เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๖/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้ งที่ ๔๒ (๓/๒๕๕๘) เมื่ อ วั นที่ ๗ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ข้อ ๓ ให้ใ ช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่ อ ง การด้อ ยค่ า
ของสินทรัพย์ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
การด้อยค่าของสินทรัพย์

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ีก ํา หนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรั พย์ ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 (IAS 36 : Impairment of Assets
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2 130 และ
134 เพิ่มย่อหน้ าที่ 140ญ ถึง 140ฎ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
การวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

1
2
6
7
18

การวัดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน
มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจํ าหน่าย
มูลค่าจากการใช้
เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ส่วนประกอบของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
อัตราคิดลด

24
28
30
33
39
54
55

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม

58
65

การระบุหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
ค่าความนิยม
การปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีม่ ี
ค่าความนิยมรวมอยู่
ช่วงเวลาทีท่ าํ การทดสอบการด้อยค่า
สินทรัพย์องค์กร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด

66

88
96
100
104

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

109

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

117
122
124

การเปิ ดเผยข้อมูล

126

74
80
80

2

จากย่อหน้าที ่
ประมาณการที่ ใ ช้ใ นการวัด มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ทีไ่ ม่ทราบแน่นอนรวมอยู่

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
ภาคผนวก
ก
ข
ค

134

139

141

การใช้เทคนิคมูลค่าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ภาคผนวกนี้ ไม่เกีย่ วข้อง
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีม่ ี
ค่าความนิยมและส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้อง
อ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบั ญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบั ติตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื ่อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1-18 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้มีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ กํา หนดวิ ธีปฏิบั ติทางบั ญชี เพื่ อให้ กิจการปฏิบั ติ
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์สูงกว่ าจํานวนเงินที่คาดว่ าจะได้ รับคืนจากการใช้ หรื อขายสินทรั พย์
นั้ น ในกรณีดังกล่ า วถือ ว่ า สิน ทรั พ ย์ เ กิดการด้ อ ยค่ า และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ กํา หนดให้
กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังได้ กาํ หนดถึงการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและการเปิ ดเผยข้ อมูล

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก ับ การบัญ ชี สํ า หรับ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
ทุกประเภทยกเว้น
2.1 สินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ)
2.2 สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง)
2.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ภาษีเงินได้)
2.4 สิ น ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากผลประโยชน์ข องพนัก งาน (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.5 สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ซึ่ ง รวมอยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 39
เรือ่ ง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
2.6 อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ที่ ว ัด มู ล ค่ า โดยใช้วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (ดู ม าตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน)
4

3

4

5

2.7 สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม
หักด้วยต้นทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมือ่ มี
การประกาศใช้))
2.8 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ
ผูร้ บั ประกันภายใต้สญ
ั ญาประกันภัยซึ่ งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สัญญาประกันภัย
2.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพือ่ ขายตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก)
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ถื อ ปฏิบั ติกั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ สิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิ ด จากสัญ ญาก่ อ สร้ า ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์ท่ี
จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรื อสินทรั พย์ท่รี วมอยู่ในกลุ่มสินทรั พย์ท่ีจาํ หน่ ายซึ่ง
จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย) เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นมี
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ แล้ ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็ น
4.1 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ยตามคํา นิ ย ามที่ก าํ หนดไว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
4.2 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มตามคํา นิ ย ามที่ ก ํา หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
4.3 การร่ ว มค้ า ตามคํา นิ ย ามที่ก ํา หนดไว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน
สํา หรั บ การด้ อยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ประเภทอื่น ๆ ให้ อ้ า งอิงจากมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวั ดมู ลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการขาย ตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) อย่ า งไรก็ต าม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติกับ สิน ทรั พ ย์ ท่ีแสดงมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ด้ว ยราคาที่ตีใหม่
(กล่าวคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น เช่ น วิ ธีก ารตี ราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ที ่ดิน
อาคารและอุ ปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่ มี
ตัว ตน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) สํา หรั บ ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ กับ มู ลค่ า
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ยุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้ วยต้ นทุนใน การจําหน่ายถือว่าเป็ นต้ นทุนทางตรงส่วนเพิ่มที่
เกิดจากการจําหน่ายสินทรัพย์
5.1 หากต้ นทุ นในการจําหน่ ายสินทรั พย์เป็ นจํานวนที่ไม่ มีนัยสําคัญ มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ต้องใกล้ เคียงหรือสูงกว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ ีหลังจากที่กิจการได้
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ไม่น่าจะเกิดการด้ อยค่า
และกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ัน
5.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
5.3 หากต้ นทุนในการจําหน่ายสินทรัพย์เป็ นจํานวนที่มีนัยสําคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุน
ในการจําหน่ ายของสินทรั พย์ท่ตี ีราคาใหม่ต้องตํ่ากว่ ามูลค่ายุ ติธรรม ดังนั้น สินทรั พย์ท่ีตี
ราคาใหม่จะเกิดการด้ อยค่าหากมูลค่าจากการใช้ ต่าํ กว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ ี หลังจากที่
กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพื่อระบุว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

คํานิยาม
6

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
หมายถึง จํ านวนเงินที่รบั รู เ้ ป็ นสินทรัพย์หลังจากหักค่ าเสื่อม
ร า ค า ส ะ ส ม (ค่ า ตั ด จํ า ห น่ า ย ) แ ล ะ ค่ า เ ผื่ อ
การด้อยค่าสะสม
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิด
เงินสด

หมายถึง

กลุ่ มของสิ น ทรัพย์ที่ส ามารถระบุ ไ ด้ที่ เ ล็ กที่ สุ ด ซึ่ ง
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับทีเ่ ป็ นอิสระอย่างมากจาก
กระแสเงิ นสดรับ ที่เ กิ ด จากสิ น ทรัพ ย์อื่ น หรื อ กลุ่ ม
ของสินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์องค์กร

หมายถึง

ต้นทุนในการจําหน่าย

หมายถึง

สิ น ทรั พ ย์ อื่ น นอกจากค่ า ความนิ ย ม ที่ มี ส่ วน
ก่ อ ให้เ กิ ด กระแสเงิ น สดในอนาคตไม่ ว่ า จะเป็ น
กระแสเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ที่อ ยู่ ภ ายใต้การพิจ ารณา และกระแสเงิ น สดของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดอื่น
ต้นทุนส่ วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจํ าหน่าย
สินทรัพย์หรือหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ ง
ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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1

จํานวนทีค่ ิดค่าเสื่อมราคา

หมายถึง

ราคาทุ นของสิ นทรัพย์หรื อจํ านวนเงินอื่นที่ใช้แทน
ราคาทุ นในงบการเงิ น หักด้วยมู ลค่ าคงเหลือ ของ
สินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัด
จําหน่าย)

หมายถึง

การปั นส่ วนจํ านวนที่คิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างเป็ นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ 1

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จะได้ร บั จากการขายสิ นทรัพย์ หรื อ จะจ่ า ย
เพื่อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่ างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรับ ปรุ ง
2558) เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้))

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หมายถึง

จํ านวนเงินของมู ลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามู ลค่าที่คาด
ว่ าจะได้รบั คืนของสิ นทรัพย์ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน

หมายถึง

มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด หักด้วยต้นทุ นในการจํ าหน่าย หรื อ
มู ลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ นั แล้วแต่ จํานวนเงิน
ใดจะสูงกว่า

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ หรือ
2) จํ านวนผลผลิตหรือจํ านวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่ค ล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ ง กิ จ การคาดว่ า จะได้ร บั จาก
การใช้สินทรัพย์

มูลค่าจากการใช้

หมายถึง

มู ลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ า
จะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนคําว่า “ค่าตัดจําหน่าย” โดยทั่วไปจะใช้ แทนคําว่า “ค่าเสื่อมราคา” ซึ่งคําศัพท์
ทั้งสองคํามีความหมายเหมือนกัน
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การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
7

8
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กิจการต้ องกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนตามย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17 สําหรับคําว่า “สินทรัพย์” ที่
ระบุไว้ ในย่อหน้ าดังกล่าวให้ ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่ อ ให้ เ กิด เงิ น สดแต่ ล ะหน่ ว ย ส่ ว นที่เ หลื อ ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี ก ารจั ด โครงสร้ า ง
ดังต่อไปนี้
7.1 ย่ อ หน้ า ที่ 18 ถึ ง 57 กํา หนดเกี่ ย วกั บ การวั ด มู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น สํา หรั บ คํา ว่ า
“สินทรั พย์” ที่ระบุ ในย่ อหน้ าดังกล่ าวให้ ความหมายเทียบเท่ากับสินทรั พย์แต่ ละรายการ
และหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย
7.2 ย่อหน้ าที่ 58 ถึง 108 กําหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
โดยการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการนอกจาก
ค่ า ความนิ ย มให้ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ก ํา หนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 58 ถึ ง 64 และการรั บ รู้ และ
การวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดและ
ค่าความนิยมให้ ปฏิบัติตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 65 ถึง 108
7.3 ย่อหน้ าที่ 109 ถึง 116 กําหนดเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของ
สิน ทรั พย์ หรื อหน่ ว ยสินทรั พ ย์ท่ีก่อ ให้ เกิดเงิน สดที่รั บรู้ ไปแล้ วในงวดก่อ น สํา หรั บคําว่ า
“สินทรัพย์” ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าดังกล่าวให้ ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ
หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ข้ อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพย์แต่
ละรายการกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 117 ถึง 121 ข้ อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วยกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 122 ถึง 123 และข้ อกําหนดเพิ่มเติม
สําหรับค่าความนิยมกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
7.4 ย่อหน้ าที่ 126 ถึง 133 กําหนดเกี่ยวกับข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
และการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์และหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสด ข้ อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่นอน
ซึ่งถูกปันส่วนสําหรับการทดสอบการด้ อยค่านั้นกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 134 ถึง 137
สินทรัพย์จะเกิดการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ัน
ย่อหน้ าที่ 12 ถึง 14 ได้ อธิบายถึงข้ อบ่ งชี้บางประการที่แสดงว่ าผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าอาจ
เกิด ขึ้ น สํา หรั บ กรณี ท่ีมี ข้อ บ่ งชี้ ใดๆ กิ จ การต้ อ งประมาณการมู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของ
สินทรัพย์อย่างเป็ นทางการ ยกเว้ นกรณีท่กี ล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้
กําหนดให้ กจิ การประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนอย่างเป็ นทางการหากไม่มีข้อบ่งชี้ท่แี สดง
ว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจเกิดขึ้น
ณ วันสิ้ นแต่ ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ ามีขอ้ บ่งชี้ ใดที่บ่งชี้ ว่ าสินทรัพย์
อาจเกิ ดการด้อยค่ า หรื อ ไม่ หากกิ จการพบว่ า มี ข อ้ บ่ งชี้ ดังกล่ า ว กิ จการต้อ งประมาณการ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
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10 กิจการต้องดําเนินการต่อไปนี้ โดยไม่คํานึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้ นหรือไม่
10.1 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่ าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่ นอน หรื อสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ยงั ไม่ พร้อมใช้งานเป็ นประจํ า ทุ กปี โดย
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกบั มู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน การทดสอบการด้อย
ค่านี้ กิจการอาจดําเนินการในช่วงเวลาใดของปี ก็ได้ แต่ตอ้ งดําเนินการ ณ ช่ วงเวลา
เดียวกันของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการด้อยค่ าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ไม่
เหมื อ นกัน ณ ช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่ า งกัน ได้ อย่ า งไรก็ ต าม หากการบัน ทึ ก บัญ ชี
เริ่มแรกของสิ นทรัพย์ไ ม่ มีตวั ตนบันทึ กรับรู ใ้ นระหว่ า งรอบปี ปั จจุ บนั กิ จการต้อ ง
ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวก่อนวันสิ้ นสุดรอบปี ปั จจุบนั
10.2 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุ รกิจเป็ นประจํ า
ทุกปี ตามทีก่ ําหนดในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99
11 สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนในช่ ว งก่ อ นพร้ อ มใช้ ง านมั ก มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่ วงหลังพร้ อมใช้ งาน ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดให้ กจิ การต้ องทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ยังไม่พร้ อมใช้ งานอย่างน้ อยปี ละครั้ง
12 ในการประเมิ น ว่ า มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ใดที่ บ่ ง ชี้ ว่ า สิ น ทรัพ ย์อ าจเกิ ด การด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ กิ จ การต้อ ง
พิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้อมูลภายนอก
12.1

12.2

12.3

12.4

มีขอ้ บ่งชี้ ที่สงั เกตได้ว่ ามู ลค่ าของสิ นทรัพย์ลดลงอย่ างมีนยั สํ าคัญในระหว่ างงวด
โดยมู ลค่ าที่ลดลงนั้นมากกว่ าจํ านวนที่คาดไว้ซึ่งเป็ นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจาก
การใช้งานตามปกติ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนยั สําคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่ อกิจการซึ่ งเกิดขึ้ นใน
ระหว่างงวด หรือจะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางด้านเทคโนโลยี ตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย ที่กิจการดําเนินการอยู่ หรือ
การเปลีย่ นแปลงในตลาดของสินทรัพย์น้นั
อัตราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นเพิม่ ขึ้ นใน
ระหว่างงวด และการเพิม่ ขึ้ นดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้
ในการคํานวณมู ลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และทําให้มูลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของ
สินทรัพย์น้นั ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ
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แหล่งข้อมูลภายใน
12.5
12.6

12.7

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลา้ สมัยหรือชํารุดเสียหายทางกายภาพ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สํ าคัญเกี่ยวกับขอบเขตหรื อลักษณะที่กิจการใช้หรื อ
คาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่า
จะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวรวมถึงการที่สินทรัพย์ไม่ได้ใช้
งาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้างการดําเนินงานที่มีสินทรัพย์น้ นั รวมอยู่ดว้ ย
หรื อ แผนที่จะจํ า หน่ ายสิ นทรัพย์ก่อนกํ า หนดเวลาที่ค าดไว้ และการประเมิ นอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนเป็ นอายุ
การให้ประโยชน์ทีท่ ราบแน่นอน2
มีหลักฐานจากรายงานภายในซึ่งบ่งชี้ ว่าผลการปฏิบตั ิงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
ได้ลดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่ าดไว้

เงินปั นผลจากบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม
12.8

สําหรับการลงทุนในบริษทั ย่ อย การร่ วมค้า หรื อบริษทั ร่ วม ผูล้ งทุนรับรู เ้ งินปั นผล
จากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้
12.8.1 มู ลค่ าตามบัญชี ของเงินลงทุ นในงบการเงินเฉพาะกิจการสู งกว่ ามู ลค่ า
ตามบัญชี ของสินทรัพย์สุทธิ ของผูไ้ ด้รบั การลงทุนในงบการเงินรวม ซึ่ ง
รวมถึงค่าความนิยมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
12.8.2 เงิ นปั นผลมี จํานวนมากกว่ า กํ าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมของบริ ษทั ย่ อ ย
การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมในรอบระยะเวลาทีป่ ระกาศจ่ ายเงินปั นผล

13 ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 12 มิ ได้ ครอบคลุ มทุ ก ประเด็น กิจ การอาจระบุ ข้ อ บ่ งชี้ อื่น ที่แ สดง
ให้ เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่าจนทําให้ กิจการต้ องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์น้ัน หรือในกรณีของค่าความนิยมต้ องทดสอบการด้ อยค่าตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 80
ถึง 99
14 หลักฐานจากรายงานภายในที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่ารวมถึงข้ อบ่งชี้ต่อไปนี้
14.1 กระแสเงินสดจ่ ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งสินทรั พย์ หรือจํานวนเงินที่จาํ เป็ นต้ องจ่ ายในภายหลัง
เพื่ อให้ สินทรัพย์น้ันใช้ งานได้ หรือเพื่ อบํารุงรั กษาสินทรัพย์มีจาํ นวนสูงกว่ างบประมาณที่
กําหนดไว้ เดิมอย่างมีนัยสําคัญ

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบตั กิ บั สินทรัพย์ท่เี ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่อขาย (หรือถือเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าํ หน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย) ซึ่งต้ อง
ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือ
ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
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14.2 กระแสเงิ น สดสุทธิท่ีได้ รับ จริ ง หรื อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ นจากการดําเนิ นงานที่เ กิดขึ้นจาก
สินทรัพย์มีจาํ นวนตํ่ากว่างบประมาณที่กาํ หนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญ
14.3 กระแสเงินสดสุทธิหรือกําไรจากการดําเนินงานตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์ลดลง
อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ หรื อ ผลขาดทุ น ตามงบประมาณที่เ กิด จากสิน ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี
นัยสําคัญ หรือ
14.4 เมื่ อ รวมผลการดํา เนิ น งานในงวดปั จ จุ บั น กับ ผลการดํา เนิ น งานที่ค าดว่ า จะเกิดขึ้น ใน
อนาคตตามงบประมาณแล้ ว เกิดผลขาดทุนจากการดําเนินงานหรือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ
ที่เกิดจากสินทรัพย์
15 ตามที่ได้ ร ะบุ ในย่ อหน้ าที่ 10 กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่มีอ ายุ
การให้ ป ระโยชน์ ไม่ ทราบแน่ น อนหรื อ สิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่ยังไม่ ได้ ใช้ งาน และค่ าความนิ ยม
อย่างน้ อยปี ละครั้ง นอกจากข้ อกําหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 10 แล้ ว กิจการต้ องนําแนวคิดเกี่ยวกับ
ความมีสาระสําคัญมาใช้ ในการระบุว่ากิจการจําเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของสินทรั พย์หรื อไม่ ตัวอย่ างเช่ น กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ใหม่ หากการคํานวณครั้ งก่อนแสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ันสูงกว่ า
มูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสําคัญ และไม่เกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อผลต่างระหว่ างมูลค่า
ดังกล่าว ในทํานองเดียวกัน การวิเคราะห์ครั้งก่อนอาจแสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ข้ อบ่งชี้ใดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 12
16 จากตัวอย่างในย่อหน้ าที่ 15 ถ้ าอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตลาดอื่นเพิ่ มขึ้นในระหว่างงวด กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์อย่างเป็ นทางการในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นในตลาดอื่น
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ ในการคํานวณมูลค่ าจากการใช้ สินทรั พย์ ตัวอย่างเช่ น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่ออัตราคิดลดที่ใช้ ใน
การคํานวณมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์ ซึ่งมีอายุการให้ ประโยชน์เหลืออยู่เป็ นเวลายาวนาน
16.2 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นในตลาดอื่น
มี ผ ลกระทบต่ อ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ ในการคํ า นวณมู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ แต่ จ าก
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในครั้งก่อน แสดงให้ เห็นว่า
16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระสําคัญ เนื่องจากมีแนวโน้ มว่า
กิจการจะได้ รับกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่ มขึ้น (เช่ น ในบางกรณี กิจการอาจ
สามารถแสดงให้ เห็นว่ ากิจการได้ ปรับตัวให้ รายได้ สามารถชดเชยกับการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ
16.2.2 การลดลงในมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนไม่ ทาํ ให้ เกิดผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า
อย่างมีสาระสําคัญ
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17 หากมีข้อบ่ งชี้ว่าสินทรั พย์อาจเกิดการด้ อยค่า อาจบ่งชี้ว่ากิจการจําเป็ นต้ องทบทวนและปรั บปรุง
อายุการให้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจําหน่าย) หรือมูลค่า
คงเหลือของสินทรั พย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง แม้ ว่าจะไม่ มี
การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน

การวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
18 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ได้ ก าํ หนดคํา นิ ยามของมู ลค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น หมายถึ ง มู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรั พย์หรือหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ าย หรื อ
มู ลค่ าจากการใช้ แล้ ว แต่ จํานวนเงิ นใดจะสูงกว่ า กิจการต้ อ งวั ดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บคืน ตาม
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 57 สําหรับคําว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้ าดังกล่าวให้ มี
ความหมายเที ย บเท่ า กั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายการ และหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด
แต่ละหน่วย
19 กิจการอาจไม่จําเป็ นต้ องกําหนดทั้งมู ลค่ ายุ ติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ ายและมู ลค่ าจาก
การใช้ สิน ทรั พ ย์ เสมอไป หากมู ล ค่ า ใดมู ลค่ า หนึ่ งในสองจํา นวนนี้ สูงกว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
สิน ทรั พ ย์ แสดงว่ า สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ เ กิด การด้ อ ยค่ า และกิ จ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งประเมิ น การมู ล ค่ า
อีกจํานวนหนึ่ง
20 กิจการอาจวั ดมู ลค่ ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ ายได้ แม้ ว่าจะไม่ มีราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่ องสํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ อย่ า งเดี ยวกัน อย่ างไรก็ต าม ในบางครั้ งกิจ การอาจไม่
สามารถวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจํา หน่ า ยได้ เ นื่ อ งจากไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ท่ีใ ช้ ใ น
การประมาณการราคาที่เชื่อถือได้ จากรายการขายสินทรั พย์ท่เี กิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้ร่วม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุ บันของตลาด ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้ มูลค่าจาก
การใช้ ของสินทรัพย์ถือเป็ นมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
21 กิจ การอาจใช้ มูลค่ า ยุ ติธรรมหั กด้ ว ยต้ นทุ น ในการจํา หน่ ายเป็ นมู ลค่ าที่คาดว่ า จะได้ รั บคื นของ
สิน ทรั พ ย์ ห ากไม่ มีเ หตุ ผ ลที่ท าํ ให้ เ ชื่ อ ได้ ว่ า มู ล ค่ า จากการใช้ ข องสิ น ทรั พ ย์ น้ั น จะสู ง กว่ า มู ล ค่ า
ยุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ายอย่างมีสาระสําคัญ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ท่ถี ือ
ไว้ เพื่อจําหน่ าย เนื่องจากมูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจําหน่ายประกอบด้ วยเงินสด
สุทธิท่จี ะได้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์น้ันเป็ นสําคัญ ในขณะที่กระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคต
จากการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันจําหน่ายสินทรัพย์น้ันน่าจะเป็ นจํานวนเงินที่น้อยมาก
22 กิจการต้ องกําหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนสําหรั บสินทรั พย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรั พย์
เหล่ า นั้ น ไม่ ก่ อให้ เ กิด กระแสเงิ น สดรั บ ซึ่ งเป็ นอิสระอย่ า งมากจากกระแสเงิ น สดรั บ ที่เ กิด จาก
สินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่ นื ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เกิดเงิ นสดซึ่ งมี สินทรั พย์ ท่ีพิจ ารณารวมอยู่ (ตามย่ อหน้ าที่ 65 ถึ ง
103) นอกจากกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
22.1 มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ายของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้น หรือ
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22.2 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์สามารถประมาณการได้ ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ นทุนในการจําหน่ายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุน
ในการจําหน่าย
23 ในบางกรณี การกําหนดมูลค่ ายุติธรรมหั กด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ ายหรื อมู ลค่ าจากการใช้ โดย
การประมาณการ การหาค่าเฉลี่ยและการคํานวณแบบลัด อาจให้ ผลใกล้ เคียงอย่างสมเหตุสมผล
กับการคํานวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานฉบับนี้

การวัดมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอน
24 ย่อหน้ าที่ 10 กําหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่มีอายุ การให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเป็ นประจําทุกปี โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืน โดยไม่ต้องคํานึงว่ามีข้อบ่งชี้ใดที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันอาจเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ อย่างไร
ก็ต าม การคํา นวณมู ลค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น อย่ า งละเอียดที่คํา นวณไว้ ล่า สุดในงวดก่ อ นอาจ
นํามาใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในงวดปั จจุ บันได้ ถ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้ อดังต่อไปนี้
24.1 หากสินทรั พย์ไม่มีตัวตนไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ข้ ึนอยู่
กับ กระแสเงิ น สดรั บ จากสิ น ทรั พ ย์ อ่ ืน หรื อ กลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ทํา ให้ กิจ การต้ องทดสอบ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสด โดยสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นส่วนประกอบของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
นั้นไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญนับจากการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนล่าสุด
24.2 การคํานวณครั้ งล่ าสุดได้ แสดงให้ เห็นว่ ามู ลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนสูงกว่ ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ และ
24.3 จากการวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ ท่ีไ ด้ เ กิด ขึ้ นและสถานการณ์ ท่ีมี ก ารเปลี่ ย นแปลงนั บ จาก
การคํานวณมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนล่ าสุด มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การคํานวณจะ
แสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในปัจจุบันตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจํ าหน่าย
25– 27 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
28 ต้ นทุ นในการจําหน่ ายในส่วนที่มิได้ รับรู้ เป็ นหนี้สินต้ องนํามาหั กในการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมหั กด้ วย
ต้ นทุนในการจําหน่าย ตัวอย่างของต้ นทุนในการจําหน่าย ได้ แก่ ต้ นทุนทางกฎหมาย ค่าอากรแสตมป์
และภาษี ท่ีคล้ า ยคลึ ง กัน ต้ น ทุ น ในการขนย้ า ยสิน ทรั พ ย์ และต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม โดยตรงที่ทาํ ให้
สินทรั พย์น้ั นอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะขาย อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง (ดู มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
และต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการลดขนาดหรื อการปรั บโครงสร้ างธุรกิจหลั งการจําหน่ ายสินทรั พย์
ไม่ถือเป็ นต้ นทุนส่วนเพิ่มโดยตรงในการจําหน่ายสินทรัพย์น้ัน
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29 ในการจําหน่ ายสินทรั พ ย์บางครั้ ง ผู้ ซ้ ือต้ องรั บ ภาระหนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ องด้ วย และมู ลค่ ายุ ติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ายของสินทรัพย์จะนํามูลค่าของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องมาใช้
ย่อหน้ าที่ 78 อธิบายเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติสาํ หรับกรณีดังกล่าว

มูลค่าจากการใช้
30 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ต้องรวมอยู่ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
30.1 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
30.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้ นกับจํ านวนเงิน หรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ยปั จจุบนั ในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก
ความเสีย่ ง
30.4 ราคาทีไ่ ด้คํานึงถึงความไม่แน่นอนทีส่ ืบเนือ่ งมาจากสินทรัพย์ และ
30.5 ปั จจัย อื่น เช่ น การขาดสภาพคล่ อง ซึ่ งผู ร้ ่ ว มตลาดจะสะท้อ นในการกําหนดกระแส
เงินสดในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
31 การประมาณการมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
31.1 ประมาณการกระแสเงินสดรั บและจ่ ายในอนาคตที่จะได้ รับจากการใช้ สินทรั พย์อย่ าง
ต่อเนื่องและจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และ
31.2 ใช้ อตั ราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว
32 กิจการสามารถสะท้ อ นองค์ ป ระกอบที่ร ะบุ ใ นย่ อหน้ า ที่ 30.2 30.4 และ 30.5 โดยการเลื อ ก
ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได้ ไม่ว่ากิจการจะเลือกใช้
วิธีใดเพื่ อสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงินหรื อจังหวะ
เวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ท่ไี ด้ ต้องสะท้ อนถึงมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดไว้ กล่าวคือ กิจการอาจใช้ มูลค่าถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะเป็ นไปได้
ของทุกกรณีได้ แนวทางเพิ่มเติมในการใช้ เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพื่อวัดมูลค่าจากการใช้ ของ
สินทรัพย์ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก

เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
33 ในการวัดมูลค่าจากการใช้ กิจการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
33.1 ประมาณการกระแสเงิ น สด โดยอาศัย ข้อ สมมติ ที่ส มเหตุ ส มผลและมี ห ลักฐาน
สนับสนุ นซึ่ งแสดงถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริหารภายใต้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่จะเป็ นอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสิ นทรัพย์ และ
กิจการต้องให้น้ าํ หนักกับหลักฐานสนับสนุ นทีไ่ ด้จากภายนอก
33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัย งบประมาณ หรื อประมาณการทางการเงิ น
ล่าสุด ซึ่งได้รบั การอนุ มตั ิจากฝ่ ายบริหาร แต่ตอ้ งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด
รับ หรื อ จ่ ายที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากการปรั บ โครงสร้า งในอนาคต หรื อ จาก
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34

35

36

37

38

การปรับปรุ งหรือทํ าให้สินทรัพย์น้ นั ดีขึ้น การประมาณการโดยอาศัยงบประมาณ
หรือประมาณการดังกล่าวต้องครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมี
เหตุผลสนับสนุ นเพียงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่ านกว่านั้น
33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลังจากช่ วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการล่าสุด
โดยการปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณ
การด้วยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลงสําหรับปี ถัดไป นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ น
ว่ ากิ จการควรใช้อตั ราการเติ บโตที่เพิ่มขึ้ น อัตราการเติ บโตนี้ ต้องไม่ สูงกว่ าอัตรา
การเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรมหรื อประเทศที่กิจการนั้น
ดําเนินงานอยู่ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย์น้ นั ถูกนําไปใช้ นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ น
ว่ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตทีส่ ูงกว่า
ฝ่ ายบริ หารต้ องประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในปั จจุ บัน โดยพิ จารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง ฝ่ ายบริหารต้ องมั่นใจว่าข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในปัจจุบันสอดคล้ องกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยนําผลกระทบจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลัง
หรือสถานการณ์ท่ไี ม่ได้ เกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้ วย
โดยทั่วไปงบประมาณหรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้ อย่างชัดเจน
และเชื่อถือได้ ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี มักไม่สามารถหาได้ ด้ วยเหตุดังกล่าวฝ่ ายบริหารจึงควร
ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่ าสุดสําหรับระยะเวลา 5 ปี
เป็ นอย่างมาก ฝ่ ายบริ หารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ หรื อ
ประมาณการทางการเงินที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี หากฝ่ ายบริหารมั่นใจว่าประมาณการนั้นเชื่อถือ
ได้ และฝ่ ายบริหารต้ องสามารถแสดงให้ เห็นว่าจากประสบการณ์ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแส
เงินสดสําหรับระยะเวลาที่เกินกว่า 5 ปี ได้ อย่างแม่นยํา
กิจการต้ องประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยการปรับ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินด้ วยอัตรา
การเติบโตสําหรั บปี ถัดไป อัตราการเติบโตที่ใช้ ต้องเป็ นอัตราคงที่หรื ออัตราที่ลดลง ดังนั้นอัตรา
การเติบโตที่เหมาะสมควรเท่ากับศูนย์หรือติดลบ นอกจากมีข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับรูปแบบวงจร
ของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโต
สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ ามาในตลาดทําให้ การเติบโตของกิจการถู กจํากัด ดังนั้น จึ งเป็ น
การยากที่อั 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 อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดําเนินงานอยู่ หรือของ
ตลาดซึ่งสินทรัพย์น้ันถูกนําไปใช้
ในการใช้ ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อมูลดังกล่าว
จัดทําขึ้นโดยอาศัยข้ อสมมติท่สี มเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุ น และเป็ นการประมาณการที่ดี
ที่สุ ด ของฝ่ ายบริ ห ารภายใต้ ส ถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่เ ป็ นอยู่ ตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์
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ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
39 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องรวมถึง
39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง
39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายที่จําเป็ นในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้
สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ ายเพือ่ การเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อ มที่ จ ะใช้ง านได้) และประมาณการกระแสเงิ น สดจ่ า ยดัง กล่ า วจะต้อ ง
เกีย่ วข้องโดยตรง หรือสามารถปั นส่วนให้กบั สินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและ
สมํา่ เสมอได้ และ
39.3 กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ จ ะได้ร ับ (หรื อ ที่ จ ะต้อ งจ่ า ย) จากการจํ า หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั
เมือ่ สิ้ นอายุการให้ประโยชน์
40 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้ องมาจากข้ อสมมติท่สี มํ่าเสมอเกี่ยวกับ
การเพิ่ มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไป ดังนั้ นกิจการต้ องประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่มีผลกระทบของอัตราเงินเฟ้ อ หากกิจการใช้ อัตรา
คิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปไว้ แล้ ว สําหรับกรณีท่อี ัตรา
คิ ดลดที่ใช้ ไม่ ไ ด้ ร วมผลกระทบของการเพิ่ มขึ้น ของราคาจากอัต ราเงิ น เฟ้ อทั่ว ไป กิจ การต้ อ ง
ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตโดยการประเมิ น ระดั บ ราคาที่ไม่ มีผ ลกระทบของอัตรา
เงินเฟ้ อ (แต่ให้ รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต)
41 การประมาณการกระแสเงิ น สดจ่ า ยต้ องรวมถึ งค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แลรั ก ษาสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิดขึ้ น
เป็ นประจําทุกวันและค่าใช้ จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้ องโดยตรงหรือที่สามารถปั นส่วนให้ กับสินทรัพย์
โดยใช้ เกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลและสมํ่าเสมอเพื่อทําให้ สนิ ทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
42 กิจการต้ องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นก่อนที่สินทรั พย์น้ัน
พร้ อมที่จะใช้ งานหรือพร้ อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้ รวมกระแสเงินสดจ่าย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเพิ่มของ
อาคารระหว่างก่อสร้ างหรือโครงการพัฒนาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
43 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้ องไม่รวมจํานวนต่อไปนี้เพื่อป้ องกันการคํานวณซํา้
43.1 กระแสเงิน สดรั บจากสินทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บ ซึ่ งเป็ นอิสระอย่ างมากจาก
กระแสเงิ น สดรั บ ที่เ กิด จากสิน ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ารพิ จ ารณา (เช่ น สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
ประเภทลูกหนี้) และ
43.2 กระแสเงิ น สดจ่ า ยที่เ กี่ยวข้ องกับ ภาระผู ก พั น ซึ่ งได้ รั บ รู้ เ ป็ นหนี้ สิน ไว้ แ ล้ ว (เช่ น เจ้ า หนี้
เงินบําเหน็จบํานาญ หรือประมาณการหนี้สนิ )
44 กิจการต้อ งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปั จจุ บนั ของสิ นทรัพย์ และ
การประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ ายในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ น
จากรายการต่อไปนี้
44.1 การปรับโครงสร้างในอนาคตทีย่ งั ไม่ตกลงผูกพันเป็ นทีแ่ น่นอน หรือ
44.2 การปรับปรุงหรือทําให้สินทรัพย์น้นั ดีขึ้น
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45 เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ ประมาณการจากสภาพในปั จจุ บันของสินทรัพย์ ดังนั้น มูลค่า
จากการใช้ จึงไม่สะท้ อนให้ เห็นถึง ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
45.1 กระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตหรื อต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสามารถประหยัดได้ (เช่ น ต้ นทุ น
เกี่ยวกับ พนั ก งานที่ลดลง) หรื อผลประโยชน์ ท่ีคาดว่ า จะเกิดขึ้ น จากการปรั บ โครงสร้ า ง
ในอนาคตที่กจิ การยังไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน หรือ
45.2 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อปรับปรุงหรือทําให้ สินทรัพย์น้ันดีข้ ึนหรือกระแสเงินสดรับ
ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว
46 การปรับโครงสร้ าง หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้ การวางแผนและควบคุมของฝ่ ายบริหารซึ่งทําให้
เกิ ดเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระสํา คั ญ กับ ขอบเขตในการดํา เนิ น ธุ ร กิจ ของกิจ การหรื อ ลั ก ษณะ
การดําเนิ นธุรกิจ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น ให้ แนวปฏิบัติท่สี ร้ างความชัดเจนว่าเมื่อใดจึงจะ
ถือว่ากิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้ าง
47 เมื่ อ กิ จ การมี ข้ อ ผู ก มั ด ที่จ ะปรั บ โครงสร้ าง สิ น ทรั พ ย์ บ างรายการอาจได้ รั บ ผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้ างนั้น ดังนั้นเมื่อกิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้ างกิจการต้ อง
47.1 กําหนดมูลค่าจากการใช้ โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่สะท้ อนถึง
ต้ นทุ นที่ประหยั ดได้ และผลประโยชน์ อ่ ื นที่เกิ ดจากการปรั บโครงสร้ า ง (ซึ่ งกําหนดจาก
งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุดที่ได้ รับอนุมัติจากฝ่ ายบริหาร) และ
47.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตสําหรั บการปรั บโครงสร้ างและนําไปรวมอยู่ใน
ประมาณการหนี้สนิ จากการปรับโครงสร้ างตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อ าจเกิดขึ้ น และสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจ
เกิดขึ้น
48 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้ อ งไม่ ร วมประมาณการกระแสเงินสดรั บใน
อนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดจ่าย
เพื่อปรับปรุงหรือทําให้ สนิ ทรัพย์ดีข้ นึ จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้น
49 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้ รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จาํ เป็ นสําหรับการรักษา
ระดั บ ของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ค าดว่ า จะเกิ ด จากสิ น ทรั พ ย์ ใ นสภาพปั จ จุ บั น เมื่ อ หน่ ว ย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดประกอบด้ วยสินทรัพย์ท่มี ีอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่าง
กันและสินทรัพย์ทุกรายการนั้นมีความจําเป็ นต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดจะถือว่า การเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ท่มี ีอายุการให้ ประโยชน์ส้นั กว่าเป็ นส่วน
หนึ่ งของการบํารุงรั กษาตามปกติเพื่ อทําให้ หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้ นอยู่ ในสภาพที่
ใช้ งานได้ ในทํานองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหนึ่งมีส่วนประกอบที่มีอายุการให้ ประโยชน์
โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแทนของส่วนประกอบที่มีอายุการให้ ประโยชน์ส้ันกว่ าจะ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบํารุงรั กษาสินทรั พย์เมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
เกิดจากสินทรัพย์น้ัน
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50 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ต้องไม่รวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจ่ ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
50.2 ภาษีเงินได้ทีร่ บั หรือจ่ ายไป
51 ข้ อสมมติท่ีใช้ ใ นการประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตต้ องสอดคล้ องกับข้ อสมมติ ท่ีใช้ ใน
การกําหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้น กิจการอาจนําผลกระทบของข้ อสมมติบางประการมารวมคํานวณ
ซํ้าหรื อ อาจไม่ นํามาคํานวณ หากกิจ การได้ คาํ นึ งถึ งผลกระทบของมู ลค่ า ของเงิ นตามเวลาโดย
การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ ว กิจการต้ องไม่นาํ กระแสเงินสดรั บหรื อจ่ าย
จากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ในทํานองเดียวกัน กระแส
เงินสดในอนาคตต้ องเป็ นประมาณการก่อนหักภาษีเงินได้ เนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้ ในการคํานวณ
เป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้
52 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิทีจ่ ะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจํ าหน่ายสินทรัพย์เมือ่
สิ้ นสุ ดอายุการให้ประโยชน์ตอ้ งเป็ นจํ า นวนเงิ นซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้รบั จากการจํ า หน่ า ย
สินทรัพย์ในราคาที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายมีความรอบรู แ้ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน จํ านวนที่คาดว่าจะ
ได้รบั จากการจํ าหน่ายนี้ ต้องหักประมาณการต้นทุนในการจํ าหน่าย
53 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะได้ รับ (หรื อที่จะต้ องจ่ าย) จากการจําหน่ า ยสินทรั พย์เมื่อ
สิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์จะต้ องกําหนดในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย เว้ นแต่ในการประมาณกระแสเงินสดสุทธิน้ัน
53.1 กิจการใช้ ราคาที่อ้างอิงได้ ณ วันที่ทาํ การประมาณการสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ซึ่ งสิ้น สุ ด อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ และนํา ไปใช้ ใ นการดํา เนิ น งานภายใต้ สภาพการณ์ ท่ี
คล้ ายคลึงกัน
53.2 กิจ การต้ อ งปรั บ ปรุ งราคาดั งกล่ าวด้ ว ยผลกระทบจากการเพิ่ มขึ้ น ของระดั บ ราคาใน
อนาคตเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ อทั่วไป และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับ
ราคาในอนาคตที่เ ฉพาะเจาะจงกับ สิน ทรั พ ย์ น้ั น อย่ า งไรก็ต าม ถ้ า กิจ การไม่ ได้ ร วม
ผลกระทบจากภาวะเงิ น เฟ้ อทั่ว ไปในการประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตจาก
การใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและอัตราคิดลด กิจการต้ องไม่รวมผลกระทบดังกล่าวใน
การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ด้วย
53ก มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้ อนถึงข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะ
นํามาใช้ เมื่อมีการกําหนดราคาสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้ าม มูลค่าจากการใช้ สะท้ อนถึงผลกระทบ
จากปั จจั ยต่ างๆ ซึ่ งอาจส่งผลเฉพาะเจาะจงต่ อกิจการและไม่ ได้ ส่งผลกับกิจการอื่นทั่วไป เช่ น
มูลค่ายุติธรรมไม่ได้ สะท้ อนถึงปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ มีไว้ สาํ หรับผู้ร่วมตลาด
53ก.1 มูลค่าส่วนเพิ่มที่ได้ มาจากการรวมกลุ่มของสินทรัพย์ (เช่ น การสร้ างกลุ่มการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีสถานที่ต้งั แตกต่างกัน)
53ก.2 การผนึกกําลังร่วมกันระหว่างสินทรัพย์ท่มี ีการวัดมูลค่ากับสินทรัพย์อ่นื
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53ก.3 สิทธิทางกฎหมายหรือข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเจ้ าของสินทรัพย์ใน
ปัจจุบัน และ
53ก.4 ประโยชน์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีท่เี ฉพาะเจาะจงสําหรับเจ้ าของสินทรัพย์ในปัจจุบัน

กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
54 กระแสเงิ น สดในอนาคตต้ อ งประมาณการในสกุ ล เงิ น ที่ ก ระแสเงิ น สดเหล่ า นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น
และต้ องคิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมสําหรับสกุลเงินนั้น กิจการต้ องแปลงค่ามูลค่าปั จจุ บันที่
ประมาณการขึ้นโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าจากการใช้

อัตราคิดลด
55 อัตราคิดลด (อัตรา) ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปั จจุบนั ของ
55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ
55.2 ความเสี่ ยงที่ เ ฉพาะเจาะจงของสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ ง การประมาณการกระแสเงิ นสดใน
อนาคตยังไม่ได้นาํ ความเสีย่ งดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงประมาณการ
56 อัตราที่สะท้ อนการประเมินมู ลค่ าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปั จจุ บันและความเสี่ยง
ที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ คือผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนต้ องการหากได้ เลือกการลงทุนที่ก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดที่มีจาํ นวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะ
ได้ รับจากสินทรั พย์น้ั น อัตราดังกล่ าวประเมินได้ จากอัตราในตลาดปั จจุ บันสําหรั บสินทรั พย์ ท่ี
คล้ ายคลึงกัน หรื อจากต้ นทุ นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุ นของกิจการที่จดทะเบี ยนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ซ่ึ งมี สิน ทรั พ ย์ หรื อ กลุ่ มของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีมีศั ก ยภาพในการบริ ก ารและความเสี่ย งที่
คล้ ายคลึ งกับสินทรั พย์ท่ีกาํ ลั งพิ จารณาอยู่ อย่ างไรก็ตาม อัตราคิดลดที่ใช้ ในการวั ดมู ลค่ าจาก
การใช้ ต้ อ งไม่ นํา ความเสี่ ยงมาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต ทั้ง นี้
เพื่อป้ องกันการคํานวณซํา้
57 เมื่อกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้ เฉพาะเจาะจงกับสินทรั พย์ได้ จากตลาดโดยตรง กิจการต้ อง
หาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้ เคียงกันเพื่อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่มเติมในการประมาณ
การอัตราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
58 กิจการต้ องรั บรู้และวั ดมูลค่ าผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของสินทรั พย์แต่ละรายการที่ไม่ รวมถึง
ค่าความนิยม ตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 59 ถึง 64 และต้ องรั บรู้ และวั ดมู ลค่าผลขาดทุ นจาก
การด้ อยค่าของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่
65 ถึง 108
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59 กิจการต้องบันทึกลดมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ก็ต่อเมือ่
มู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ร ับคื นตํ า่ กว่ ามู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั มู ลค่ าส่ วนที่ ลดลงคื อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
60 กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในกําไรหรือขาดทุ นทันที เว้นแต่ มูลค่ าตามบัญชี
ของสินทรัพย์เป็ นราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ตัวอย่างเช่ น
วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์) กิ จการต้อ งนําผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ของสิ นทรัพย์ที่ตีร าคาใหม่ ไปลด
ส่ วนเกินทุ นจากการตี ราคาสินทรัพย์ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
61 กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ท่ไี ม่มีการตีราคาใหม่ในกําไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในกรณีท่ผี ลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไม่เกินกว่ าจํานวนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรั พย์ท่ีบันทึกไว้ สาํ หรั บสินทรั พย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ที่ตีราคาใหม่ดังกล่าวต้ องนําไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์น้ัน
62 กรณี ที่ ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ ป ระมาณการขึ้ นมี จํ า นวนสู ง กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์ที่ เ กี่ย วข้อ ง กิ จ การต้อ งรับ รู ้ส่ ว นต่ า งนั้น เป็ นหนี้ สิ น หากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกําหนดไว้
63 หลังจากที่กิจการรับรู ผ้ ลขาดทุ นจากการด้อยค่ า กิจการต้อ งปรับปรุ งการคํ านวณค่ าเสื่อ ม
ราคา (ค่ าตัดจํ าหน่าย) ของสินทรัพย์สําหรับงวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่ าตามบัญชี ที่
ปรับปรุงใหม่ของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมู ลค่ าคงเหลือ (ถ้ามี) และนํามาปั นส่ วนอย่างเป็ นระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์
64 หากกิ จ การรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า กิ จ การต้ อ งระบุ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบั ญชีท่ีเกี่ยวข้ องตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2558)
เรื่ อง ภาษีเงินได้ โดยการเปรี ยบเทียบมู ลค่าตามบัญชี ท่ปี รั บปรุงใหม่ ของสินทรั พย์กับฐานภาษี
ของสินทรัพย์น้ัน

หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม
65 กิ จ การต้ อ งระบุ ห น่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดและกํา หนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี รวมทั้ง รั บ รู้
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามข้ อกําหนด
ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค

การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
66 หากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ใดที่ แ สดงว่ า สิ น ทรัพ ย์อ าจเกิ ดการด้อ ยค่ า กิ จการต้อ งประมาณการมู ล ค่ า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณการมู ลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องกําหนดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
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คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดที่ มี สิ น ทรัพ ย์ที่ กํ า ลัง พิ จ ารณารวมอยู่ (หน่ ว ย
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด)
67 กิจการจะไม่สามารถกําหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ หากเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
67.1 มู ลค่ าจากการใช้ ของสิน ทรั พย์ ไม่ สามารถประมาณการได้ ใกล้ เ คี ยงกับ มู ลค่ า ยุ ติธ รรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ ายของสินทรั พย์ (ตัวอย่างเช่ น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคต
จากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องไม่สามารถประมาณการได้ เป็ นจํานวนเงินที่น้อยมาก)
และ
67.2 สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ
ที่เกิดจากสินทรัพย์อ่นื ได้
ในกรณีดังกล่าวกิจการสามารถกําหนดมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนได้
เฉพาะสําหรับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริษัทเหมืองแร่ เป็ นเจ้ าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้ สนับสนุ นกิจกรรมเหมืองแร่ ของบริษัทเอง
ทางรถไฟส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถนําไปขายเป็ นเศษซากได้ เท่านั้น และไม่สามารถก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่นื ในเหมืองแร่
ในกรณี ดัง กล่ า วบริ ษั ท ไม่ ส ามารถประมาณการมู ล ค่ า ที ่ค าดว่ า จะได้รับ คื น ของทางรถไฟได้
เนือ่ งจากมูลค่ าจากการใช้ทางรถไฟไม่สามารถกําหนดได้และอาจแตกต่ างจากมูลค่ าซาก ดังนัน้
บริ ษั ท จึ ง ประมาณการมู ล ค่ า ที ่ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
ทีท่ างรถไฟดังกล่าวรวมอยู่ดว้ ย กล่าวคือเหมืองแร่โดยรวม
68 ตามคํานิยามที่ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หมายถึง กลุ่มของ
สินทรัพย์ท่สี ามารถระบุได้ ท่เี ล็กที่สุดซึ่งก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแส
เงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่ นื การระบุหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ต้ อ งอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ หากกิ จ การไม่ ส ามารถกํา หนดมู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์
แต่ ล ะรายการได้ กิจ การต้ อ งกํา หนดมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของกลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ ล็ก ที่สุ ด
ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บ ซึ่งเป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรั บที่เกิดจากสินทรั พย์อ่ ืน
หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื

21

ตัวอย่าง
บริษัทเดินรถประจําทางแห่งหนึ่งให้ บริการภายใต้ สญ
ั ญาที่ทาํ กับเทศบาล ซึ่งกําหนดให้ บริษัทต้ อง
ให้ บริการขั้นตํ่า 5 เส้ นทาง กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้ รับจากการเดินรถ
แต่ละเส้ นทางแยกจากกันได้ และการเดินรถเส้ นทางหนึ่งมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญ
เนื ่องจากขัอกําหนดตามสัญญา กิจการไม่สามารถทีจ่ ะยกเลิกเดินรถเส้นทางใดเส้นทางหนึ ง่ ได้
ดังนัน้ ระดับทีเ่ ล็กทีส่ ุดของกระแสเงินสดรับทีส่ ามารถระบุได้ ซึ ง่ เป็ นอิ สระอย่างมากจากกระแส
เงินสดรับทีเ่ กิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น คื อ กระแสเงินสดรับทีเ่ กิดจากการเดินรถ
ทัง้ 5 เส้นทางรวมกัน ดังนัน้ หน่ วยสินทรัพย์ทีก่ ่ อให้เกิดเงินสดคื อบริ ษัทเดิ นรถประจําทางทัง้
บริษทั
69 กระแสเงินสดรั บ คือกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ รับมาจากบุคคลหรื อกิจการ
ภายนอกกิจ การที่เ สนอรายงาน ในการระบุ ว่ า กระแสเงิ น สดรั บ ที่เ กิ ด จากสิ น ทรั พ ย์ หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ซ่ึงเป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่ นื
หรื อ ไม่ กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย หลายประการซึ่ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารที่ ฝ่ ายบริ ห ารติ ด ตามผล
การดําเนิ น งานของกิจ การ (เช่ น สายการผลิ ต ลั กษณะของธุรกิจ สถานที่ต้ัง เขตพื้ นที่ หรื อ
ภู มิ ภ าคแต่ ล ะแห่ ง ) หรื อ วิ ธี ท่ี ฝ่ ายบริ ห ารใช้ ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ แ ละ
การดําเนินงานของกิจการอย่างต่อเนื่อง หรือการจําหน่ายสินทรัพย์และการยกเลิกการดําเนินงาน
ของกิจการ
70 กิจการต้อ งระบุ ใ ห้สิ นทรัพย์ห รื อกลุ่ มสิ นทรัพย์เ ป็ นหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เ กิด เงิ นสดหาก
สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ นั ผลิตผลผลิตที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แม้ว่าจะมีการนํา
ผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ภายในกิจการ หากราคาโอนภายในส่งผลต่อกระแสเงินสด
รับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนําประมาณการที่ดี
ที่สุดของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับราคาในอนาคตสําหรับผลผลิตนั้น ที่เป็ นราคาที่สามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน มาใช้เพือ่
70.1 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ในอนาคตเพื่อกําหนดมู ลค่ าจากการใช้ของ
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด และ
70.2 ประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะต้อ งจ่ า ยในอนาคตเพื่อกํ า หนดมู ล ค่ า จากการใช้
ของสิ นทรัพย์อื่นหรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นที่ได้ร บั ผลกระทบจาก
ราคาโอนภายใน
71 แม้ ว่ากิจการได้ นาํ ผลผลิตที่ได้ จากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ท้งั หมด หรือบางส่วนไปใช้ ในหน่วย
สินทรัพย์อ่นื ภายในกิจการ (เช่น สินค้ าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้ องถือว่าสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่ าวเป็ นหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่มสินทรัพย์
อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ได้ ในตลาดซื้อขายคล่ อง ทั้งนี้เนื่ องจากสินทรั พย์หรื อกลุ่ ม
สินทรั พย์น้ันสามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิด
จากสินทรั พย์อ่ ืนหรื อกลุ่ มของสินทรั พย์อ่ ืน กิจการต้ องปรั บปรุงข้ อมูลที่ประมาณการโดยอาศั ย
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งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น หรือ
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์อ่นื หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอื่นที่ได้ รับผลกระทบจากราคาโอน
ภายใน หากราคาโอนภายในไม่ สะท้ อ นถึ งประมาณการที่ดีท่ีสุดของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับ ราคา
ในอนาคตที่ เ ป็ นราคาที่ ส ามารถต่ อ รองราคากั น ได้ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระในลั ก ษณะของผู้ ท่ี ไ ม่ มี
ความเกี่ยวข้ องกัน
72 กิจการต้อ งระบุ ห น่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิ ดเงิ นสดสํ า หรับสิ นทรัพย์เ ดี ย วกันหรื อ สิ นทรัพย์
ประเภทเดียวกันในแต่ละงวดให้มีความสอดคล้องกัน เว้นแต่กิจการสามารถอธิบายเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงได้อย่างสมเหตุสมผล
73 ในกรณีท่กี ิจการกําหนดว่ า สินทรัพย์ท่กี าํ ลังพิจารณาอยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
แตกต่างจากที่กาํ หนดไว้ ในงวดก่อนหรื อประเภทของสินทรั พย์ต่างๆ ที่รวมในหน่ วยสินทรั พย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดเปลี่ยนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อ ให้ เ กิดเงินสดตามข้ อกํา หนดที่ร ะบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 130 หากกิจการรั บรู้ หรื อ กลั บ รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
74 มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงิน สดคือ มู ลค่ ายุ ติธรรมของหน่ ว ย
สิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อให้ เ กิดเงิ น สดหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจํา หน่ า ยหรื อ มู ลค่ า จากการใช้ สิน ทรั พ ย์ น้ั น
แล้ วแต่ จํานวนเงินใดจะสูงกว่ า ในการกําหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ท่ี
ก่อให้ เ กิดเงิ นสด กิจ การต้ อ งปฏิบั ติตามย่ อ หน้ า ที่ 19 ถึ ง 57 โดยใช้ คาํ ว่ า “หน่ วยสิน ทรั พย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสด” แทนคําว่า “สินทรัพย์”
75 กิ จการต้อ งกํ า หนดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ ก่อ ให้เ กิ ด เงิ นสดโดยใช้เ กณฑ์ที่
สอดคล้องกับวิธีการทีใ่ ช้กําหนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดนั้น
76 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดต้ อง
76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องโดยตรง หรือที่สามารถปั นส่วนโดยใช้
เกณฑ์ ท่ีส มเหตุ ส มผลและสมํ่า เสมอให้ กั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด ซึ่ ง จะ
ก่ อ ให้ เ กิด กระแสเงิ น สดรั บ ในอนาคตที่ใ ช้ ใ นการกํา หนดมู ล ค่ า จากการใช้ ข องหน่ ว ย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น และ
76.2 ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ใดที่กจิ การได้ รับรู้แล้ ว เว้ นแต่กิจการไม่สามารถกําหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ หากไม่นาํ หนี้สินนั้นมา
ใช้ ในการพิจารณา
มูลค่าตามบัญชี ต้องคํานวณตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ข้างต้ นเนื่องจากมู ลค่ายุติธรรมหั กด้ วยต้ นทุนใน
การจําหน่ ายและมู ลค่ าจากการใช้ ของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดกําหนดขึ้นโดยไม่ รวม
กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ท่ไี ม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
และโดยไม่รวมหนี้สนิ ที่กจิ การได้ รับรู้ไว้ แล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 28 และ 43)
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77 เมื่อกิจการรวมสินทรัพย์ไว้ ด้วยกันเป็ นกลุ่มเพื่อประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน กิจการต้ องนํา
สินทรั พย์ทุกรายการที่ก่อให้ เกิดหรือนําไปใช้ เพื่อก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บที่เกี่ยวข้ องรวมไว้ ใน
หน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อ ให้ เ กิดเงินสดเดียวกัน มิฉะนั้น อาจดู เหมือนว่ ากิจ การได้ รั บคืน มู ลค่ าของ
หน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดเต็มจํานวน ทั้งที่ในความเป็ นจริ งผลขาดทุนจากการด้ อยค่าได้
เกิดขึ้นแล้ ว ในบางกรณี แม้ ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนทําให้ เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ประมาณการขึ้น แต่กจิ การอาจไม่สามารถปันส่วนสินทรัพย์น้ัน
ให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดโดยใช้ เกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลและสมํ่าเสมอ ตัวอย่างเช่ น
ค่าความนิยมหรือสินทรัพย์องค์กร เช่น สินทรัพย์ของสํานักงานใหญ่ มาตรฐานฉบับนี้ได้ อธิบายวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 103
78 กิจการอาจจําเป็ นต้ องพิจารณาหนี้สนิ ที่กจิ การได้ รับรู้ไว้ แล้ วเพื่อกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ วยสินทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิดเงิ น สด กรณีน้ ี อาจเกิดขึ้น หากกิจการจําหน่ ายหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ ือต้ องรั บภาระหนี้สินดังกล่ าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมหั กด้ วยต้ นทุ นใน
การจําหน่ าย (หรื อประมาณการกระแสเงินสดจากการจําหน่ าย) ของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิด
เงินสด คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดสุทธิจากหนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือต้ องรับภาระหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย ในการเปรียบเทียบระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กิจการต้ องนํา
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินไปหักในการกําหนดทั้งมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ ของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริษัทแห่งหนึ่งดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายกําหนดว่าเจ้ าของกิจการต้ องบูรณะ
สถานที่เมื่อการทําเหมืองแร่ เสร็จสิ้นลง ต้ นทุนการบูรณะรวมถึงการฟื้ นฟูเหมืองให้ กลับสู่สภาพ
เดิม กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สนิ จากการฟื้ นฟูทนั ทีท่กี ิจการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อ
เริ่ ม ต้ น ทํา เหมื อ งแร่ ประมาณการดั ง กล่ า วรั บ รู้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้ น ทุ น ของเหมื อ งแร่ แ ละ
มีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของเหมืองแร่ น้ัน มูลค่าตามบัญชีของประมาณ
การหนี้ สิ น ในการบู ร ณะสถานที่เ ท่ า กั บ 500 ล้ า นบาทซึ่ ง เท่ า กั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของต้ น ทุ น
การบูรณะสถานที่น้ัน
กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของเหมืองแร่ โดยหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด คือ เหมือง
แร่ โดยรวม ทั้งนี้กิจการได้ รับข้ อเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผู้เสนอซื้อหลายรายในราคาประมาณ
800 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่ผ้ ูซ้ ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้ นทุนในการจําหน่าย
เหมืองแร่ เป็ นจํานวนเงินที่น้อยมาก มูลค่าจากการใช้ ของเหมืองแร่ คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ
1,200 ล้ า นบาท ซึ่ ง ไม่ ร วมต้ น ทุ น การบู ร ณะสถานที่ มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ข องเหมื อ งแร่ เท่ า กั บ
1,000 ล้ านบาท
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มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายสําหรับหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดเท่ากับ 800
ล้านบาท ซึ ง่ เป็ นจํานวนสุทธิจากต้นทุนการบูรณะสถานที ่ มูลค่ าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานทีด่ งั กล่าวเท่ากับ 700 ล้านบาท (1,200
ล้านบาท หักด้วย 500 ล้านบาท) มูลค่ าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดสุทธิจาก
ภาระหนี้สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท (มูลค่ าตามบัญชี 1,000 ล้านบาท หักด้วยมูลค่ าตาม
บัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที ่ 500 ล้านบาท) ดังนัน้ มูลค่ าทีค่ าดว่าจะได้รับ
คื น ของหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อให้เ กิ ดเงิ น สดจึ งมี จํา นวนสู งกว่ า มู ลค่ า ตามบัญ ชี สุ ทธิ ของหน่ ว ย
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้
79 เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอาจ
ต้ องรวมสินทรัพย์ท่ไี ม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น (เช่น ลูกหนี้และ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรื อรวมหนี้สินที่กิจการได้ รับรู้แล้ ว (เช่น เจ้ าหนี้ เงินบําเหน็จบํานาญ
และประมาณการหนี้สินอื่น) ในกรณี น้ ี มู ลค่ าตามบั ญชี ของหน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อให้ เกิดเงินสด
จะเพิ่มขึ้นด้ วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และลดลงด้ วยมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ดังกล่าว

ค่าความนิยม
การปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
80 เพือ่ วัตถุ ประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่ าของค่ าความนิยม ตั้งแต่ วนั ที่ได้มา กิจการต้อง
ปั นส่วน ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นจากการรวมธุ รกิจให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่ าจะได้รบั ประโยชน์ที่เพิม่ ขึ้ นจากการรวม
ธุ รกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้ อจะถูกปั นส่วนกับหน่วยสินทรัพย์หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ ละหน่วยหรือ
แต่ละกลุ่มทีไ่ ด้รบั การปั นส่วนค่าความนิยมต้อง
80.1 เป็ นหน่วยในระดับที่เล็กที่สุดภายในกิจการที่ใช้ในการประเมินค่ าความนิยมเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ และ
80.2 ไม่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ส่ ว นงานดํ า เนิ น งานตามที่ ไ ด้กํ า หนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 5 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่อ ง ส่ ว นงาน
ดําเนินงาน ก่อนการรวมธุ รกิจ
81 ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ท่แี สดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่ง
เกิดจากสินทรั พย์อ่ ืนที่ได้ มาจากการรวมกิจการ ซึ่งไม่สามารถระบุและไม่สามารถรั บรู้แยกเป็ น
แต่ละรายการได้ ค่าความนิ ยมไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระจากสินทรั พย์อ่ ืนหรื อกลุ่ ม
ของสินทรัพย์อ่ ืน และในหลายกรณีมักจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดหลายหน่ ว ย บางครั้ งกิจการอาจไม่ สามารถปั นส่ว นค่ าความนิ ยมอย่ างสมเหตุผลให้ กับ
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดแต่ ล ะหน่ ว ยได้ แต่ ส ามารถปั น ส่ ว นให้ กั บ กลุ่ ม ของหน่ ว ย
สินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ ดังนั้น หน่ วยในระดับเล็กที่สุดของกิจการที่ใช้ ในการประเมินค่า
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ความนิยมเพื่ อประโยชน์ ในการบริ หารภายในกิจการ บางครั้ งจะประกอบด้ วยหน่ วยสินทรั พย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดจํานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับค่าความนิยม แต่ กิจการไม่สามารถปั นส่วนค่าความ
นิยมให้ กับหน่ วยที่เล็กที่สุดเหล่านั้นได้ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 83 ถึง 99
และภาคผนวก ค สํา หรั บ หน่ วยสินทรั พ ย์ท่ีก่ อ ให้ เ กิดเงิ นสดที่ได้ รั บ การปั นส่ ว นค่ า ความนิ ยม
เช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ได้ รับการปันส่วนค่าความนิยม
เมื่ อ กิ จ การปฏิบั ติ ตามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 80 กิจ การจะสามารถทดสอบการด้ อ ยค่ า ของ
ค่าความนิยมในระดับที่สะท้ อนวิธกี ารที่กจิ การบริหารการดําเนินงาน ซึ่งค่าความนิยมเข้ าไปมีส่วน
เกี่ย วข้ อ ง ดั ง นั้ น กิ จ การจึ ง ไม่ จํา เป็ นต้ อ งพั ฒ นาระบบการรายงานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช้ พิ จ ารณา
การด้ อยค่าของค่าความนิยม
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ใช้ ในการปั นส่วนค่าความนิยมเพื่อทดสอบการด้ อยค่าอาจไม่
สอดคล้ องกับระดับที่กิจการใช้ ในการปั นส่วนค่าความนิยม เพื่อวัดมูลค่ากําไรหรื อขาดทุนที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ผลกระทบจาก
การเปลี ย่ นแปลงของอั ต ราแลกเปลี ย่ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ เช่ น หากกิจ การต้ อ งปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย การปั นส่วนค่าความนิยมให้ กับหน่วยของกิจการในระดับที่
ค่อนข้ างเล็กเพื่ อวั ดมู ลค่ าผลกําไรหรื อขาดทุนที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ กิจการไม่ จําเป็ นต้ อง
ทดสอบการด้ อยค่ า ของค่ า ความนิ ยมที่ร ะดับ เดี ยวกัน เว้ นแต่ กิจ การประเมิน ค่ า ความนิ ยม ณ
ระดับเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภายในกิจการ
หากการปั นส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการรวมธุ รกิจไม่สามารถดําเนินการเสร็จ
สิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชี ที่มีการรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น กิจการต้องดําเนินการปั นส่วนครั้งแรกนั้นให้
เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชีแรกทีเ่ ริม่ ต้นหลังวันทีม่ ีการรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ ถ้ าการบันทึกบัญชีเริ่ มแรกของการรวมธุรกิจจําเป็ นต้ องใช้ ประมาณการ ณ วันสิ้นงวดที่มี
การรวมธุรกิจ กิจการที่เป็ นผู้ซ้ ือต้ อง :
85.1 บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจโดยใช้ มูลค่าที่ประมาณการนั้น และ
85.2 รับรู้รายการปรั บปรุงที่มีต่อมูลค่าที่ประมาณการ ซึ่งเป็ นผลของการบันทึกบัญชีเริ่ มแรก
ภายในรอบระยะเวลาที่มีการวัดมูลค่า ซึ่งต้ องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณ์ ดังกล่ าว การปั นส่ วนครั้ งแรกของค่ า ความนิ ยมที่รับ รู้ จ ากการรวมธุ รกิจอาจไม่
สามารถดําเนิ นการให้ เสร็จสิ้นก่อนสิ้นรอบปี บั ญชี ท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น ในกรณีดังกล่ าวให้
กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 133
หากค่ าความนิยมได้ปันส่ วนให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดและกิ จการได้ยกเลิ ก
การดํ า เนิ น งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ห น่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ ัน ออกไป ค่ า ความนิ ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การดําเนินงานทีย่ กเลิกนั้นต้อง
86.1 รวมไว้ในมู ลค่ าตามบัญชี ของการดําเนินงานนั้นในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุ น
จากการยกเลิกการดําเนินงาน และ
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86.2 วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ยกเลิกและสัดส่วนของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั คงอยู่ เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็ นว่า
การคํ า นวณโดยใช้วิ ธี อื่ น จะสามารถสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง มู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทีย่ กเลิกได้ดีกว่า
ตัวอย่าง
กิจ การได้ ข ายการดํา เนิ น งานซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดที่มี ค่ า
ความนิ ยมรวมอยู่ ในราคา 100 ล้ านบาท แต่ ค่า ความนิ ยมที่ปันส่ว นให้ กับหน่ ว ยสินทรั พย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่ าวไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระดับที่เล็กกว่ า
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น เว้ นแต่จะกําหนดขึ้นตามดุลยพินิจของกิจการ มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้ รับคืนตามสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ เท่ากับ 300 ล้ านบาท
เนือ่ งจากค่าความนิยมทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุ
หรื อเชือ่ มโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ทีอ่ ยู่ในระดับทีเ่ ล็กกว่าหน่ วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ได้
โดยไม่ใช้ดลุ ยพินิจของกิจการ ค่าความนิยมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทีย่ กเลิกให้วดั มูลค่าโดย
ใช้เ กณฑ์มู ล ค่ า เปรี ย บเที ย บของการดํ า เนิ น งานที ่ย กเลิ ก และสัด ส่ ว นของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั คงอยู่ ดังนัน้ ค่ าความนิ ยมทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงิน
สด จํานวนร้อยละ 25 จะนําไปรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของการดําเนินงานทีข่ ายไป
87 หากกิ จ การปรับ โครงสร้า งการรายงานใหม่ โดยการปรับ โครงสร้า งดัง กล่ า วส่ ง ผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
หรือหลายหน่วย ซึ่ งกิจการได้ปันส่ วนค่ าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ดังกล่าวแล้ว กิจการต้องปั นส่วนค่าความนิยมใหม่ให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง โดยการปั นส่วนใหม่ให้ใช้วิธีคํานวณตามวิธีมูลค่าเปรียบเทียบใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับวิธีที่ใช้เมือ่ กิจการยกเลิกการดําเนินงานที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคํานวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกีย่ วข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่มีการปรับโครงสร้าง
ใหม่ได้ดีกว่า
ตัวอย่าง
กิจการได้ ปั นส่วนค่ าความนิ ยมให้ กับหน่ วยสินทรั พ ย์ท่ีก่อ ให้ เ กิดเงิ นสด ก. แต่ ค่า ความนิ ยมที่
ปันส่วนให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระดับที่เล็ก
กว่ า หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ก. ได้ เว้ นแต่ จ ะกํา หนดขึ้ นตามดุ ล พิ นิ จ ของกิ จ การ อย่ า งไรก็ต าม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการรายงานของกิจการส่งผลให้ หน่ วยสินทรั พย์ ก. ถูกแบ่ งออกและ
นําไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอื่น ได้ แก่ หน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.
เนื ่องจากค่ าความนิ ยมทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่ วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรื อเชือ่ มโยงกับกลุ่ม
สิ น ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที ่ เ ล็ ก กว่ า หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ก. ได้ ค่ า ความนิ ย มที ่ ปั น ส่ ว นให้ กั บ
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หน่ วยสินทรัพย์ ก. จะต้องปั นส่วนใหม่ให้กบั หน่ วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง. โดยใช้เกณฑ์มูลค่ า
เปรี ยบเที ยบของสัดส่ วนของหน่ วยสิ นทรัพย์ ก. ที จ่ ะนํา ไปรวมกับหน่ ว ยสิ นทรัพย์ ทีก่ ่ อ ให้เกิ ด
เงินสดอื ่น ก่อนทีส่ ดั ส่วนดังกล่าวจะนําไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดซึง่ มีค่าความนิยมรวมอยู่
88 ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 81 หากค่ า ความนิ ย มมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด แต่ไม่ได้ปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์น้ นั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวต้องได้รบั
การทดสอบการด้อ ยค่ า เมื่ อ มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ อ าจเกิ ด การด้อ ยค่ า โดย
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมกับมู ลค่าที่คาดว่า
จะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์น้นั และให้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้ นตามวิธีการ
ทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
89 หากมูลค่าตามบัญชีของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 88 ได้ รวม
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ ทราบแน่ นอนหรื อที่ยังไม่พร้ อมที่จะใช้ งาน และ
กิจการสามารถทดสอบการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนดังกล่ าวได้ เพี ยงวิ ธีเดียว โดยถือว่ า
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่
10 ของมาตรฐานฉบับนี้ได้ กาํ หนดให้ กจิ การต้ องทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทุกปี
90 กิ จ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด ซึ่ ง มี ก ารปั น ส่ ว น
ค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวทุกปี และเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ีขอ้ บ่งชี้ ว่าหน่วยสินทรัพย์
อาจเกิ ด การด้อ ยค่ า โดยการเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ ง รวม
ค่ าความนิยม กับมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นของหน่วยสิ นทรัพย์น้ นั หากมู ลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้ร ับคื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพย์ใ ห้ถื อ ว่ า หน่ ว ย
สินทรัพย์และค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์น้ นั ไม่เกิดการด้อยค่า แต่ถา้ มู ลค่ า
ตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรัพย์สูงกว่ ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสิ นทรัพย์ กิจการ
ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
91-95 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
ช่วงเวลาทีท่ าํ การทดสอบการด้อยค่า
96 การทดสอบการด้อยค่ าประจํ าปี สํ าหรับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่ ว น
ค่ า ความนิ ย มให้ก บั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่ า วอาจดํ า เนิ นการในช่ ว งใดของปี ก็ ไ ด้ แต่ ต อ้ ง
ดํ า เนิ น การทดสอบในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของแต่ ล ะปี หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
แต่ ละหน่วยอาจได้รบั การทดสอบการด้อยค่ าในช่ วงเวลาที่ต่างกัน อย่ างไรก็ตาม หากค่ า
ความนิยมบางส่ วนหรือทั้งหมดที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจาก
การรวมธุ รกิจในระหว่างปี ปั จจุบนั กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าว
ก่อนสิ้ นปี ปั จจุบนั นั้น

28

97 หากกิ จ การทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ นสดซึ่ งมี การปั นส่ ว นค่ า ความนิย มให้กบั หน่ ว ยสิ นทรัพย์ดงั กล่ า วในช่ ว งเวลา
เดี ย วกับการทดสอบการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่มีค่ าความนิย มรวมอยู่ กิ จการต้อ ง
ทดสอบการด้อยค่ าของสินทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่ าของหน่วย
สิ นทรัพย์ที่มีค่ าความนิยมรวมอยู่ ในทํ า นองเดี ยวกัน หากกิจการทดสอบการด้อยค่ า ของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีป่ ระกอบเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ง
มีการปั นส่ วนค่ าความนิย มให้กบั กลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวในช่ วงเวลาเดียวกันกับ
การทดสอบการด้อยค่ าของกลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการต้อ ง
ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วยก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์ทีม่ ีค่าความนิยมรวมอยู่
98 ณ เวลาที่มี ก ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดซึ่ ง มี ก ารปั น ส่ ว น
ค่าความนิยมให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว อาจมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่ี
มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้ อยค่า ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของ
สิน ทรั พ ย์ แ ต่ ละรายการก่ อ นเป็ นลํา ดั บ แรกและรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
เหล่ านั้ น ก่ อนที่จะทดสอบการด้ อ ยค่ าของหน่ วยสิน ทรั พ ย์ท่ีก่อให้ เ กิดเงิน สดที่มีค่าความนิ ยม
รวมอยู่ ในทํานองเดียวกัน หากมีข้อบ่งชี้ว่าหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้ กลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์ท่มี ีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้ อยค่า กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดเป็ นลําดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์
นั้นก่อนที่จะทดสอบการด้ อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ซ่ึงมีการปั นส่วนค่าความนิยมให้ กับ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว
99 การคํานวณมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีการปั นส่วน
ค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวที่คํานวณไว้อย่างละเอี ยดล่าสุดในงวดก่อน อาจ
นํามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์น้ นั ในงวดปั จจุบนั ได้ หากเข้าเงือ่ นไข
ทุกข้อดังต่อไปนี้
99.1 สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การคํานวณมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนครั้งล่าสุด
99.2 การคํานวณครั้งล่าสุดแสดงให้เห็ นว่ ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนสู งกว่ ามู ลค่ าตาม
บัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้นั เป็ นจํ านวนมาก และ
99.3 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้ นและสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปนับตั้งแต่
การคํ า นวณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ครั้ง ล่ า สุ ด มี ค วามเป็ นไปได้น อ้ ยมากที่
มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ในงวดปั จ จุ บ นั จะตํ า่ กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ย
สินทรัพย์
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สินทรัพย์องค์กร
100 สินทรั พย์องค์กรรวมถึงสินทรั พย์ของหน่ วยงานหรื อกลุ่ มหน่ วยงาน เช่ น อาคารสํานั กงานใหญ่
หรืออาคารของส่วนงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้ อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้ างของกิจการ
จะกํา หนดว่ าสินทรั พย์ ท่ีรวมอยู่ ในหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เ กิดเงิ นสดเป็ นไปตามคํา นิ ยามของ
สินทรั พย์องค์กรตามมาตรฐานฉบับนี้หรือไม่ ลักษณะเฉพาะของสินทรั พย์องค์กร คือ สินทรั พย์
นั้นไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บที่เป็ นอิสระจากสินทรั พย์อ่ ืนหรื อกลุ่ มสินทรั พย์อ่ ืน และมู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรั พย์องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ภายใต้ การพิจารณา
101 เนื่องจากสินทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถกําหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์องค์กรแต่ละรายการได้ เว้ นแต่ฝ่ายบริ หารตัดสินใจที่จะ
จําหน่ายสินทรัพย์องค์กรนั้น ด้ วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งชี้ท่แี สดงว่าสินทรัพย์องค์กรอาจเกิด
การด้ อ ยค่ า กิจ การต้ อ งกํา หนดมู ลค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ หรื อ กลุ่ มของ
หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่ งมีสินทรั พย์องค์กรรวมอยู่ กิจการต้ องเปรี ยบเทียบมู ลค่ า
ดังกล่ าวกับมูลค่าตามบัญชีของหน่ วยสินทรั พย์ หรื อกลุ่มของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าตามวิธกี ารที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 104
102 ในการทดสอบการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องระบุ สินทรัพย์
องค์กรทุกรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา ดังนี้
102.1 หากกิ จ การสามารถปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รให้ก ับ หน่ ว ย
สินทรัพย์น้ นั โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสมํา่ เสมอ กิจการต้องเปรียบเทียบ
มู ลค่ าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีร่ วมสัดส่วนของมู ลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์
องค์กรที่ปันส่ วนให้กบั หน่ว ยสิ นทรัพย์น้ นั กับมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื น และรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
102.2 หากกิ จ การไม่ ส ามารถปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์อ งค์ ก รให้ ก ับ
หน่วยสินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ทีส่ มเหตุสมผลและสมํา่ เสมอ กิจการต้อง
102.2.1 เปรียบเทียบมู ลค่าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่ งไม่รวมมู ลค่ าตาม
บัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ อ งค์ ก ร กั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ั บ คื น ของ
หน่วยสินทรัพย์ และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการที่ระบุไว้
ในย่อหน้าที่ 104
102.2.2 ระบุ กลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดที่เล็ กที่สุ ด ซึ่ งรวม
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณาและสัดส่ วนของ
มู ล ค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์อ งค์กรที่ สามารถปั นส่ วนให้ก ับหน่ ว ย
สินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ทีอ่ ย่างสมเหตุสมผลและสมํา่ เสมอ และ
102.2.3 เปรี ยบเที ยบมู ลค่ าตามบัญชี ของกลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงิ น สดซึ่ ง รวมสัด ส่ ว นของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รที่
มี การปั นส่ วนให้กบั กลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์น้ นั กับมู ลค่ าที่คาดว่ าจะ
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ได้ร ั บ คื น ของกลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ และรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
103 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
104 กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (ซึ่งหมายถึง
กลุ่ ม ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิ ด เงินสดที่เ ล็ กที่สุ ด ซึ่ งมี การปั นส่ ว นค่ าความนิยมหรื อ
สินทรัพย์องค์กรให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าว) หากมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนตํา่ กว่ ามู ลค่ า
ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์) นั้น กิ จ การต้อ งปั น ส่ ว น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ า เพือ่ ลดมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์
(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ตามลําดับ ดังนี้
104.1 ลําดับแรก ลดมู ลค่ าตามบัญชี ของค่ าความนิยมที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) และ
104.2 ลําดับถัดไป ลดมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อื่นๆ ที่รวมอยู่ ในหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่ าวตามสัดส่ วนของมู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กิจการต้องรับรูก้ ารลดลงของมู ลค่าตามบัญชีเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่
ละรายการตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 60
105 ในการปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 กิจการต้องไม่ลด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ตํา่ กว่าจํ านวนทีส่ ูงทีส่ ุดของ
105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจํ าหน่าย (หากสามารถวัดมูลค่าได้)
105.2 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (หากสามารถกําหนดได้) และ
105.3 ศูนย์
จํ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่ตอ้ งปั นส่วนให้แก่สินทรัพย์ ให้นําไปปั นส่ วนตามสัดส่ วน
ให้กบั สินทรัพย์อื่นทีร่ วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
106 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์แต่ละ
รายการที่รวมอยู่ในหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดได้ มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการใช้
วิธกี ารปันส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าให้ กบั สินทรัพย์ (ยกเว้ นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ในหน่วย
สินทรัพย์เดียวกันโดยใช้ ดุลยพินิจของกิจการ เนื่องจากกิจการได้ รับประโยชน์จากการใช้ สินทรัพย์
ทั้งหมดที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดร่วมกัน
107 หากกิจ การไม่ส ามารถกํา หนดมูล ค่า ที่ค าดว่ า จะได้ ร ั บ คืน ของสิน ทรั พ ย์แ ต่ล ะรายการได้
(ดูย่อหน้ าที่ 67)
107.1 กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้ นสูงกว่ า จํา นวนเงิ นที่มากกว่ าระหว่ างมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ทรั พย์หักด้ วยต้ นทุ นใน
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การจําหน่ ายกับมู ลค่ าตามบั ญชี หลั งจากที่มีการปั นส่วนผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าตาม
ย่อหน้ าที่ 104 และ 105 และ
107.2 กิจการต้ องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดที่สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่เกิดการด้ อยค่า แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้ วย
ต้ นทุนในการจําหน่ายจะน้ อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันก็ตาม
ตัวอย่าง
กิจการมีเครื่องจักรที่ชาํ รุดเสียหายแต่ยังคงใช้ งานอยู่แม้ ว่าจะไม่ดีเช่นเดิม เครื่องจักรมีมูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ นทุนในการจําหน่ ายตํ่ากว่ ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บที่เป็ นอิสระ เครื่ องจักร
ดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุได้ ว่าเป็ นกลุ่มสินทรัพย์ท่เี ล็กที่สุดซึ่งก่อให้ เกิดกระแสเงินสด
ที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อ่นื มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสายการผลิตแสดง
ให้ เห็นว่าสายการผลิตโดยรวมไม่เกิดการด้ อยค่า
ข้อสมมติที่ 1 งบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริ หารแสดงให้ เห็นว่ า
ฝ่ ายบริหารมิได้ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรนั้น
กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเครือ่ งจักรเพียงอย่างเดียวได้ เนือ่ งจาก
(1) มูลค่าจากการใช้ของเครือ่ งจักรนัน้ อาจแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย และ
(2) มูลค่าจากการใช้ของเครือ่ งจักรนัน้ กิจการสามารถกําหนดได้เฉพาะหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
ซึง่ มีเครือ่ งจักรนัน้ รวมอยู่ (สายการผลิต)
เนื ่องจากสายการผลิตไม่เกิดการด้อยค่ า ดังนัน้ กิจการจึงไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ าทีส่ ําหรับ
เครือ่ งจักร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจําเป็ นต้องประเมินระยะเวลาการคิ ดค่ าเสือ่ มราคาของเครือ่ งจักรใหม่
หรื อเปลีย่ นแปลงวิธีคิดค่ าเสือ่ มราคาของเครื ่องจักรเนื ่องจากระยะเวลาการคิ ดค่ าเสือ่ มราคาทีส่ นั้ ลง หรื อ
วิธีการคิ ดค่ าเสือ่ มราคาที เ่ ร่ งขึ้นจะสะท้อนให้เห็ นถึ งอายุการให้ประโยชน์ของเครื ่องจักรที เ่ หลืออยู่ หรื อ
รูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั ได้ดีข้ นึ
ข้อสมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริหารแสดงให้ เห็นว่ าฝ่ าย
บริหารมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรโดยจะขายเครื่องจักรเก่าในอนาคตอันใกล้ กิจการประมาณ
การว่ ากระแสเงิน สดรั บ จากการใช้ เ ครื่ องจั ก รอย่ างต่ อ เนื่ อ งจนถึ งวั นจําหน่ ายเครื่ อ งจั กรเป็ นจํา นวนเงิ น
ที่น้อยมาก
มูล ค่ า จากการใช้ข องเครื ่อ งจัก รสามารถประมาณการได้ใ กล้เ คี ย งกับ มูล ค่ า ยุติ ธ รรมหั ก ด้ว ยต้น ทุ น ใน
การจํา หน่ าย ดังนัน้ มูลค่ าที ่คาดว่า จะได้รับคื น ของเครื ่องจัก รจึงสามารถกํา หนดได้ และไม่ จําเป็ นต้อ ง
พิจารณาถึงหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีม่ ีเครือ่ งจักรนัน้ รวมอยู่ (กล่าวคื อ สายการผลิต) นอกจากนี้
กิจการต้องรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ าของเครือ่ งจักรดังกล่าว เนือ่ งจากมูลค่ ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนใน
การจําหน่ายของเครือ่ งจักรตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเครือ่ งจักร
108 หลังจากปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 แล้ว กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั คงอยู่เป็ นหนี้ สินหากมาตรฐานฉบับอื่นกําหนดไว้
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
109 มาตรฐานฉบั บ นี้ ได้ ก าํ หนดวิ ธี ปฏิบั ติ เกี่ยวกั บ การกลั บ รายการผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ของ
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่งกิจการรับรู้ในงวดก่อนไว้ ในย่อหน้ าที่ 110 ถึง
116 คําว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้ าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์แต่ละรายการหรือ หน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ข้ อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่
117 ถึง 121ข้ อกําหนดเพิ่ มเติมสําหรั บหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่
122 ถึง 123 และข้ อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับค่าความนิยมได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
110 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ใดที่แสดงให้เห็ นว่ าผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยมทีก่ ิจการได้รบั รูใ้ นงวดก่อนอาจไม่จําเป็ นต้องมี
อยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณการมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คืนของสินทรัพย์น้นั
111 ในการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
ค่าความนิยมทีก่ ิจการรับรูใ้ นงวดก่อนอาจไม่จําเป็ นต้องมีอยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ กิจการต้อง
พิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้อมูลจากภายนอก
111.1 มีขอ้ ชี้ บ่งทีส่ งั เกตได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สําคัญในระหว่างงวด
111.2 มีการเปลี่ย นแปลงอย่ างมี นยั สํ า คัญ ที่ส่ งผลกระทบทางบวกต่ อ กิ จการเกิดขึ้ นใน
ระหว่ า งงวดหรื อ ในอนาคตอั น ใกล้ โดยการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วอาจเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงในสภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิ จ หรื อ
กฎหมาย ทีก่ ิจการดําเนินการ หรืออาจเป็ นการเปลีย่ นแปลงในตลาดของสินทรัพย์น้นั
111.3 อัตราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้น
ลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณมู ลค่ าจากการใช้ของ
สิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีสาระสําคัญ
แหล่งข้อมูลภายใน
111.4 มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งมี น ยั สํ า คัญ เกี่ย วกับ ลัก ษณะการใช้ หรื อ คาดว่ า จะใช้
สินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอันใกล้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวรวมถึงต้นทุ นที่เกิดขึ้ นในระหว่ างงวด เพือ่ ปรับปรุงหรื อ
ทําให้สินทรัพย์น้ นั ดีขึ้น หรือปรับโครงสร้างการดําเนินงานที่กิจการนําสินทรัพย์น้ 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
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112 ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่แ สดงให้ เ ห็น ว่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า อาจลดลงตามที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 111
ส่วนใหญ่เป็ นข้ อบ่งชี้เช่นเดียวกันกับข้ อบ่งชี้ท่แี สดงให้ เห็นว่าอาจเกิดผลขาดทุนการด้ อยค่าตามที่
ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 12
113 หากมีข้อบ่งชี้ท่แี สดงให้ เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ค่าความนิยม ที่รับรู้
ไปแล้ ว อาจไม่จาํ เป็ นต้ องมีอยู่หรืออาจลดลง อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ากิจการอาจจําเป็ นต้ องทบทวนและ
ปรับปรุงอายุการให้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ รวมทั้งวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจําหน่าย) หรือ
มู ลค่ าคงเหลื อของสินทรั พย์ เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์น้ัน แม้ ว่ากิจการไม่ได้ กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์กต็ าม
114 กิจการต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม ที่รบั รูใ้ น
งวดก่อนๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงของประมาณการที่ใช้กําหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื น
นับตั้งแต่วนั ทีก่ ิจการได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด ในกรณีนี้ กิจการต้องบันทึก
เพิม่ มูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (เว้นแต่จะเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดที่ระบุ ไว้ในย่อหน้าที่ 117) การเพิม่ ขึ้ นดังกล่าว คื อ การกลับรายการผลขาดทุ น
จากการด้อยค่า
115 การกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า แสดงให้ เ ห็น ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของประมาณการ
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ ไม่ ว่าจากการใช้ หรื อ จากการขายสินทรั พย์น้ั น
นับตั้งแต่ วันที่กิจการรั บรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสินทรั พย์น้ันครั้ งล่ าสุด ย่ อหน้ าที่ 130
กํา หนดให้ กิ จ การต้ อ งระบุ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของประมาณการที่ ส่ ง ผลให้ ประมาณการ
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของประมาณ
การรวมถึง
115.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ท่ใี ช้ กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (กล่าวคือ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รับ คืน กําหนดจากมู ลค่ ายุ ติธรรมหั กด้ ว ยต้ นทุ น ในการจําหน่ าย หรื อมู ลค่ า จาก
การใช้ )
115.2 การเปลี่ ยนแปลงจํา นวนเงิ น หรื อ ช่ วงเวลาที่ใช้ ใ นการประมาณการกระแสเงิ น สดใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกําหนดจาก
มูลค่าจากการใช้ หรือ
115.3 การเปลี่ ยนแปลงของประมาณการเกี่ยวกับส่วนประกอบที่นาํ มาพิ จารณาในการกําหนด
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่ าย หากมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนกําหนดจาก
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย
116 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน เนื่องจากมูลค่าปั จจุ บัน
ของกระแสเงินสดรับในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาที่ใกล้ เข้ ามา อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน
การให้ ป ระโยชน์ ของสินทรั พ ย์ไม่ ได้ เ พิ่ มขึ้น ดั งนั้น กิจการต้ อ งไม่ ก ลั บ รายการผลขาดทุ นจาก
การด้ อ ยค่ า หากผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ที่ล ดลงนั้ น เป็ นเพี ย งผลจากการที่เ วลาได้ ผ่ า นไป
(บางครั้งเรียกว่า “การผ่อนคลาย” ของส่วนลด) แม้ ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจะสูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์กต็ าม
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
117 มู ลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ ค่าความนิยม ที่เพิม่ ขึ้ นจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อ ยค่ า ต้อ งไม่ สู ง กว่ า มู ล ค่ าตามบัญ ชี ที่กํ า หนดไว้ (สุ ท ธิ จ ากค่ า ตัด จํ า หน่ า ยหรื อ
ค่าเสือ่ มราคา) โดยไม่รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้นั ในปี ก่อนๆ
118 การเพิ่ มขึ้นของมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่ไี ม่ใช่ ค่าความนิยมส่วนที่สูงกว่ ามูลค่าตามบัญชี ท่ี
กําหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรั พย์น้ันในงวดก่อน ถือเป็ นการตี ราคาใหม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์น้ันในการบันทึกรายการสําหรับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ดังกล่าว
119 กิจการต้องบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ ค่าความนิยม โดย
รับรูไ้ ปยังกําไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่กรณีทีส่ ินทรัพย์น้นั แสดงด้วยราคาทีต่ ีใหม่ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น (เช่ น วิธีการตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์) กิจการต้องถือว่าการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ที่ ตี ราคาใหม่ เป็ นการตี ราคาเพิ่มตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น
120 กิจการต้ อ งรั บรู้ การกลั บ รายการผลขาดทุ นจากการด้ อ ยค่ า ของสินทรั พย์ท่ีตีราคาใหม่ ในกําไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น และรั บ รู้ ส่ ว นเกิน ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ น้ั น เพิ่ มขึ้ น อย่ า งไรก็ต าม
หากกิจการได้ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่น้ันไปยังกําไรหรือขาดทุน
ในงวดก่อน กิจการต้ องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไปยังกําไรหรือขาดทุน
เป็ นจํานวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่กจิ การเคยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดก่อน
121 หลังจากทีก่ ิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
(ค่าตัดจํ าหน่าย) ของสินทรัพย์สําหรับงวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุง
ใหม่ของสินทรัพย์หกั ด้วยมู ลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) และนํามาปั นส่วนอย่างเป็ นระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
122 ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการ
จะต้องปั นส่วนมู ลค่าที่เพิม่ ขึ้ นไปยังสินทรัพย์แต่ ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่
ในหน่วยสินทรัพย์น้ นั ตามสัดส่วนของมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว การเพิม่ ขึ้ นของ
มู ลค่ าตามบัญชี ตอ้ งถือเป็ นการกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์แต่ ละ
รายการ และให้รบั รูต้ ามวิธีการทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 119
123 ในการปั นส่ วนการกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 122 มู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการต้องไม่
เพิม่ ขึ้ นเกินกว่าจํ านวนทีต่ ํา่ กว่าระหว่าง
123.1 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หากสามารถกําหนดได้) และ
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123.2 มู ลค่ าตามบัญชี ที่กําหนดไว้ (สุทธิ จากค่ าตัดจํ าหน่ายหรือค่ าเสื่อมราคา) โดยไม่
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
จํ านวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ที่กลับรายการ ซึ่ งต้อ งปั นส่ ว นให้แก่ สิ นทรัพย์ ให้นํา ไป
ปั นส่วนตามสัดส่วนให้กบั สินทรัพย์อื่นทีร่ วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม)

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
124 กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมทีไ่ ด้รบั รูใ้ นงวดก่อน
125 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ไม่ให้ มีการรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของ
ค่ า ความนิ ยมในงวดบั ญ ชี หลั งจากงวดที่รั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มนั้ น
อาจเป็ นการเพิ่ ม ขึ้ นของค่ า ความนิ ย มที่เ กิ ด ขึ้ นภายในกิ จ การมากกว่ า เป็ นการกลั บ รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการที่รับรู้ไปแล้ ว

การเปิ ดเผยข้อมูล
126 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
126.1 จํ า นวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่รบั รู ใ้ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ นในระหว่ างงวด และ
รายการแต่ ล ะบรรทัด ที่ แ สดงในงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ซึ่ ง มี ผ ลขาดทุ น จาก
การด้อยค่ารวมอยู่
126.2 จํ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ ซึ่ งรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนในระหว่าง
งวด และรายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุน
จากการด้อยค่าทีก่ ลับรายการรวมอยู่
126.3 จํ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รบั รู ใ้ นกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
126.4 จํ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รบั รูใ้ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
127 สินทรั พย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรั พย์ท่มี ีลักษณะและการใช้ งานคล้ ายคลึงกันใน
การดําเนินงานของกิจการ
128 กิจ การอาจเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก ํา หนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 126 ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ต้ อ งเปิ ดเผย
สําหรั บสินทรั พย์แต่ ละประเภท เช่ น อาจเปิ ดเผยข้ อมู ลเหล่ านี้รวมอยู่ ในการกระทบยอดมูลค่ า
ตามบั ญ ชี ข องที่ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ร ะหว่ า งวั น ต้ น งวดและวั น สิ้ น งวด ตามที่ก ํา หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
129 กิจการที่รายงานข้อมู ลจํ าแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดําเนินงาน ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลต่อไปนี้ สําหรับแต่ละส่วนงาน
ทีร่ ายงาน
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129.1 จํ า นวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ที่ ร บั รู ใ้ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น และที่ร ับรู ใ้ นกํ า ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
129.2 จํ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่กลับรายการ ที่รบั รู ใ้ นกําไรหรือขาดทุน และที่
รับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
130 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการ (รวมถึ ง ค่ า ความนิ ย ม) หรื อ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการรับรู ้ หรื อกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
ในระหว่างงวด ดังต่อไปนี้
130.1 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ทําให้กิจการต้องรับรู ้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า
130.2 จํ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รู ้ หรือกลับรายการ
130.3 สําหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ
130.3.1 ลักษณะสินทรัพย์แต่ละรายการ และ
130.3.2 ส่ วนงานที่รายงานซึ่ งมีสินทรัพย์น้ นั รวมอยู่ หากกิจการรายงานข้อมู ล
จํ าแนกตามส่ วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดําเนินงาน
130.4 สําหรับหน่วยของสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
130.4.1 คํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด (เช่ น เป็ น
สายการผลิต โรงงาน การดําเนินงานทางธุ รกิจ หน่วยงานทางภู มิศาสตร์
หรื อส่ วนงานที่ รายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดําเนินงาน)
130.4.2 จํ านวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ที่รบั รู ้ หรื อ กลับรายการ โดยแสดง
จํ าแนกตามสิ นทรัพย์แต่ ละประเภท และตามส่ วนงานที่รายงาน หาก
กิจการรายงานข้อมูลจํ าแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดําเนินงาน และ
130.4.3 คําอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็ นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ในงวดปั จจุ บนั และงวดก่อน และเหตุ ผลที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวม
สิ นทรัพย์เป็ นหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดดังกล่ าว หากกิ จการได้
เปลี่ ย นแปลงลัก ษณะการรวมสิ น ทรัพ ย์ที่ ร วมอยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดนับตั้งแต่วนั ทีป่ ระมาณการมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดครั้งก่อน
130.5 มู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) และ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ (หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด) เป็ นมู ลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจํ าหน่าย หรือมู ลค่าจาก
การใช้
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130.6 หากมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นเป็ นมู ลค่ ายุติธรรมหักด้วยต้นทุ นในการจํ าหน่า ย
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
130.6.1 การวัดมู ล ค่ ายุ ติธ รรมของสิ นทรัพย์ (หน่ ว ยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เ กิ ด
เงินสด) ทั้งหมดได้รบั การจัดให้อยู่ในลําดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรมระดับ
ใด (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การวัดมู ลค่ ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) โดยไม่ คํานึงว่ า
“ต้นทุนในการจํ าหน่าย” จะสามารถสังเกตได้หรือไม่
130.6.2 รายละเอียดของเทคนิคการประเมินมู ลค่ าที่ใช้ในการวัดมู ลค่ายุติธรรม
หักด้วยต้นทุนในการจํ าหน่ายสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ได้รบั การจัด
ให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลําดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรม หากมี
การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมู ลค่ า กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ล
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลของการเปลีย่ นแปลง
และ
130.6.3 ข้อ สมมติ ที่สํ า คัญ แต่ ละข้อที่ฝ่ ายบริ ห ารใช้เป็ นพื้ นฐานในการกํ าหนด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจํ า หน่ า ยสํ า หรับ การวัด มู ล ค่ า
ยุติธรรมที่ได้รบั การจัดให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลําดับชั้นของ
มู ลค่ายุติธรรม ข้อสมมติที่สําคัญคือข้อสมมติที่ส่งผลให้มูลค่ าที่คาดว่ า
จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ (หน่ ว ยของสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด)
อ่ อ นไหวมากที่สุ ด นอกจากนี้ กิ จการต้อ งเปิ ดเผยอัตราคิ ดลดที่ใ ช้ใ น
การวัดมู ล ค่ า ในงวดปั จจุ บ นั และการวัดมู ล ค่ าในงวดก่ อ น หากมู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมหักด้ว ยต้น ทุ น ในการจํ า หน่ า ยวัด มู ล ค่ า โดยใช้เ ทคนิ ค มู ล ค่ า
ปั จจุบนั
130.7 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ทั้งในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน
(ถ้ามี) หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเป็ นมูลค่าจากการใช้
131 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่เกีย่ วกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รบั รู แ้ ละยอดรวม
ของผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าที่กลับรายการในระหว่ างงวด ดังต่ อไปนี้ หากไม่ มีขอ้ มู ลที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 130
131.1 ประเภทของสิ นทรัพย์ที่สําคัญซึ่ งเกิดผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าและประเภทของ
สินทรัพย์ทีส่ ําคัญซึ่งมีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
131.2 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สําคัญที่ทําให้กิจการต้องรับรู แ้ ละกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
132 มาตรฐานฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อสมมติท่กี ิจการใช้ ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ (หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด) ในระหว่ า งงวด อย่ า งไรก็ต าม
ย่อหน้ าที่ 134 กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ ในการวัดมูลค่ า
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ที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ในกรณีท่มี ีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้ัน
133 ตามที่กําหนดไว้ในย่ อหน้าที่ 84 หากกิจการไม่ ได้ทําการปั นส่ วนค่ าความนิยมที่ได้มาจาก
การรวมธุ รกิจในระหว่างงวดให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิ จการต้อ งเปิ ดเผยจํ า นวนเงิ นของค่ า ความนิยมที่ไ ม่ ไ ด้
ปั นส่วน รวมถึงสาเหตุทีไ่ ม่ได้ปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว

ประมาณการที่ใช้ในการวัดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงิ น สดที่ มีค่ า ความนิย ม หรื อ สิน ทรัพ ย์ไ ม่มี ต ัว ตนที่ มีอ ายุ ก ารให้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบ
แน่นอนรวมอยู่
134 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามข้ อ กํ า หนดในย่ อ หน้า ที่ 134.1 ถึ ง 134.6 สํ า หรั บ
หน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิด เงิ นสดแต่ ละหน่ ว ย (หรื อ กลุ่ มของหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิ ด
เงินสดแต่ ละกลุ่ม) หากมู ลค่ าตามบัญชี ของค่ าความนิยมหรือ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นจํ านวนเงินทีม่ ีนยั สําคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีท้ งั หมดของค่าความนิยมหรือ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีม่ ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ
134.1 มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องค่ า ความนิยมที่ปันส่ ว นให้กบั หน่ ว ยสิ นทรัพย์(หรื อ กลุ่ ม ของ
หน่วยสินทรัพย์)
134.2 มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ ทราบแน่นอน
ทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
134.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของ
หน่ ว ยสิ นทรัพย์) (เป็ นมู ล ค่ า จากการใช้ หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั กด้ว ยต้น ทุ น ใน
การจํ าหน่าย)
134.4 หากมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กําหนดจากมูลค่าจากการใช้ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
134.4.1 ข้อสมมติทีส่ ําคัญแต่ละข้อทีฝ่ ่ ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงิน
สดสําหรับรอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด ข้อสมมติที่สําคัญ คือข้อสมมติที่ส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คื นของสิ น ทรัพย์ (หน่ ว ยของสิ นทรัพย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ นสด) อ่ อ นไหว
มากทีส่ ุด
134.4.2 คําอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนดมู ลค่าสําหรับข้อสมมติที่
สําคัญแต่ ละข้อ ว่ ามู ลค่าที่กําหนดสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือ
สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอกหรือไม่ หากมูลค่าทีก่ ําหนดไม่สะท้อน
ถึ ง ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก
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ให้อ ธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ กํ า หนดแตกต่ า งจากประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ
แหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ
หรือประมาณการทางการเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิจากฝ่ ายบริหาร ซึ่ งหากงวด
เวลาของประมาณการที่นํามาใช้กบั หน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์)ครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่ า 5 ปี ให้เปิ ดเผยคํ าอธิ บายถึง
เหตุผลทีก่ ิจการใช้ประมาณการทีม่ ีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี
134.4.4 อัตราการเติ บโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงิ นสดของงวดเวลาที่
ยาวนานกว่ ารอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน
ล่ า สุ ด และให้เ หตุ ผ ลกรณี ที่ มี ก ารใช้อ ัต ราการเติ บโตที่ สู ง กว่ า อัต รา
การเติ บโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรื อประเทศที่
กิจการดําเนินงานอยู่ หรื อตลาดของหน่ วยสิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์น้นั
134.4.5 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมู ลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจํ าหน่าย ให้เปิ ดเผยเทคนิคการประเมินมู ล
ค่าที่ใช้ในการวัดมู ลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจํ าหน่าย แต่ไม่มีขอ้ กําหนดให้
กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้) สําหรับกรณี
ที่กิจการไม่ได้วดั มู ลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจํ าหน่ายโดยใช้ราคาเสนอซื้ อ
ขายสําหรับหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)ที่เหมือนกัน กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
134.5.1 คํ าอธิ บายข้อ สมมติ ที่สํ าคัญ แต่ ล ะข้อ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารใช้ใ นการกําหนด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจํ า หน่ า ย ข้อ สมมติ ที่ สํ า คัญ คื อ
ข้อสมมติทีส่ ่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยของ
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด) อ่อนไหวมากทีส่ ุด
134.5.2 คําอธิ บายวิ ธีการที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการกําหนดมู ลค่ าสํ าหรับข้อสมมติ
ที่สําคัญแต่ ละข้อว่ าสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคล้องกับ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอก หรื อ ไม่ หากมู ล ค่ า ที่ กํ า หนดไม่ ส ะท้อ นถึ ง
ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ แหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอก
ให้อ ธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ กํ า หนดแตกต่ า งจากประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ
แหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
(ก) การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ (หน่ ว ยของสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด) ทั้ง หมดได้ร ับ การจั ด ให้อ ยู่ ใ นลํ า ดับ ชั้น ของ
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มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมระดับ ใด (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มี
การประกาศใช้)) โดยไม่ คํา นึงว่ า “ต้นทุ นในการจํ า หน่า ย” จะ
สามารถสังเกตได้หรือไม่
(ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมู ลค่ า กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อมู ลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงหากกิจการวัดมู ลค่ ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน
ในการจํ าหน่ายโดยใช้วิธีการประมาณกระแสเงินสดที่มีการคิดลด
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.5.3 ระยะเวลาทีค่ รอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด
134.5.4 อัตราการเติบโตทีใ่ ช้ในการประมาณกระแสเงินสด
134.5.5 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.6 หากมีเ หตุ ผลที่ทํา ให้เ ชื่ อได้ว่ าอาจเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติ ที่สํ า คัญ ซึ่ ง
ฝ่ ายบริ ห ารใช้ใ นการกํ า หนดมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์)สู งกว่ ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื น กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.6.1 จํ า นวนของมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร บั คื นของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์(กลุ่ มของ
หน่วยสินทรัพย์)ทีส่ ูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
134.6.2 มูลค่าทีก่ ําหนดขึ้ นสําหรับข้อสมมติทีส่ ําคัญ
134.6.3 จํ า นวนของมู ล ค่ า ที่ กํ า หนดขึ้ นสํ า หรับ ข้อ สมมติ ที่ สํ า คัญ ซึ่ ง จะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงไป หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
อื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื น เพื่อให้มูลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)เท่ากับมู ลค่าตาม
บัญชี
135 หากมู ลค่าตามบัญชี บางส่ วนหรือทั้งหมดของค่ าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนได้ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด(กลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์)หลายหน่วย และมู ลค่าที่ปันส่วนให้กบั แต่ละหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์)ไม่มีนยั สํ าคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับมู ลค่ าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่ าความนิยมหรื อ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่กบั ผลรวมของมู ลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัว ตนที่มีอ ายุ การให้ประโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ นอนที่ปันส่ วนให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ (กลุ่ มของ
หน่ ว ยสิ น ทรัพย์)เหล่ า นั้น นอกจากนี้ หากมู ล ค่ า ที่ค าดว่ าจะได้ร บั คื นของหน่ ว ยสิ นทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่ว ยสิ นทรัพย์)เหล่ านั้น กําหนดขึ้ นโดยใช้ขอ้ สมมติ ที่สําคัญเช่ นเดียวกัน และ
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ผลรวมของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องค่ า ความนิ ย ม หรื อ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวมีนยั สําคัญเมือ่ เปรียบเทียบ
กับมูลค่าตามบัญชีท้ งั หมดของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่กบั ข้อมูลดังต่อไปนี้
135.1 ผลรวมของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องค่ า ความนิ ย มที่ ปั น ส่ ว นให้ก ับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
135.2 ผลรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีม่ ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
135.3 คําอธิบายเกีย่ วกับข้อสมมติทีส่ ําคัญ
135.4 คําอธิบายวิธีการทีฝ่ ่ ายบริหารใช้ในการกําหนดมูลค่าสําหรับข้อสมมติที่สําคัญแต่ละ
ข้อ ว่ า สะท้อ นถึ ง ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ สอดคล้อ งกับ แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก
หรือไม่ หากมู ลค่าที่กําหนดไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีตหรือไม่สอดคล้องกับ
แหล่งข้อมูลภายนอก ให้อธิบายว่ามูลค่าทีก่ ําหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีต
หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
135.5 หากมีเหตุผลทีท่ ําให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติที่สําคัญส่งผลให้
ผลรวมของมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)มากกว่ า
ผลรวมของมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั กิจการต้องเปิ ดเผย
135.5.1 จํ า นวนผลรวมของมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)ทีส่ ูงกว่าผลรวมของมูลค่าตามบัญชี
135.5.2 มูลค่าทีก่ ําหนดขึ้ นสําหรับข้อสมมติทีส่ ําคัญ
135.5.3 จํ านวนของมู ล ค่ า ที่ กํ า หนดขึ้ นสํ า หรั บ ข้ อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง จะต้ อ ง
เปลีย่ นแปลงไป หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของตัวแปร
อื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน เพือ่ ให้ผลรวมของมู ลค่าที่
คาดว่ าจะได้รบั คื นของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์)เท่ ากับ
ผลรวมของมูลค่าตามบัญชี
136 ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนําผลการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
อย่างละเอียดครั้งล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ที่จัดทํา
ในงวดก่อนมาใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)ในงวด
ปัจจุบันหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ในกรณีน้ ี ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่
134 และ 135 สําหรับหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าว ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับ
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่นาํ มาจากงวดก่อน
137 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
138

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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139
140
140ก
140ข
140ค
140ง
140จ
140ฉ
140ช
140ซ
140ฌ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานฉบั บนี้กับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

140ญ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ได้ มี
การปรับปรุงย่อหน้ าที่ 130 และ 134 และหัวข้ อที่อยู่ก่อนย่อหน้ าที่ 138 กิจการต้ องถือปฏิบัติ
ตามการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้ อนหลังสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
ไม่ ถือ ปฏิบั ติตามการปรั บ ปรุ งดั งกล่ าวในงวดที่กิจ การยังไม่ ถื อปฏิบั ติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
(รวมถึงงวดที่เปรียบเทียบ)
140ฎ-140ฐ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
141

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
การใช้เทคนิคมูลค่าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ภาคผนวกนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ ง่ ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื ่อให้แนวทางในการใช้เทคนิ ค
มูลค่ าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่ าจากการใช้ คําว่า “สินทรัพย์” ในภาคผนวกนี้ ให้มีความหมายครอบคลุม
ถึงกลุ่มของสินทรัพย์ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด

องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปั จจุบนั
ก1 ความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างสินทรัพย์สามารถระบุได้ โดยใช้ องค์ประกอบดังต่อไปนี้ร่วมกัน
(ก) การประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคต หรื อในกรณีท่ีซับ ซ้ อนขึ้น อาจใช้ กลุ่ มกระแส
เงินสดในอนาคตที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
(ข) การคาดการณ์เ กี่ย วกับ ความผัน ผวนที่อ าจเกิด ขึ้ น กับ จํา นวนเงิน หรื อ จัง หวะเวลาของ
กระแสเงินสด เหล่ านั้น
(ค) มูลค่ าของเงินตามเวลา โดยใช้ อัตราดอกเบี้ ยปั จจุ บันในตลาดจากการลงทุ นที่ปราศจาก
ความเสี่ยง
(ง) ราคาที่ได้ คาํ นึงถึงความไม่แน่นอนที่สบื เนื่องมาจากสินทรัพย์ และ
(จ) ปั จจัยอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่ น การขาดสภาพคล่ อง) แต่เป็ นปั จจัยที่
ผู้ร่วมตลาดมักจะสะท้ อนให้ เห็นในการกําหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้ รับจากสินทรัพย์
ก2 ภาคผนวกนี้ได้ เปรี ยบเทียบวิธีการคํานวณมูลค่าปั จจุ บันที่กิจการสามารถนํามาใช้ ในการประมาณ
มู ลค่ าจากการใช้ ของสินทรั พย์ 2 วิ ธี โดยการพิ จารณาเลื อกใช้ วิธีใดนั้ น ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ ท่ี
เกิดขึ้น การคํานวณตามวิธีด้ังเดิม (Traditional approach) ได้ นาํ ผลจากปั จจัย (ข) ถึง (จ) ที่กล่าว
ไว้ ในย่อหน้ า ก1 มารวมอยู่ในอัตราคิดลดที่ใช้ ในขณะที่วิธีการคํานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์
(Expected Cash Flow approach) ได้ นํา ผลจากปั จ จั ย (ข) (ง) และ (จ) มาใช้ ใ นการคํา นวณ
กระแสเงินสดที่คาดการณ์หลั งปรั บด้ วยความเสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดสะท้ อนการคาดการณ์
เกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนและจั งหวะเวลาของกระแสเงิ นสดในอนาคต
ผลการคํานวณต้ องสะท้ อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดไว้ ของกระแสเงินสดในอนาคต กล่าวคือ การถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํา้ หนักของผลลัพธ์ท้งั หมดที่อาจเกิดขึ้น

หลักการทัว่ ไป
ก3 เทคนิคที่ใช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ท่แี วดล้ อมสินทรั พย์ภายใต้ การพิ จารณา อย่ างไรก็ตาม กิจการสามารถนําหลักการ
ทั่วไปต่อไปนี้มาใช้ กบั เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์
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(ก) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ คิดลดกระแสเงินสดต้ องสะท้ อนถึงข้ อสมมติท่สี อดคล้ องกับข้ อสมมติท่ใี ช้
กับ ประมาณการกระแสเงิ นสด มิฉะนั้ นอาจเกิดความซํ้าซ้ อนหรื อละเลยผลกระทบของ
ข้ อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ อัตราคิดลดร้ อยละ 12 กับกระแสเงินสดตาม
สัญญาที่จะได้ รับจากเงินให้ ก้ ูยืม อัตราดังกล่าวสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการผิดนัด
ชําระหนี้ในอนาคตจากเงินให้ ก้ ูยืมที่มีลักษณะเฉพาะ ในขณะที่กจิ การต้ องไม่ใช้ อัตราร้ อยละ
12 ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์ เนื่องจากกระแสเงินสด
ดังกล่าวได้ สะท้ อนข้ อสมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชําระดังกล่าวแล้ ว
(ข) ประมาณการกระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้ องปราศจากความลําเอียง ตลอดจนปราศจาก
การนําปั จจัยที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์มาร่ วมพิ จารณา ตัวอย่างเช่ น การแสดงประมาณการ
กระแสเงินสดสุทธิให้ ต่ าํ ลงโดยเจตนาเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของ
สินทรัพย์อย่างชัดเจน ถือว่ามีความลําเอียงในการวัดมูลค่า
(ค) ประมาณการกระแสเงินสด หรืออัตราคิดลดต้ องสะท้ อนให้ เห็นขอบเขตผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้
มากกว่าการใช้ มูลค่าตํ่าสุดหรือมูลค่าสูงสุดที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ เพียงมูลค่าเดียว

การวัดมูลค่าปั จจุบนั โดยวิธีด้งั เดิม และวิธีกระแสเงินสดที่
วิธีด้ งั เดิม
ก4 การนํามู ลค่ าปั จจุ บันมาใช้ ใ นการบัน ทึก บัญ ชีโดยดั้ งเดิมแล้ ว จะใช้ ป ระมาณการกระแสเงินสด
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 า งเหมาะสม การคํา นวณตามวิ ธี ด้ังเดิ มจะมี ข้อ สมมติ ว่ า อั ต ราคิ ด ลดอัต ราเดี ยวที่ใช้ น้ั น
สามารถสะท้ อนถึงการคาดการณ์ท้งั หมดเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงส่วนเพิ่ม
ที่เหมาะสม ดังนั้นวิธดี ้งั เดิมจะให้ ความสําคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเป็ นอย่างมาก
ก5 ในบางสถานการณ์ กิจการสามารถนําวิธดี ้งั เดิมมาใช้ ได้ โดยง่าย เช่น กรณีท่มี ีสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึง
กันอยู่ในตลาด สําหรั บกรณีสินทรั พย์ท่มี ีกระแสเงินสดอ้ างอิงตามสัญญาซึ่งกําหนดให้ พิจารณา
เทียบเท่ากับหุ้นกู้ท่มี ีอตั ราดอกเบี้ย 12% เกณฑ์ท่นี าํ มาใช้ ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับ
วิธกี ารที่ผ้ ูร่วมตลาดอธิบายสินทรัพย์น้ัน
ก6 อย่างไรก็ตาม วิธดี ้งั เดิมอาจไม่เหมาะสมสําหรับบางกรณีท่มี ีการวัดมูลค่าแบบซับซ้ อน เช่น การวัด
มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ซึ่ งไม่ มี ต ลาดสํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น หรื อ ไม่ มี
สิน ทรั พ ย์ ท่ีค ล้ า ยคลึ ง กั น ในการหาอัต ราที่ส ะท้ อ นความเสี่ย งได้ อ ย่ า งเหมาะสม กิ จ การต้ อ ง
วิ เ คราะห์ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีต้ อ งการพิ จ ารณานั้ น พร้ อ มกั บ สิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น ที่มี อ ยู่ ใ นตลาดอย่ า งน้ อ ย 2
รายการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุได้ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสมต้ องอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ ยที่สามารถระบุ ได้ จากสิน ทรั พย์ อ่ ืนที่มีลัก ษณะของกระแสเงิ นสดคล้ ายคลึ งกับ กระแส
เงินสดของสินทรัพย์ท่วี ัดมูลค่า ดังนั้นในการวัดมูลค่ากิจการต้ องดําเนินการ ดังนี้
(ก) ระบุชุดกระแสเงินสดที่ต้องคํานวณคิดลด
(ข) ระบุสนิ ทรัพย์อ่นื ในตลาด ซึ่งมีลักษณะของกระแสเงินสดที่คล้ ายคลึงกัน
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(ค)

(ง)
(จ)

เปรี ยบเทียบชุ ดกระแสเงินสดของสินทรั พย์ท้งั สองรายการ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ ามีลักษณะที่
คล้ ายคลึ งกันเช่ น ชุ ดกระแสเงินสดของสินทรั พย์ท้งั สองรายการเป็ นกระแสเงินสดตาม
สัญญาเช่ นเดียวกัน หรื อ ชุ ดกระแสเงินสดของสินทรั พย์รายการหนึ่งเป็ นกระแสเงินสด
ตามสัญญา ส่วนชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการอื่นเป็ นประมาณการกระแสเงินสด
ประเมินว่ามีองค์ประกอบที่มีอยู่ในสินทรัพย์รายการหนึ่ง แต่ไม่ได้ อยู่ในสินทรัพย์รายการ
อื่นหรือไม่ เช่น สินทรัพย์รายการหนึ่งมีสภาพคล่องน้ อยกว่าสินทรัพย์รายการอื่น
ประเมินว่าชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท้งั สองรายการมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจ ที่คล้ ายคลึงกันหรือไม่

วิธีกระแสเงินสดทีค่ าดการณ์
ก7 ในบางสถานการณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์เป็ นวิธีการวั ดมู ลค่าที่มีประสิทธิผลมากกว่ าวิ ธี
ดั้งเดิม เนื่องจากวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็ นไปได้ ท้งั หมด
มาพิ จารณาแทนที่จะใช้ กระแสเงิน สดที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สุดเพี ยงชุ ดเดี ยว ตั วอย่ างเช่ น
กระแสเงินสดอาจเป็ น 100 ล้ านบาท 200 ล้ านบาท หรื อ 300 ล้ านบาท ด้ วยความน่ าจะเป็ น
10% 60% และ 30% ตามลําดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้ านบาท ดังนั้น วิธี
กระแสเงินสดที่คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธดี ้งั เดิม โดยมุ่งเน้ นที่การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่กาํ ลัง
พิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธดี ้งั เดิม
ก8 การคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์กิจการสามารถใช้ เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันมาประกอบ
เมื่อช่วงเวลาที่จะได้ รับกระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน เช่น กิจการอาจได้ รับกระแสเงินสดจํานวน
1,000 ล้ า นบาท ในระยะเวลาหนึ่ ง ปี หรื อ ในระยะเวลาสองปี หรื อ ในระยะเวลาสามปี ด้ ว ย
ความน่ า จะเป็ น 10% 60% และ 30% ตามลํา ดั บ ตั ว อย่ า งข้ า งล่ า งนี้ แสดงวิ ธี ก ารคํา นวณ
มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้ รับในสถานการณ์ดังกล่าว
(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท
ในระยะเวลา 1 ปี ที่อตั ราคิดลด 5%
952.38
ความน่าจะเป็ น
10.00%
95.24
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท
ในระยะเวลา 2 ปี ที่อตั ราคิดลด 5.25%
902.73
ความน่าจะเป็ น
60.00%
541.64
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท
ในระยะเวลา 3 ปี ที่อตั ราคิดลด 5.5%
851.61
ความน่าจะเป็ น
30.00%
255.48
มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้ รับ
892.36
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ก9 มูลค่าปั จจุ บันที่คาดว่ าจะได้ รับจํานวน 892.36 ล้ านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ ถ้าคํานวณโดยวิธี
ดั้งเดิมโดยใช้ ประมาณการที่ดีท่สี ดุ จํานวน 902.73 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 60%) การคํานวณ
มูลค่าปัจจุบันโดยวิธดี ้งั เดิมที่ใช้ ในตัวอย่างนี้ กิจการจําเป็ นต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คาดว่า
อาจได้ รับกระแสเงินสดและนํามาใช้ ในการคํานวณ โดยมิได้ สะท้ อนความเป็ นไปได้ ของช่วงเวลา
อื่น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้ ในการคํานวณมูลค่าปั จจุ บันโดยวิธีด้ังเดิมไม่สามารถสะท้ อนถึง
ความไม่แน่นอนของช่วงเวลาได้
ก10 การนําความน่าจะเป็ นมาใช้ เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้ ว่าจะมี
ข้ อสงสัยว่าวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยกําหนดความน่าจะเป็ นให้ กับประมาณการ ซึ่งคํานวณ
ขึ้นมาโดยใช้ ดุลยพินิจของผู้คาํ นวณนั้นจะทําให้ ข้อมูลถูกต้ องแม่นยํามากขึ้นจริงหรือไม่ แต่การนํา
วิ ธี ก ารคํา นวณแบบดั้ ง เดิ ม ที่เ หมาะสม (ตามที่ก ล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ ก6) มาใช้ ก ็จํา เป็ นต้ อ งใช้
การประมาณการและดุ ลยพิ นิ จ ของผู้ คํา นวณเช่ น เดี ยวกั น และวิ ธี ด้ั ง เดิ ม มิ ไ ด้ มี ค วามชั ด เจน
ในการคํานวณเหมือนกับวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์
ก11 ประมาณการหลายประเภทที่ จั ด ทํา ขึ้ นในทางปฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น ได้ ร วมองค์ ป ระกอบของ
กระแสเงิน สดที่คาดการณ์ แล้ ว อย่ า งไม่ เป็ นทางการ นอกจากนี้ บ่ อยครั้ งที่นัก บั ญชี จําเป็ นต้ อ ง
วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้ อมูลที่มีอยู่จาํ กัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น
เช่น นักบัญชีอาจต้ องเผชิญกับสถานการณ์ดังนี้
(ก) เมื่อจํานวนเงินที่ประมาณการ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท และไม่มี
จํานวนเงินใดที่อยู่ในช่วงของประมาณการดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าจํานวนเงินอื่น
จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างจํากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ 150
ล้ านบาท [(50 + 250)/2]
(ข) เมื่อจํานวนเงินที่ประมาณ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท โดยที่จาํ นวน
เงินที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ คือ 100 ล้ านบาท แต่ไม่สามารถกําหนด ความน่าจะเป็ นของ
แต่ละจํานวนได้ จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างจํากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์
จะเท่ากับ 133.33 ล้ านบาท [(50+100+250)/3]
(ค) เมื่อจํานวนเงินที่ประมาณการ เท่ากับ 50 ล้ านบาท (ความน่ าจะเป็ น 10%) 250 ล้ านบาท
(ความน่ าจะเป็ น 30%) หรื อ 100 ล้ านบาท (ความน่ าจะเป็ น 60%) จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่าง
จํ า กั ด ดั ง กล่ า ว ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ์ จะเท่ า กั บ 140 ล้ านบาท
(50x0.10) + (250x0.30) + (100x0.60)]
ในแต่ ละกรณี ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ค าดการณ์ จ ะให้ ประมาณการของมู ลค่ า จากการใช้
ที่ดีก ว่ าการใช้ จํานวนเงินที่น้อยที่สุด จํานวนเงินที่มากที่สุดหรื อจํา นวนเงิ นที่มีความเป็ นไปได้
มากที่สดุ เพียงค่าเดียว
ก12 กิจการควรพิจารณาถึงต้ นทุนที่ต้องเสียไปและประโยชน์ท่จี ะได้ รับในการเลือกใช้ วิธีกระแสเงินสดที่
คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้ าถึงข้ อมูลจํานวนมากซึ่งนํามาคํานวณกระแสเงินสดได้
หลายสถานการณ์ หรื อ ในบางกรณี กิ จ การอาจสามารถจั ดทํา ประมาณการทางการเงิ น ที่ร ะบุ
ความผันแปรของกระแสเงินสดได้ เพียงคร่าวๆ เว้ นแต่จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ดังนั้น
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กิจการจําเป็ นต้ องพิ จารณาความสมดุ ลระหว่ างต้ นทุ นเพื่ อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่ มเติมกับการเพิ่ มขึ้นของ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่นาํ มาใช้ ในการวัดมูลค่า
ก13 มีผ้ ู ให้ ความเห็นว่ าเทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่ เหมาะสมสําหรั บการวั ดมู ลค่ าสินทรั พย์
รายการเดียว หรือสินทรัพย์ท่ขี ้ อมูลกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้นมีอยู่จาํ กัด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ท่ี
มีกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจํานวน 10 ล้ านบาท ที่ความน่ าจะเป็ น
90% และ 1,000 ล้ านบาท ที่ความน่ าจะเป็ น 10% ในกรณีดังกล่ าวกระแสเงินสดที่คาดการณ์
จะเท่ากับ 109 ล้ านบาท ซึ่งผู้ให้ ความเห็นว่าผลที่ได้ ดังกล่าวไม่สามารถเป็ นตัวแทนที่ดีของจํานวน
เงินที่อาจต้ องจ่ายในท้ ายที่สดุ
ก14 ความเห็น ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวั ด มู ล ค่ า หาก
วัตถุประสงค์ คือ การรวบรวมต้ นทุนที่จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจไม่สามารถเป็ น
ตัวแทนที่เที่ยงธรรมของต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้ให้ ความสําคัญ
กับการวั ดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์ มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับ คืนของสินทรั พย์ใน
ตัวอย่างนี้ไม่น่าจะเป็ น 10 ล้ านบาท แม้ ว่าจะเป็ นกระแสเงินสดที่มีความเป็ นไปได้ สูงที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากการวัดมูลค่า 10 ล้ านบาทไม่ได้ รวมความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ โดยกระแสเงินสดที่มีความไม่แน่นอนได้ แสดงให้ เห็นเสมือนว่าเป็ นกระแสเงินสดที่
มีความชัดเจนแน่นอน และโดยทั่วไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะดังกล่าวในราคา
10 ล้ านบาท
อัตราคิดลด
ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์กต็ าม อัตราดอกเบี้ยที่นาํ มาใช้ ใน
การคิดลดกระแสเงินสดต้ องไม่รวมความเสี่ยงซึ่งได้ ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการซํา้ ซ้ อนกับผลกระทบของข้ อสมมติบางประการ
ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้ โดยตรง กิจการสามารถใช้
อัตราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้ องประเมินสภาพตลาดให้ มากที่สุดเท่าที่
จะทําได้ เกี่ยวกับ
(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาสําหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และ
(ข) ปั จจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้ าที่ ก1 ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยปั จจัย ดังกล่ าวต้ อง
ไม่ส่งผลให้ ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด
ก17 ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่มจากการพิจารณาอัตราต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ต้ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของเงิ น ทุ น ของกิ จ การซึ่ ง อาจกํา หนดโดยใช้ เ ทคนิ ค เช่ น
แบบจําลองการตีราคาสินทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)
(ข) อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกิจการ
(ค) อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในตลาดอื่นๆ
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ก18 อย่างไรก็ตาม อัตราเหล่านี้จะต้ องถูกปรับปรุง
(ก) เพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ งวิ ธีก ารที่ตลาดใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ยงเฉพาะที่เ กี่ยวข้ องกับ
ประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์ และ
(ข) เพื่ อ แยกความเสี่ ย งที่ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประมาณการกระแสเงิ น สดของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
ความเสี่ยงที่ได้ ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ ว
ทั้งนี้ กิจการต้ องพิ จารณาความเสี่ยงต่างๆ เช่ น ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี่ยนและความเสี่ยงด้ านราคา ควบคู่กนั ไปด้ วย
ก19 อัตราคิดลดต้ องเป็ นอิสระจากโครงสร้ างเงินทุนของกิจการและวิธีการที่กิจการจัดหาเงินเพื่อใช้ ใน
การซื้อสินทรั พย์ เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับ
วิธกี ารที่กจิ การจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพย์น้ัน
ก20 ย่อหน้ าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้ อัตราคิดลดที่ใช้ เป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ ดังนั้น
หากเกณฑ์ท่ีใช้ ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็ นอัตราหลั งหั กภาษี เงินได้ จะต้ องปรั บให้ เป็ น
อัตราก่อนหักภาษีเงินได้
ก21 โดยปกติ กิ จ การจะใช้ อั ต ราคิ ด ลดอั ต ราเดี ย วสํา หรั บ การประมาณการมู ล ค่ า จากการใช้ ข อง
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องใช้ อัตราคิดลดหลายอัตราสําหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ต่างกัน
หากมูลค่าจากการใช้ มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแต่ ละช่ วงเวลาหรื อ
ต่อโครงสร้ างของอัตราดอกเบี้ย
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ภาคผนวก ข
(ภาคผนวกนี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ภาคผนวก ค
การทดสอบการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ดเงิ น สดที่มี ค่ า ความนิย มและ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์
ค1

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ ือ ด้ วยส่วนของมูลค่าตามข้ อ (ก) ที่
มากกว่าข้ อ (ข) ดังต่อไปนี้
(ก) ผลรวมของ:
(1) สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ท่ีวั ดมู ลค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2558 ) เรื่ อง การรวมธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไป กําหนดให้ วัดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ดังกล่าวด้ วยมูลค่าความยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
(2) ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มในผู้ ถูกซื้ อซึ่ งวั ดมู ลค่ าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ และ
(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ของส่วนได้ เสียในในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อที่ผ้ ูซ้ ือ
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ
(ข) มูลค่าสุทธิของสินทรั พย์ ณ วั นที่ซ้ ือของสินทรั พย์ท่ีระบุได้ ท่ีได้ มาและหนี้สินที่รับมาซึ่ ง
วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ

การปั นส่วนค่าความนิยม
ค2 ย่อหน้ าที่ 80 ของมาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการที่เป็ นผู้ซ้ ือต้ องปั นส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้น
จากการรวมธุ ร กิ จ ให้ กั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์ท่เี พิ่ มขึ้นจากการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรั พย์อ่ ืนหรื อ
หนี้ สินอื่น ของกิจการที่ถูกซื้ อจะถู ก ปั นส่ วนให้ กับ หน่ ว ยสิน ทรั พย์หรื อกลุ่ มของหน่ วยสินทรั พ ย์
เหล่านั้นหรือไม่กต็ าม จึงมีความเป็ นไปได้ ท่ปี ระโยชน์จากการรวมธุรกิจบางส่วนจะถูกปั นส่วนไป
ให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมไม่มีส่วนได้ เสีย
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การทดสอบการด้อยค่า
ค3 สําหรับการทดสอบการด้ อยค่า กิจการต้ องเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
ค4 หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ท่รี ะบุ
ได้ สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ย่ อ ย ณ วั น ที่ซ้ ื อ แทนการใช้ มู ล ค่ า ยุ ติธ รรม ค่ า ความนิ ย มที่ถื อ ว่ า เป็ นของ
ส่ว นได้ เ สียที่ไม่ มีอ าํ นาจควบคุ มจะรวมอยู่ ใ นมู ลค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื นของหน่ วยสินทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้ อง แต่ ไม่รับรู้ในงบการเงินรวมของบริ ษัทใหญ่ ดังนั้นกิจการต้ องเพิ่ ม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปั นส่วนให้ กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่ถือว่ า
เป็ นของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ี ป รั บ ปรุ ง แล้ วจะนํ า ไป
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

การปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค5 ย่ อหน้ าที่ 104 ของมาตรฐานฉบั บนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องปั นส่วนผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ที่
เกิดขึ้นโดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่ าความนิยมที่ปันส่วนให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ก่อน จากนั้ น
ผลขาดทุนที่เหลือจึงนําไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์อ่ ืนๆ ที่อยู่ในหน่ วยสินทรั พย์ดังกล่ าว
ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์น้ัน
ค6 หากบริ ษัทย่ อยหรื อบางส่ว นของบริ ษัทย่ อ ย ซึ่ ง ประกอบด้ วยส่ว นได้ เ สียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ ม
ที่ถือว่ าเป็ นหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องปั นส่วนให้ กับบริ ษัท
ใหญ่ และส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอ ํานาจควบคุ มด้ วยเกณฑ์ เช่ นเดี ยวกับการปั นส่ วนกําไรหรื อขาดทุ น
จากบริษัทย่อย
ค7 หากบริ ษัทย่ อยหรื อบางส่ว นของบริ ษัทย่ อ ยซึ่งประกอบด้ วยส่ว นได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มที่
เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่ กว่า ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของค่าความนิยมต้ องปั นส่วนให้ กับส่วนของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดทั้งในส่วนที่เป็ น
ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มและส่วนที่มิใช่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าต้ องถูกปันส่วนให้ กบั ส่วนต่างๆ ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เงินสดตามเกณฑ์ดังนี้
(ก) จํานวนเงินที่ไม่ เกินการด้ อยค่าที่เกี่ยวข้ องกับค่ าความนิ ยมในหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ส่วนนั้นก่อนเกิดการด้ อยค่า และ
(ข) จํา นวนเงิ น ที่ไ ม่ เ กิ น การด้ อ ยค่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ด้ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ สุทธิในหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดส่ ว นนั้ น ก่ อ นเกิ ด การด้ อ ยค่ า การด้ อ ยค่ า ดั ง กล่ า วจะปั น ส่ ว นให้ กั บ
สินทรั พย์ของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์แต่ละรายการในส่วนนั้น
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สําหรั บส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม ให้ กิจการปั นส่วนผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า
ให้ กบั บริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมด้ วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปั นส่วนกําไรหรือ
ขาดทุนจากบริษัทย่อย
ค8 หากผลขาดทุ นจากการด้ อ ยค่ า ที่ถือ ว่ าเป็ นของส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มที่เ กี่ยวข้ องกับ
ค่าความนิ ยมไม่ ได้ รับรู้ ในงบการเงินรวมของบริ ษัทใหญ่ (ดู ย่อหน้ าที่ ค4) กิจการต้ องไม่ รับรู้
การด้ อยค่าดังกล่าวเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม ในกรณีดังกล่าว ผลขาดทุน
จากการด้ อ ยค่ า ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ความนิ ย มที่ปั น ส่ ว นให้ กั บ บริ ษั ท ใหญ่ เ ท่ า นั้ น ที่จ ะรั บ รู้ เ ป็ น
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ค9 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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