 ส่วนเพิม่ ที่เป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
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76.3

77

78

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย หรือรวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่ายซึ่ ง
จัดประเภทเป็ นถือไว้เพือ่ ขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยนที่ ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ ยกเลิ ก
(เมือ่ มีการประกาศใช้) และการจาหน่ายอื่นๆ
76.4 ผลกาไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
76.5 ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินไปเป็ นสกุลเงิน
ที่นาเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศมาเป็ นสกุลเงินของหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน
76.6 การโอนไปหรือโอนจากสินค้าคงเหลือหรืออสังหาริมทรัพย์ทีม่ ีไว้ใช้งาน และ
76.7 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
เมื่อการวัดมู ลค่าที่ได้สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนมีการปรับปรุงอย่างมีนยั สาคัญ
เพื่อ ให้ตรงตามวัต ถุ ประสงค์ข องงบการเงิน เช่ น เพื่อ หลีกเลี่ยงการนับซ้ าสิ นทรัพ ย์หรื อ
หนี้ สิ น ที่ได้รบั รู แ้ ล้วเป็ นสิ นทรัพย์แ ละหนี้ สิ น ต่ างหากตามที่ได้กาหนดไว้ในย่ อ หน้าที่ 50
กิจการต้องเปิ ดเผยการกระทบยอดระหว่างการวัดมูลค่าที่ได้กบั การวัดมูลค่าทีป่ รับปรุงแล้ว
ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวมของภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าที่รบั รูซ้ ึ่ งมี
การบวกกลับและยอดปรับปรุงที่มีนยั สาคัญอื่นๆ
ในกรณี ยกเว้นที่อ า้ งถึงในย่ อหน้าที่ 53 เมื่อกิจการวัดมู ลค่ าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น
โดยใช้ราคาทุ นตามที่ระบุ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง ที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) การกระทบยอดที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 76 ต้องเปิ ดเผย
จ านวนที่ เกี่ ย วกับ อสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อ การลงทุ น นั้น แยกต่ างหากจากอสังหาริ ม ทรัพ ย์
เพือ่ การลงทุนอื่น นอกจากนี้ กิจการต้องเปิ ดเผยทุกข้อดังต่อไปนี้
78.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
78.2 คาอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
78.3 ประมาณการช่ วงของมู ลค่ ายุติธรรมที่มีความเป็ นไปได้สูง (หากสามารถหาได้)
และ
78.4 เมือ่ มีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีไ่ ม่ได้บนั ทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
78.4.1 ข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการได้จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่ได้
บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
78.4.2 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันทีจ่ าหน่าย และ
78.4.3 จานวนผลกาไรหรือขาดทุนทีไ่ ด้รบั รู ้
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วิธีราคาทุน
79

นอกจากการเปิ ดเผยข้อมู ลตามที่ ก าหนดในย่ อหน้าที่ 75 แล้ว กิ จการที่ ใช้วิ ธี ราคาทุ นตาม
ย่อหน้าที่ 56 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.1 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
79.2 อายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
79.3 มู ล ค่ าตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ าเสื่อ มราคาสะสมและค่ าเสื่อ มราคาสะสม (รวมกับ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สะสม) ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด
79.4 การกระทบยอดระหว่ างมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อ การลงทุ น ณ
วันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
79.4.1 ส่วนเพิ่มโดยแสดงแยกกันระหว่างส่ วนเพิ่มที่ เป็ นผลมาจากการซื้ อ กับ
ส่วนเพิ่มที่เป็ นผลมาจากการรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นต้นทุนของ
สินทรัพย์
79.4.2 ส่วนเพิม่ ทีเ่ ป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ
79.4.3 สิ นทรัพย์ที่จัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย หรื อรวมอยู่ ในกลุ่ มสิ นทรัพ ย์
ที่จาหน่ ายซึ่ งจัด ประเภทเป็ นถือ ไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อ ง สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยน
ที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) และ
การจาหน่ายอื่นๆ
79.4.4 ค่าเสือ่ มราคา
79.4.5 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รบั รูแ้ ละจานวนผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กลับรายการในระหว่างงวดตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
79.4.6 ผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุท ธิ ที่เกิดจากการแปลงค่ างบการเงินไป
เป็ นสกุลเงินที่น าเสนอรายงานที่แตกต่ างออกไป และจากการแปลงค่ า
งบการเงิ น ของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศมาเป็ นสกุ ล เงิ น ของหน่ ว ยงาน
ทีเ่ สนอรายงาน
79.4.7 การโอนไปหรือโอนจากสิ นค้าคงเหลื อหรื ออสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน
และ
79.4.8 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
79.5 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ในกรณียกเว้นตามที่กาหนดไว้
ในย่ อ หน้าที่ 53 เมื่อ กิ จการไม่ ส ามารถวัด มู ลค่ ายุติ ธ รรมของอสังหาริ ม ทรัพ ย์
เพือ่ การลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
79.5.1 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
22

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
79.5.2 ค าอธิ บายถึงสาเหตุ ที่ไม่ ส ามารถวัดมู ลค่ ายุติ ธ รรมได้อ ย่ างน่ าเชื่อ ถือ
และ
79.5.3 ประมาณการช่ วงของมู ลค่ ายุติธรรมที่มีความเป็ นไปได้สู ง (หากสามารถ
หาได้)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วิธีมูลค่ายุติธรรม
80

81

82

กิจการที่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉ บับนี้ เป็ นครั้งแรก โดยได้เลือกจัดประเภทและบันทึ ก
บัญ ชี ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์บางรายการหรือทุกรายการตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องรับรูผ้ ลกระทบของการเลือกนั้นเป็ นการปรับปรุง
ในกาไรสะสมยกมาสาหรับงวดทีก่ ิจการได้เลือกวิธีการบัญชีนเป็
ี้ นครั้งแรก นอกจากนี้
80.1 หากกิ จ การได้เคยเปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมต่ อ สาธารณะ (ไม่ ว่ า จะเปิ ดเผยใน
งบการเงินหรือที่ใดก็ตาม) มู ลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
งวดก่ อ นหน้านั้น (ซึ่ งการวัดมู ลค่ ายุติธ รรมเป็ นไปตามค านิยามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง การวัดมู ลค่ า
ยุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)) กิจการอาจปฏิบตั ิดงั นี้
80.1.1 ปรับ ปรุ งก าไรสะสมยกมาต้น งวดในงวดแรกที่สุ ด ที่ ไ ด้มี ก ารเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมนั้นต่อสาธารณะ และ
80.1.2 ทาการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบสาหรับงวดดังกล่าว และ
80.2 หากกิจการไม่เคยเปิ ดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 80.1 ต่อสาธารณะ กิจการต้องไม่
ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงนี้ ไว้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่างจากข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ ปรับปรุงย้ อนหลังข้ อมูลเปรียบเทียบเว้ นแต่จะทาไม่ได้ ในทางปฏิบัติ
เมื่อกิจการเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก การปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวด
ให้ รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วย
วิธีราคาทุน

83

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ส าหรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี เมื่อกิจการเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
และเลื อ กใช้ วิ ธี ร าคาทุ น โดยให้ ถื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี และให้ รวมถึ ง
การจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มด้ วย
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ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 27 ถึง 29 เกี่ยวกับการวัดมู ลค่ าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทีไ่ ด้มาโดยการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ ให้ถอื เป็ นการเปลีย่ นทันทีเฉพาะรายการ
ในอนาคต
การรวมธุรกิจ

84ก

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 40 (ปรับ ปรุง 2558) เรื่อ ง อสั งหาริ มทรั พ ย์เพื่อ การลงทุ น
ได้มี ก ารเพิ่ม ย่ อ หน้า ที่ 14ก และเพิ่ม หัว ข้อ ก่ อ นย่ อ หน้า ที่ 6 กิ จ การต้อ งถือ ปฏิ บ ตั ิ ต าม
การปรับปรุงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป สาหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนตั้งแต่ วนั ต้นงวดของงวดแรกสุดที่ถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุงดังกล่าว ดังนั้น
กิจการต้องไม่ปรับปรุงการบัญชีสาหรับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในงวดก่อน
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเลือกถือปฏิ บตั ิการปรับปรุงสาหรับการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนแต่ ละรายการที่เกิดขึ้ นก่อนวันต้นงวดของงวดประจาปี แรกสุดที่เริ่มในหรือ
หลัง วัน ที่ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ไ ด้ก็ ต่ อ เมื่ อ กิ จ การมี ข ้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้
ในการถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรายการทีเ่ กิดขึ้ นก่อนหน้าเหล่านั้น

วันถือปฏิบตั ิ
85

85ก
85ข
85ค
85ง

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรื อ
หลั งวั นที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนั บสนุ นให้ น าไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบั ติ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
86

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
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ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางสุรีพร
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางวราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวจงจิตต์
หลีกภัย
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายเกรียงศักดิ์
ประสงค์สกุ าญจน์)
ที่ปรึกษา
(นายนพโรจน์
ศรีประเสริฐ)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นางสาวสุภา
กิจศรีนภดล)
ที่ปรึกษา
(นายพัฒนพงศ์
อิทธิผลิน)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาวหนึ่งฤทัย
เฮ้ งบริบูรณ์พงศ์)
ที่ปรึกษา
(นางสาวญาดา
สุขเกษม)
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา
ปี ตธวัชชัย
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต
ศรีบุญนาค
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
ศุภธาดา
อนุกรรมการ
ดร.นิ่มนวล
วิเศษสรรพ์
อนุกรรมการ
นายเกรียง
วงศ์หนองเตย
อนุกรรมการ
นายณัฐเสกข์
เทพหัสดิน
อนุกรรมการ
นายพิชิต
ลีละพันธ์เมธา
อนุกรรมการ
นายวินิจ
ศิลามงคล
อนุกรรมการ
นายศิระ
อินทรกาธรชัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
อนุกรรมการ
(นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางโสรดา
เลิศอาภาจิตร์)
อนุกรรมการ
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
อนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร
บุญแทน)
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นายณรงค์
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ภานุเดชทิพย์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุ กรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560
นางสาวยุวนุช
เทพทรงวัจจ
ประธานอนุกรรมการ
ดร.เกียรตินิยม
คุณติสขุ
อนุกรรมการ
ดร.ปัญญา
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา
ตันติโอฬาร
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาวจิตรา
ณีศะนันท์)
อนุกรรมการ
(นางสาวจารวี
ชยสมบัติ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
(นางสาวศุภมัทนา
โสภณรัตนโภคิน )
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
อนุกรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
อนุกรรมการ
นางสาวสาวิตรี
องค์สริ ิมีมงคล
อนุกรรมการและเลขานุการ

