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

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
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
คานิยาม
การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
การวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

1
2
6
7
18

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน
มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
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 าการทดสอบการด้อยค่า
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 ตนที่มีอายุก ารให้ประโยชน์
ทีไ่ ม่ทราบแน่นอนรวมอยู่

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
ภาคผนวก
ก
ข
ค

134

139

141

การใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ภาคผนวกนี้ ไม่เกีย่ วข้อง
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีม่ ี
ค่าความนิยมและส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ต้อง
อ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบั ญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบั ติตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

บทนา
บทนา 1-18 (บทนาเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชี ฉบั บนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ กาหนดวิธีปฏิบั ติ ทางบัญชี เพื่ อให้ กิจการปฏิบั ติ
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืนของสินทรั พย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ สูงกว่ าจานวนเงินที่คาดว่าจะได้ รับคืนจากการใช้ หรือขายสินทรัพย์
นั้น ในกรณีดังกล่ า วถือ ว่ า สิน ทรั พย์เกิดการด้ อยค่ า และมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บนี้ กาหนดให้
กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังได้ กาหนดถึงการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและการเปิ ดเผยข้ อมูล

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก ับ การบัญ ชี ส าหรับ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
ทุกประเภทยกเว้น
2.1 สินค้าคงเหลือ (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 ย์ที่เ 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 ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
หักด้วยต้นทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมือ่ มี
การประกาศใช้))
2.8 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ
ผูร้ บั ประกันภายใต้สญ
ั ญาประกันภัยซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สัญญาประกันภัย
2.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) ที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพือ่ ขายตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ 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 ดจากสัญ ญาก่ อสร้ า ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์ท่ี
จัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรื อสินทรั พย์ท่รี วมอยู่ในกลุ่มสินทรั พย์ท่ีจาหน่ายซึ่ง
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย) เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่นมี
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ แล้ ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็ น
4.1 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ยตามค านิ ย ามที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
4.2 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มตามค านิ ย ามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
4.3 การร่ ว มค้ า ตามค านิ ย ามที่ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน
สาหรั บ การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ท างการเงิน ประเภทอื่น ๆ ให้ อ้า งอิง จากมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมูลค่าเครื่ 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 อสัง 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 พย์ ท่ีแ สดงมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ด้ว ยราคาที่ตีใหม่
(กล่าวคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น เช่ น วิธีก ารตี ราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ที ่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) สาหรั บ ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พย์ กับ มู ลค่ า
5

ยุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้ วยต้ นทุนใน การจาหน่ายถือว่าเป็ นต้ นทุนทางตรงส่วนเพิ่มที่
เกิดจากการจาหน่ายสินทรัพย์
5.1 หากต้ นทุนในการจาหน่ ายสินทรั พย์เป็ นจานวนที่ไม่ มีนัยสาคัญ มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ต้องใกล้ เคียงหรือสูงกว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ ีหลังจากที่กิจการได้
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ไม่น่าจะเกิดการด้ อยค่า
และกิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ัน
5.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
5.3 หากต้ นทุนในการจาหน่ายสินทรัพย์เป็ นจานวนที่มีนัยสาคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุน
ในการจาหน่ายของสินทรั พย์ท่ตี ีราคาใหม่ต้องต่ากว่ ามูลค่ายุติธรรม ดังนั้น สินทรั พย์ท่ีตี
ราคาใหม่จะเกิดการด้ อยค่า หากมูลค่าจากการใช้ ต่ากว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ ี หลังจากที่
กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพื่อระบุว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

คานิยาม
6

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
หมายถึง จานวนเงินที่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์หลังจากหักค่ าเสื่อม
ร า ค า ส ะ ส ม (ค่ า ตั ด จ า ห น่ า ย ) แ ล ะ ค่ า เ ผื่ อ
การด้อยค่าสะสม
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิด
เงินสด

หมายถึง

กลุ่ มของสิ น ทรัพย์ที่ส ามารถระบุ ไ ด้ที่เ ล็ กที่สุ ด ซึ่ ง
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับทีเ่ ป็ นอิสระอย่างมากจาก
กระแสเงิ นสดรับ ที่เ กิด จากสิ น ทรัพ ย์อื่ น หรื อ กลุ่ ม
ของสินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์องค์กร

หมายถึง

ต้นทุนในการจาหน่าย

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 และกระแสเงิน สดของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดอื่น
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจาหน่าย
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ ง
ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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1

จานวนทีค่ ิดค่าเสื่อมราคา

หมายถึง

ราคาทุนของสินทรัพย์หรือ จานวนเงินอื่นที่ใช้แทน
ราคาทุ นในงบการเงิน หักด้วยมู ลค่ าคงเหลือ ของ
สินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัด
จาหน่าย)

หมายถึง

การปั นส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างเป็ นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ 1

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จะได้รบั จากการขายสิ นทรัพย์ หรือ จะจ่ าย
เพื่อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดูมาตรฐาน
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

จานวนเงินของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน

หมายถึง

มู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย หรือ
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนเงิน
ใดจะสูงกว่า

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่ค ล้า ยคลึง กัน ซึ่ ง กิจ การคาดว่ า จะได้รบั จาก
การใช้สินทรัพย์

มูลค่าจากการใช้

หมายถึง

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนคาว่า “ค่าตัดจาหน่าย” โดยทั่วไปจะใช้ แทนคาว่า “ค่าเสื่อมราคา” ซึ่งคาศัพท์
ทั้งสองคามีความหมายเหมือนกัน
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การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
7

8
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กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนตามย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17 สาหรับคาว่า “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 ก าหนดเกี่ ย วกั บ การวั ด มู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ส าหรั บ ค าว่ า
“สินทรัพย์” ที่ระบุ ในย่ อหน้ าดังกล่ าวให้ ความหมายเทียบเท่ากับ สินทรัพย์แต่ละรายการ
และหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย
7.2 ย่อหน้ าที่ 58 ถึง 108 กาหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
โดยการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการนอกจาก
ค่ า ความนิ ย มให้ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ 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 ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 65 ถึง 108
7.3 ย่อหน้ าที่ 109 ถึง 116 กาหนดเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของ
สิน ทรั พย์หรื อหน่ ว ยสินทรั พ ย์ท่ีก่อ ให้ เกิดเงิน สดที่รั บรู้ ไปแล้ วในงวดก่อ น สาหรั บ คาว่ า
“สินทรัพย์” ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าดังกล่าวให้ ความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ
หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับสินทรัพย์แต่
ละรายการกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 117 ถึง 121 ข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วยกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 122 ถึง 123 และข้ อกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับค่าความนิยมกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
7.4 ย่อหน้ าที่ 126 ถึง 133 กาหนดเกี่ยวกับข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
และการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์และหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสด ข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ท่ไี ม่ทราบแน่นอน
ซึ่งถูกปันส่วนสาหรับการทดสอบการด้ อยค่านั้นกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 134 ถึง 137
สินทรัพย์จะเกิดการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ัน
ย่อหน้ าที่ 12 ถึง 14 ได้ อธิบายถึงข้ อบ่ งชี้ บางประการที่แสดงว่ าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า อาจ
เกิด ขึ้น สาหรั บ กรณี ท่ีมี ข้อ บ่ งชี้ ใดๆ กิจการต้ องประมาณการมู ล ค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของ
สินทรัพย์อย่างเป็ นทางการ ยกเว้ นกรณีท่กี ล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้
กาหนดให้ กจิ การประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนอย่างเป็ นทางการหากไม่มีข้อบ่งชี้ท่แี สดง
ว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจเกิดขึ้น
ณ วันสิ้ นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ ามีขอ้ บ่งชี้ ใดที่บ่งชี้ ว่าสินทรัพย์
อาจเกิดการด้อยค่ า หรื อ ไม่ หากกิจการพบว่ ามีข อ้ บ่งชี้ ดังกล่ าว กิจการต้อ งประมาณการ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
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10 กิจการต้องดาเนินการต่อไปนี้ โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้ นหรือไม่
10.1 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอน หรื อสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที่ยงั ไม่พร้อมใช้งานเป็ นประจาทุกปี โดย
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน การทดสอบการด้อย
ค่านี้ กิจการอาจดาเนินการในช่วงเวลาใดของปี ก็ได้ แต่ตอ้ งดาเนินการ ณ ช่วงเวลา
เดียวกันของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ไม่
เหมื อ นกัน ณ ช่ ว งเวลาที่แ ตกต่ า งกัน ได้ อย่ า งไรก็ ต าม หากการบัน ทึ ก บัญ ชี
เริ่มแรกของสินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนบันทึ กรับรู ใ้ นระหว่ างรอบปี ปั จจุ บนั กิจการต้อ ง
ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวก่อนวันสิ้ นสุดรอบปี ปัจจุบนั
10.2 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุ รกิจ เป็ นประจา
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 กิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้ อมใช้ งาน ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงกาหนดให้ กจิ การต้ องทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ยังไม่พร้ อมใช้ งานอย่างน้ อยปี ละครั้ง
12 ในการประเมิ น ว่ ามี ข ้อ บ่ ง ชี้ ใดที่บ่ 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 าของสินทรัพย์ลดลงอย่ างมีนยั สาคัญ ในระหว่ างงวด
โดยมู ลค่าที่ลดลงนั้นมากกว่าจานวนที่คาดไว้ซึ่งเป็ นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจาก
การใช้งานตามปกติ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่ อกิจการซึ่ งเกิดขึ้ นใน
ระหว่างงวด หรือจะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางด้านเทคโนโลยี ตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย ที่กิจการดาเนินการอยู่ หรือ
การเปลีย่ นแปลงในตลาดของสินทรัพย์น้นั
อัตราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดอื่นเพิม่ ขึ้ นใน
ระหว่างงวด และการเพิม่ ขึ้ นดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้
ในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และทาให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของ
สินทรัพย์น้นั ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ
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แหล่งข้อมูลภายใน
12.5
12.6

12.7

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลา้ สมัยหรือชารุดเสียหายทางกายภาพ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับ ขอบเขตหรือ ลักษณะที่กิจการใช้ห รือ
คาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่า
จะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวรวมถึงการที่สินทรัพย์ไม่ได้ใช้
งาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้างการดาเนินงานที่มีสินทรัพย์น้นั รวมอยู่ ดว้ ย
หรื อ แผนที่จะจาหน่ายสิ นทรัพย์ก่อนกาหนดเวลาที่ค าดไว้ และการประเมินอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนเป็ นอายุ
การให้ประโยชน์ทีท่ ราบแน่นอน2
มีหลักฐานจากรายงานภายในซึ่งบ่งชี้ ว่าผลการปฏิบตั ิงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
ได้ลดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่ าดไว้

เงินปันผลจากบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม
12.8

สาหรับการลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม ผูล้ งทุนรับรูเ้ งินปั นผล
จากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้
12.8.1 มู ลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสู งกว่ ามู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของผูไ้ ด้รบั การลงทุนในงบการเงินรวม ซึ่ง
รวมถึงค่าความนิยมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
12.8.2 เงินปั นผลมีจานวนมากกว่ า กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จ รวมของบริ ษทั ย่ อ ย
การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมในรอบระยะเวลาทีป่ ระกาศจ่ ายเงินปันผล

13 ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 12 มิ ได้ ครอบคลุ มทุ กประเด็น กิจ การอาจระบุ ข้ อ บ่ งชี้ อื่น ที่แ สดง
ให้ เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่าจนทาให้ กิจการต้ องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์น้ัน หรือในกรณีของค่าความนิยมต้ องทดสอบการด้ อยค่าตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 80
ถึง 99
14 หลักฐานจากรายงานภายในที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่ารวมถึงข้ อบ่งชี้ต่อไปนี้
14.1 กระแสเงินสดจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ หรือจานวนเงินที่จาเป็ นต้ องจ่ ายในภายหลัง
เพื่อให้ สินทรัพย์น้ันใช้ งานได้ หรือเพื่ อบารุงรั กษาสินทรัพย์มีจานวนสูงกว่ างบประมาณที่
กาหนดไว้ เดิมอย่างมีนัยสาคัญ

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบตั กิ บั สินทรัพย์ท่เี ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้
เพื่อขาย (หรือถือเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย) ซึ่งต้ อง
ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือ
ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
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14.2 กระแสเงิ น สดสุทธิท่ีได้ รับ จริ ง หรื อ กาไรหรื อ ขาดทุ นจากการดาเนิ นงานที่เ กิดขึ้ นจาก
สินทรัพย์มีจานวนต่ากว่างบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
14.3 กระแสเงินสดสุทธิหรือกาไรจากการดาเนินงานตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์ลดลง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ หรื อ ผลขาดทุ น ตามงบประมาณที่เ กิด จากสิน ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี
นัยสาคัญ หรือ
14.4 เมื่ อ รวมผลการดาเนิ น งานในงวดปั จ จุ บั น กับ ผลการดาเนิ น งานที่ค าดว่ า จะเกิดขึ้น ใน
อนาคตตามงบประมาณแล้ ว เกิดผลขาดทุนจากการดาเนินงานหรือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ
ที่เกิดจากสินทรัพย์
15 ตามที่ได้ ร ะบุ ในย่ อ หน้ าที่ 10 กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่มีอายุ
การให้ ป ระโยชน์ ไม่ทราบแน่ น อนหรื อ สิน ทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ ใช้ งาน และค่ าความนิยม
อย่างน้ อยปี ละครั้ง นอกจากข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 10 แล้ ว กิจการต้ องนาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความมีสาระสาคัญมาใช้ ในการระบุว่ากิจการจาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ใหม่ หากการคานวณครั้งก่อนแสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ันสูงกว่ า
มูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ และไม่เกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อผลต่างระหว่างมูลค่า
ดังกล่าว ในทานองเดียวกัน การวิเคราะห์ครั้งก่อนอาจแสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ข้ อบ่งชี้ใดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 12
16 จากตัวอย่างในย่อหน้ าที่ 15 ถ้ าอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตลาดอื่นเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด กิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์อย่างเป็ นทางการในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่ าจากการใช้ สินทรั พย์ ตัวอย่างเช่ น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่ออัตราคิดลดที่ใช้ ใน
การคานวณมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์ ซึ่งมีอายุการให้ ประโยชน์เหลืออยู่เป็ นเวลายาวนาน
16.2 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น
มี ผ ลกระทบต่ อ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ ในการค านวณมู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ แต่ จ าก
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในครั้งก่อน แสดงให้ เห็นว่า
16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากมีแนวโน้ มว่า
กิจการจะได้ รับกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่ มขึ้น (เช่ น ในบางกรณี กิจการอาจ
สามารถแสดงให้ เห็นว่ากิจการได้ ปรับตัวให้ รายได้ สามารถชดเชยกับการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ
16.2.2 การลดลงในมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนไม่ ทาให้ เกิดผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า
อย่างมีสาระสาคัญ

11

17 หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่า อาจบ่งชี้ว่ากิจการจาเป็ นต้ องทบทวนและปรับปรุง
อายุการให้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจาหน่าย) หรือมูลค่า
คงเหลือของสินทรั พย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ อง แม้ ว่าจะไม่มี
การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน

การวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
18 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ได้ ก าหนดคานิ ยามของมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คืน หมายถึง มู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรั พย์หรือหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย หรือ
มูลค่ าจากการใช้ แล้ วแต่ จานวนเงินใดจะสูงกว่ า กิจการต้ อ งวั ดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บคืน ตาม
ข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 57 สาหรับคาว่า “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 กิจการอาจไม่จาเป็ นต้ องกาหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหัก ด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายและมูลค่าจาก
การใช้ สิน ทรั พ ย์เสมอไป หากมู ล ค่ า ใดมู ลค่ า หนึ่ งในสองจ านวนนี้ สูงกว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
สิน ทรั พ ย์ แสดงว่ า สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ เ กิด การด้ อ ยค่ า และกิจการไม่ จ าเป็ นต้ อ งประเมิน การมู ล ค่ า
อีกจานวนหนึ่ง
20 กิจการอาจวัดมูลค่ายุติธรรมหัก ด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายได้ แม้ ว่าจะไม่มีราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่ องสาหรั บ สิน ทรั พย์อย่ า งเดียวกัน อย่ างไรก็ตาม ในบางครั้ ง กิจการอาจไม่
สามารถวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ยได้ เ นื่ อ งจากไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ท่ีใ ช้ ใ น
การประมาณการราคาที่เชื่อถือได้ จากรายการขายสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้ร่วม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุ บันของตลาด ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้ มูลค่าจาก
การใช้ ของสินทรัพย์ถือเป็ นมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
21 กิจ การอาจใช้ มูลค่า ยุติธรรมหั กด้ วยต้ นทุ น ในการจาหน่ ายเป็ นมู ลค่ าที่คาดว่ า จะได้ รั บคื นของ
สิน ทรั พ ย์ ห ากไม่ มีเ หตุ ผ ลที่ท าให้ เชื่ อ ได้ ว่ า มู ล ค่ า จากการใช้ ของสิน ทรั พ ย์ น้ั น จะสูง กว่ า มู ล ค่ า
ยุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายอย่างมีสาระสาคัญ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ท่ถี ือ
ไว้ เพื่อจาหน่าย เนื่องจากมูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจาหน่ายประกอบด้ วยเงินสด
สุทธิท่จี ะได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ันเป็ นสาคัญ ในขณะที่กระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคต
จากการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันจาหน่ายสินทรัพย์น้ันน่าจะเป็ นจานวนเงินที่น้อยมาก
22 กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนสาหรั บสินทรั พย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์
เหล่ า นั้ น ไม่ ก่ อ ให้ เกิดกระแสเงิน สดรั บ ซึ่ งเป็ นอิสระอย่ า งมากจากกระแสเงิ น สดรั บ ที่เ กิดจาก
สินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เกิดเงิ นสดซึ่ งมี สินทรั พย์ ท่ีพิจ ารณารวมอยู่ (ตามย่ อหน้ าที่ 65 ถึง
103) นอกจากกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
22.1 มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้น หรือ
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22.2 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพ ย์สามารถประมาณการได้ ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหัก ด้ วย
ต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุน
ในการจาหน่าย
23 ในบางกรณี การกาหนดมูลค่ายุติธรรมหัก ด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ ายหรื อมูลค่าจากการใช้ โดย
การประมาณการ การหาค่าเฉลี่ยและการคานวณแบบลัด อาจให้ ผลใกล้ เคียงอย่างสมเหตุสมผล
กับการคานวณอย่างละเอียดตามที่แสดงในมาตรฐานฉบับนี้

การวัดมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอน
24 ย่อหน้ าที่ 10 กาหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่มีอายุ การให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเป็ นประจาทุกปี โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืน โดยไม่ต้องคานึงว่ามีข้อบ่งชี้ ใดที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันอาจเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ อย่างไร
ก็ตาม การคานวณมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื น อย่ า งละเอียดที่คานวณไว้ ล่า สุดในงวดก่ อ นอาจ
นามาใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่า ของสินทรัพย์ดังกล่าวในงวดปั จจุบันได้ ถ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้ อดังต่อไปนี้
24.1 หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ อย่างต่อเนื่องซึ่ง ไม่ข้ ึนอยู่
กับ กระแสเงิน สดรั บ จากสิน ทรั พ ย์อ่ื น หรื อ กลุ่ มสิน ทรั พ ย์อ่ืน ทาให้ กิจ การต้ องทดสอบ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสด โดยสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นส่วนประกอบของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
นั้นไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญนับจากการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนล่าสุด
24.2 การคานวณครั้ งล่ าสุดได้ แสดงให้ เห็นว่ ามู ลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนสูงกว่ ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ และ
24.3 จากการวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ ท่ี ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ นและสถานการณ์ ท่ีมี ก ารเปลี่ ย นแปลงนั บ จาก
การคานวณมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนล่ าสุด มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การคานวณจะ
แสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในปัจจุบันต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
25– 27 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
28 ต้ นทุนในการจาหน่ ายในส่วนที่มิได้ รับรู้เป็ นหนี้สินต้ องนามาหักในการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ นทุนในการจาหน่าย ตัวอย่างของต้ นทุนในการจาหน่าย 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 โดยตรงที่ทาให้
สินทรั พย์น้ันอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะขาย อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ าง (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
และต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการลดขนาดหรื อการปรั บโครงสร้ างธุรกิจหลั งการจาหน่ ายสินทรั พย์
ไม่ถือเป็ นต้ นทุนส่วนเพิ่มโดยตรงในการจาหน่ายสินทรัพย์น้ัน
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29 ในการจาหน่ ายสินทรั พ ย์บางครั้ ง ผู้ ซ้ ื อต้ องรั บ ภาระหนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ องด้ วย และมู ลค่ายุ ติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์จะนามูลค่าของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องมาใช้
ย่อหน้ าที่ 78 อธิบายเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติสาหรับกรณีดังกล่าว

มูลค่าจากการใช้
30 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ต้องรวมอยู่ในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
30.1 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
30.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้ นกับจานวนเงิน หรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ยปัจจุบนั ในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก
ความเสีย่ ง
30.4 ราคาทีไ่ ด้คานึงถึงความไม่แน่นอนทีส่ ืบเนือ่ งมาจากสินทรัพย์ และ
30.5 ปั จจัย อื่น เช่ น การขาดสภาพคล่ อง ซึ่ งผู ร้ ่ ว มตลาดจะสะท้อ นในการกาหนดกระแส
เงินสดในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
31 การประมาณการมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
31.1 ประมาณการกระแสเงินสดรั บและจ่ ายในอนาคตที่จะได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องและจากการจาหน่ายสินทรัพย์ และ
31.2 ใช้ อตั ราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว
32 กิจ การสามารถสะท้ อ นองค์ ป ระกอบที่ร ะบุ ในย่ อ หน้ า ที่ 30.2 30.4 และ 30.5 โดยการเลื อ ก
ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได้ ไม่ว่ากิจการจะเลือกใช้
วิธีใดเพื่อสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจานวนเงินหรื อจังหวะ
เวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ท่ไี ด้ ต้องสะท้ อนถึงมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดไว้ กล่าวคือ กิจการอาจใช้ มูลค่าถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะเป็ นไปได้
ของทุกกรณีได้ แนวทางเพิ่มเติมในการใช้ เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพื่อวัดมูลค่าจากการใช้ ของ
สินทรัพย์ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก

เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
33 ในการวัดมูลค่าจากการใช้ กิจการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
33.1 ประมาณการกระแสเงิน สด โดยอาศัยข้อ สมมติ ที่ส มเหตุ ส มผลและมีห ลักฐาน
สนับสนุ นซึ่ งแสดงถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริหารภายใต้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่จะเป็ นอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ และ
กิจการต้องให้น้ าหนักกับหลักฐานสนับสนุนทีไ่ ด้จากภายนอก
33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิจากฝ่ ายบริหาร แต่ตอ้ งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด
รับ หรื อ จ่ ายที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากการปรับ โครงสร้า งในอนาคต หรื อ จาก
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34

35

36

37

38

การปรับปรุงหรือทาให้สินทรัพย์น้ นั ดี ขึ้น การประมาณการโดยอาศัยงบประมาณ
หรือประมาณการดังกล่าวต้องครอบคลุ มระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมี
เหตุผลสนับสนุนเพียงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่ านกว่านั้น
33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการล่าสุด
โดยการปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณ
การด้วยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลงสาหรับปี ถัดไป นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ น
ว่ ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้ น อัตราการเติ บโตนี้ ต้องไม่ สูงกว่ าอัตรา
การเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้น
ดาเนินงานอยู่ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย์น้นั ถูกนาไปใช้ นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ น
ว่ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตทีส่ ูงกว่า
ฝ่ ายบริหารต้ องประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อ สมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในปัจจุ บัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง ฝ่ ายบริหารต้ องมั่นใจว่าข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในปัจจุบันสอดคล้ องกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยนาผลกระทบจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลัง
หรือสถานการณ์ท่ไี ม่ได้ เกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้ วย
โดยทั่วไปงบประมาณหรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้ อย่างชัดเจน
และเชื่อถือได้ ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี มักไม่สามารถหาได้ ด้ วยเหตุดังกล่าวฝ่ ายบริหารจึงควร
ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่าสุดสาหรับ ระยะเวลา 5 ปี
เป็ นอย่างมาก ฝ่ ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ หรือ
ประมาณการทางการเงินที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี หากฝ่ ายบริหารมั่นใจว่าประมาณการนั้นเชื่อถือ
ได้ และฝ่ ายบริหารต้ องสามารถแสดงให้ เห็นว่าจากประสบการณ์ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแส
เงินสดสาหรับระยะเวลาที่เกินกว่า 5 ปี ได้ อย่างแม่นยา
กิจการต้ องประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยการปรับ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินด้ วยอัตรา
การเติบโตสาหรับปี ถัดไป อัตราการเติบโตที่ใช้ ต้องเป็ นอัตราคงที่หรื ออัตราที่ลดลง ดังนั้นอัตรา
การเติบโตที่เหมาะสมควรเท่ากับศูนย์หรือติดลบ นอกจากมีข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับรูปแบบวงจร
ของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโต
สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ ามาในตลาดทาให้ การเติบโตของกิจการถู กจากัด ดังนั้น จึงเป็ น
การยากที่ อั ต ราการเติ บ โตของกิ จ การจะสู ง กว่ า อั ต ราการเติ บ โตในอดี ต ถั ว เฉลี่ ย ระยะยาว
(เป็ นต้ นว่า 20 ปี ) ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดาเนินงานอยู่ หรือของ
ตลาดซึ่งสินทรัพย์น้ันถูกนาไปใช้
ในการใช้ ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการต้ องพิจารณาว่าข้ อมูลดังกล่าว
จัดทาขึ้นโดยอาศัยข้ อสมมติท่สี มเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน 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 ายที่จาเป็ นในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้
สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ ายเพือ่ การเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ ใน
สภาพพร้อ มที่ จ ะใช้ง านได้) และประมาณการกระแสเงิ น สดจ่ า ยดัง กล่ า วจะต้อ ง
เกีย่ วข้องโดยตรง หรือสามารถปันส่วนให้กบั สินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและ
สมา่ เสมอได้ และ
39.3 กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ จ ะได้ร ับ (หรื อ ที่ จ ะต้อ งจ่ า ย) จากการจ าหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั
เมือ่ สิ้ นอายุการให้ประโยชน์
40 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้ องมาจากข้ อ สมมติท่สี ม่าเสมอเกี่ยวกับ
การเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไป ดังนั้นกิจการต้ องประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตโดยการประเมินระดับราคาที่มีผลกระทบของอัตราเงินเฟ้ อ หากกิจการใช้ อัตรา
คิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปไว้ แล้ ว สาหรับกรณีท่อี ัตรา
คิ ดลดที่ใช้ ไม่ ไ ด้ ร วมผลกระทบของการเพิ่ มขึ้ น ของราคาจากอัตราเงิ น เฟ้ อทั่วไป กิจการต้ อ ง
ประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตโดยการประเมิ น ระดั บ ราคาที่ไม่ มีผลกระทบของอัตรา
เงินเฟ้ อ (แต่ให้ รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต)
41 การประมาณการกระแสเงิ น สดจ่ า ยต้ อ งรวมถึ งค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษาสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิดขึ้ น
เป็ นประจาทุกวันและค่าใช้ จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้ องโดยตรงหรือที่สามารถปั นส่วนให้ กับสินทรัพย์
โดยใช้ เกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลและสม่าเสมอเพื่อทาให้ สนิ ทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
42 กิจการต้ องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นก่อนที่สินทรั พย์น้ัน
พร้ อมที่จะใช้ งานหรือพร้ อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้ รวมกระแสเงินสดจ่า ย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเพิ่มของ
อาคารระหว่างก่อสร้ างหรือโครงการพัฒนาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
43 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้ องไม่รวมจานวนต่อไปนี้เพื่อป้ องกันการคานวณซา้
43.1 กระแสเงิน สดรั บจากสิน ทรั พย์ท่ีก่ อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บ ซึ่ งเป็ นอิสระอย่ างมากจาก
กระแสเงิ น สดรั บ ที่เ กิด จากสิน ทรั พ ย์ ภายใต้ ก ารพิ จ ารณา (เช่ น สิน ทรั พ ย์ท างการเงิ น
ประเภทลูกหนี้) และ
43.2 กระแสเงิ น สดจ่ า ยที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ภาระผู ก พั น ซึ่ งได้ รั บ รู้ เ ป็ นหนี้ สิน ไว้ แ ล้ ว (เช่ น เจ้ า หนี้
เงินบาเหน็จบานาญ หรือประมาณการหนี้สนิ )
44 กิจการต้อ งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปั จจุ บนั ของสิ นทรัพย์ และ
การประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
จากรายการต่อไปนี้
44.1 การปรับโครงสร้างในอนาคตทีย่ งั ไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน หรือ
44.2 การปรับปรุงหรือทาให้สินทรัพย์น้นั ดีขึ้น
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45 เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ ประมาณการจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังนั้น มูลค่า
จากการใช้ จึงไม่สะท้อนให้ เห็นถึง ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
45.1 กระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตหรื อต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสามารถประหยัด ได้ (เช่ น ต้ นทุน
เกี่ยวกับ พนั ก งานที่ลดลง) หรื อ ผลประโยชน์ ท่ีคาดว่ า จะเกิดขึ้ น จากการปรั บ โครงสร้ า ง
ในอนาคตที่กจิ การยังไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน หรือ
45.2 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อปรับปรุงหรือทาให้ สินทรัพย์น้ันดีข้ ึนหรือกระแสเงินสดรับ
ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว
46 การปรับโครงสร้ าง หมายถึง แผนงานที่อยู่ภายใต้ การวางแผนและควบคุมของฝ่ ายบริหารซึ่งทาให้
เกิด เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ส าระส าคั ญ กับ ขอบเขตในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของกิจ การหรื อ ลั กษณะ
การดาเนิน ธุรกิจ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุง 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 ที่ จ ะปรั บ โครงสร้ าง สิ น ทรั พ ย์ บ างรายการอาจได้ รั บ ผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้ างนั้น ดังนั้นเมื่อกิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้ างกิจการต้ อง
47.1 กาหนดมูลค่าจากการใช้ โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่สะท้ อนถึง
ต้ นทุ นที่ประหยั ดได้ และผลประโยชน์ อ่ ื นที่เกิ ดจากการปรั บโครงสร้ า ง (ซึ่ งก าหนดจาก
งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุดที่ได้ รับอนุมัติจากฝ่ ายบริหาร) และ
47.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตสาหรั บการปรับโครงสร้ างและนาไปรวมอยู่ใน
ประมาณการหนี้สนิ จากการปรับโครงสร้ างตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี 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 องไม่ร วมประมาณการกระแสเงินสดรั บใน
อนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดจ่าย
เพื่อปรับปรุงหรือทาให้ สนิ ทรัพย์ดีข้ นึ จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้น
49 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้ รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จาเป็ นสาหรับการรักษา
ระดั บ ของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ค าดว่ า จะเกิด จากสิน ทรั พ ย์ ใ นสภาพปั จ จุ บั น เมื่ อ หน่ ว ย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดประกอบด้ วยสินทรัพย์ท่มี อี ายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่าง
กันและสินทรัพย์ทุกรายการนั้นมีความจาเป็ นต่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดจะถือว่า การเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ท่มี ีอายุการให้ ประโยชน์ส้นั กว่าเป็ นส่วน
หนึ่ งของการบารุงรั กษาตามปกติเพื่ อทาให้ หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้ นอยู่ ในสภาพที่
ใช้ งานได้ ในทานองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหนึ่งมีส่วนประกอบที่มีอายุการให้ ประโยชน์
โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแทนของส่วนประกอบที่มีอายุการให้ ประโยชน์ ส้ันกว่าจะ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบารุงรั กษาสินทรั พย์เมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
เกิดจากสินทรัพย์น้ัน
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50 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ต้องไม่รวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจ่ ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
50.2 ภาษีเงินได้ทีร่ บั หรือจ่ ายไป
51 ข้ อ สมมติท่ีใช้ ในการประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตต้ อ งสอดคล้ องกับข้ อสมมติ ท่ีใช้ ใน
การกาหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้น กิจการอาจนาผลกระทบของข้ อสมมติบางประการมารวมคานวณ
ซ้าหรื อ อาจไม่ นามาคานวณ หากกิจการได้ คานึ งถึงผลกระทบของมูลค่า ของเงินตามเวลาโดย
การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ ว กิจการต้ องไม่นากระแสเงินสดรับหรือจ่าย
จากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ในทานองเดียวกัน กระแส
เงินสดในอนาคตต้ องเป็ นประมาณการก่อนหักภาษีเงินได้ เนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณ
เป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้
52 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิทีจ่ ะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์เมือ่
สิ้ นสุดอายุการให้ประโยชน์ตอ้ งเป็ นจานวนเงินซึ่ งกิจการคาดว่ าจะได้รบั จากการจาหน่าย
สินทรัพย์ในราคาที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน จานวนที่คาดว่าจะ
ได้รบั จากการจาหน่ายนี้ ต้องหักประมาณการต้นทุนในการจาหน่าย
53 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีจะได้ รับ (หรื อที่จะต้ องจ่ าย) จากการจาหน่ า ยสินทรั พย์เมื่อ
สิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์จะต้ องกาหนดในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย เว้ นแต่ในการประมาณกระแสเงินสดสุทธิน้ัน
53.1 กิจการใช้ ราคาที่อ้างอิงได้ ณ วันที่ทาการประมาณการสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ซึ่ งสิ้น สุดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ และน าไปใช้ ในการดาเนิ น งานภายใต้ สภาพการณ์ ท่ี
คล้ ายคลึงกัน
53.2 กิจ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง ราคาดังกล่ าวด้ วยผลกระทบจากการเพิ่ มขึ้น ของระดับ ราคาใน
อนาคตเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ อทั่วไป และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับ
ราคาในอนาคตที่เ ฉพาะเจาะจงกับ สิน ทรั พ ย์ น้ั น อย่ า งไรก็ตาม ถ้ า กิจการไม่ ได้ ร วม
ผลกระทบจากภาวะเงิน เฟ้ อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตจาก
การใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและอัตราคิดลด กิจการต้ องไม่รวมผลกระทบดังกล่าวใน
การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ด้วย
53ก มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติ ธรรมสะท้ อนถึงข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะ
นามาใช้ เมื่อมีการกาหนดราคาสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้ าม มูลค่าจากการใช้ สะท้ อนถึงผลกระทบ
จากปั จจัยต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลเฉพาะเจาะจงต่ อกิจการและไม่ ได้ ส่งผลกับกิจการอื่นทั่วไป เช่ น
มูลค่ายุติธรรมไม่ได้ สะท้อนถึงปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ มีไว้ สาหรับผู้ร่วมตลาด
53ก.1 มูลค่าส่วนเพิ่มที่ได้ มาจากการรวมกลุ่มของสินทรัพย์ (เช่น การสร้ างกลุ่มการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีสถานที่ต้งั แตกต่างกัน)
53ก.2 การผนึกกาลังร่วมกันระหว่างสินทรัพย์ท่มี ีการวัดมูลค่ากับสินทรัพย์อ่นื
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53ก.3 สิทธิทางกฎหมายหรือข้ อจากัดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสาหรับเจ้ าของสินทรัพย์ใน
ปัจจุบัน และ
53ก.4 ประโยชน์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีท่เี ฉพาะเจาะจงสาหรับเจ้ 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 วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมสาหรับสกุลเงินนั้น กิจการต้ องแปลงค่ามูลค่าปั จจุ บันที่
ประมาณการขึ้นโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คานวณมูลค่าจากการใช้

อัตราคิดลด
55 อัตราคิดลด (อัตรา) ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปัจจุบนั ของ
55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ
55.2 ความเสี่ย งที่ เ ฉพาะเจาะจงของสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ ง การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตยังไม่ได้นาความเสีย่ งดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงประมาณการ
56 อัตราที่สะท้ อนการประเมินมู ลค่ าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปั จจุ บันและความเสี่ยง
ที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ คือผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนต้ องการหากได้ เลือกการลงทุนที่ก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดที่มีจานวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะ
ได้ รับจากสินทรั พย์ น้ั น อัตราดังกล่ าวประเมินได้ จากอัตราในตลาดปั จจุ บันสาหรั บสินทรั พย์ ท่ี
คล้ ายคลึงกัน หรื อจากต้ นทุ นถัวเฉลี่ ยถ่วงน้าหนักของเงินทุ 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 พย์ ท่ีกาลั งพิ จารณาอยู่ อย่างไรก็ตาม อัตราคิดลดที่ใช้ ในการวั ดมู ลค่ าจาก
การใช้ ต้ อ งไม่ น าความเสี่ ยงมาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต ทั้ง นี้
เพื่อป้ องกันการคานวณซา้
57 เมื่อกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้ เฉพาะเจาะจงกับสินทรั พย์ได้ จากตลาดโดยตรง กิจการต้ อง
หาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้ เคียงกันเพื่อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่มเติมในการประมาณ
การอัตราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
58 กิจการต้ องรั บรู้และวัด มูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พ ย์แต่ละรายการที่ไม่ รวมถึง
ค่าความนิยม ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 59 ถึง 64 และต้ องรั บรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่
65 ถึง 108
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59 กิจการต้องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ก็ต่อเมือ่
มู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ร ับคื นต า่ กว่ ามู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ น้ นั มู ลค่ าส่ วนที่ ลดลงคื อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
60 กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรือขาดทุน ทันที เว้นแต่ มูลค่ าตามบัญชี
ของสินทรัพย์เป็ นราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ตัวอย่างเช่ น
วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์) กิจการต้อ งนาผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ไ ปลด
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
61 กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ท่ไี ม่มีการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในกรณีท่ผี ลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไม่เกินกว่าจานวนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ท่ีบันทึกไว้ สาหรั บสินทรั พย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์
ที่ตีราคาใหม่ดังกล่าวต้ องนาไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์น้ัน
62 กรณี ที่ ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ป ระมาณการขึ้ นมี จ านวนสู ง กว่ า มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์ที่เ กี่ย วข้อ ง กิ จ การต้อ งรับ รู ้ส่ ว นต่ า งนั้น เป็ นหนี้ สิ น หากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกาหนดไว้
63 หลังจากที่กิจการรับรู ผ้ ลขาดทุ นจากการด้อยค่ า กิจการต้อ งปรับปรุงการคานวณค่ าเสื่อ ม
ราคา (ค่ าตัดจาหน่าย) ของสินทรัพย์สาหรับงวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่ าตามบัญชี ที่
ปรับปรุงใหม่ของสินทรัพย์หกั ด้วยมู ลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) และนามาปั นส่ วนอย่างเป็ นระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์
64 หากกิจ การรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า กิจ การต้ อ งระบุ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบั ญชีท่ีเกี่ยวข้ องตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้ โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชี ท่ปี รั บปรุงใหม่ของสินทรั พย์กับฐานภาษี
ของสินทรัพย์น้ัน

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

การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
66 หากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ใดที่แ สดงว่ า สิ น ทรัพ ย์อ าจเกิ ดการด้อ ยค่ า กิ จการต้อ งประมาณการมู ล ค่ า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
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คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดที่ มี สิ น ทรัพ ย์ที่ ก าลัง พิจ ารณารวมอยู่ (หน่ ว ย
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด)
67 กิจการจะไม่สามารถกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ หากเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
67.1 มูลค่ าจากการใช้ ของสิน ทรั พย์ ไม่ สามารถประมาณการได้ ใกล้ เคียงกับ มู ลค่ า ยุ ติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคต
จากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องไม่สามารถประมาณการได้ เป็ นจานวนเงินที่น้อยมาก)
และ
67.2 สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ
ที่เกิดจากสินทรัพย์อ่นื ได้
ในกรณีดังกล่าวกิจการสามารถกาหนดมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนได้
เฉพาะสาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริษัทเหมืองแร่ เป็ นเจ้ าของทางรถไฟส่วนบุ คคลที่ใช้ สนับสนุ นกิจกรรมเหมืองแร่ ของบริษัทเอง
ทางรถไฟส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถนาไปขายเป็ นเศษซากได้ เท่านั้น และไม่สามารถก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่นื ในเหมืองแร่
ในกรณี ดัง กล่ า วบริ ษัท ไม่ ส ามารถประมาณการมูล ค่ า ที ่ค าดว่า จะได้รับ คื น ของทางรถไฟได้
เนือ่ งจากมูลค่าจากการใช้ทางรถไฟไม่สามารถกาหนดได้และอาจแตกต่ างจากมูลค่ าซาก ดังนัน้
บริ ษั ท จึ ง ประมาณการมู ล ค่ า ที ่ค าดว่ า จะได้รับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
ทีท่ างรถไฟดังกล่าวรวมอยู่ดว้ ย กล่าวคือเหมืองแร่โดยรวม
68 ตามคานิยามที่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หมายถึง กลุ่มของ
สินทรัพย์ท่สี ามารถระบุได้ ท่เี ล็กที่สุดซึ่งก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแส
เงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื การระบุหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ต้ อ งอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ หากกิ จ การไม่ ส ามารถก าหนดมู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์
แต่ ล ะรายการได้ กิจ การต้ อ งก าหนดมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของกลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ ล็ก ที่สุ ด
ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บ ซึ่งเป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรั บที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ืน
หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื
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ตัวอย่าง
บริษัทเดินรถประจาทางแห่งหนึ่งให้ บริการภายใต้ สญ
ั ญาที่ทากับเทศบาล ซึ่งกาหนดให้ บริษัทต้ อง
ให้ บริการขั้นต่า 5 เส้ นทาง กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้ รับจากการเดินรถ
แต่ละเส้ นทางแยกจากกันได้ และการเดินรถเส้ นทางหนึ่งมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
เนื่องจากขัอกาหนดตามสัญญา กิจการไม่สามารถทีจ่ ะยกเลิ กเดินรถเส้นทางใดเส้นทางหนึง่ ได้
ดังนัน้ ระดับทีเ่ ล็กทีส่ ุดของกระแสเงินสดรับทีส่ ามารถระบุได้ ซึง่ เป็ นอิ สระอย่างมากจากกระแส
เงินสดรับทีเ่ กิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น คือ กระแสเงินสดรับทีเ่ กิดจากการเดินรถ
ทัง้ 5 เส้นทางรวมกัน ดังนัน้ หน่ วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดคื อบริษัท เดินรถประจาทางทัง้
บริษทั
69 กระแสเงินสดรับ คือกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ รับมาจากบุคคลหรือกิจการ
ภายนอกกิจ การที่เ สนอรายงาน ในการระบุ ว่ า กระแสเงิ น สดรั บ ที่เ กิ ดจากสิน ทรั พย์ หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ซ่ึงเป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื
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
การดาเนิน งานของกิจ การ (เช่ น สายการผลิต ลักษณะของธุรกิจ สถานที่ต้ั ง เขตพื้ นที่ หรื อ
ภูมิ 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
การดาเนินงานของกิจการอย่างต่อเนื่อง หรือการจาหน่ายสินทรัพย์และการยกเลิกการดาเนินงาน
ของกิจการ
70 กิจการต้อ งระบุ ใ ห้สิ นทรัพย์หรื อกลุ่ มสินทรัพย์เ ป็ นหน่ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เ กิดเงินสดหาก
สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ นั ผลิตผลผลิตที่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ แม้ว่าจะมีการนา
ผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ภายในกิจการ หากราคาโอนภายในส่งผลต่อกระแสเงินสด
รับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนาประมาณการที่ดี
ที่สุดของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับราคาในอนาคตสาหรับผลผลิตนั้น ที่เป็ นราคาที่สามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน มาใช้เพือ่
70.1 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ในอนาคตเพื่อกาหนดมู ลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด และ
70.2 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้อ งจ่ ายในอนาคตเพื่อกาหนดมู ลค่ าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์อื่นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน สดอื่นที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ราคาโอนภายใน
71 แม้ ว่ากิจการได้ นาผลผลิตที่ได้ จากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ท้งั หมด หรือบางส่วนไปใช้ ในหน่วย
สินทรัพย์อ่นื ภายในกิจการ (เช่น สินค้ าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้ องถือว่าสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่มสินทรัพย์
อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ได้ ในตลาดซื้อขายคล่อง ทั้งนี้เนื่องจากสินทรั พย์หรื อกลุ่ม
สินทรัพย์น้ันสามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิด
จากสินทรัพย์อ่ ืนหรือกลุ่มของสินทรั พย์อ่ืน กิจการต้ องปรั บปรุงข้ อมูลที่ประมาณการโดยอาศัย
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งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น หรือ
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์อ่นื หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอื่นที่ได้ รับผลกระทบจากราคาโอน
ภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้ อนถึงประมาณการที่ดีท่ีสุดของฝ่ 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 หน่ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิดเงินสดส าหรับสินทรัพย์เ ดียวกันหรื อ สิ นทรัพย์
ประเภทเดียวกันในแต่ละงวดให้มีความสอดคล้องกัน เว้นแต่กิจการสามารถอธิบายเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงได้อย่างสมเหตุสมผล
73 ในกรณีท่กี ิจการกาหนดว่ า สินทรัพย์ท่กี าลังพิจารณาอยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
แตกต่างจากที่กาหนดไว้ ในงวดก่อนหรื อประเภทของสินทรั พย์ต่างๆ ที่รวมในหน่ วยสินทรั พย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดเปลี่ยนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อ ให้ เ กิดเงินสดตามข้ อกาหนดที่ร ะบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 130 หากกิจการรั บรู้ หรื อ กลับ รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
74 มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงิน สดคือ มูลค่ายุติธรรมของหน่ วย
สิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิดเงิ น สดหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ า ยหรื อมู ลค่ า จากการใช้ สิน ทรั พย์น้ั น
แล้ วแต่จานวนเงินใดจะสูงกว่ า ในการกาหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงิน สด กิจ การต้ อ งปฏิบั ติตามย่อ หน้ า ที่ 19 ถึง 57 โดยใช้ คาว่ า “หน่ วยสิน ทรั พย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสด” แทนคาว่า “สินทรัพย์”
75 กิจการต้อ งกาหนดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิ ดเงิ นสดโดยใช้เ กณฑ์ที่
สอดคล้องกับวิธีการทีใ่ ช้กาหนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดนั้น
76 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดต้ อง
76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องโดยตรง หรือที่สามารถปั นส่วนโดยใช้
เกณฑ์ ท่ีส มเหตุ ส มผลและสม่ า 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 นการก าหนดมู ล ค่ า จากการใช้ ของหน่ ว ย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น และ
76.2 ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ใดที่กจิ การได้ รับรู้แล้ ว เว้ นแต่กิจการไม่สามารถกาหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ หากไม่นาหนี้สินนั้นมา
ใช้ ในการพิจารณา
มูลค่าตามบัญชี ต้องคานวณตามที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ นเนื่องจากมู ลค่ายุติธรรมหั กด้ วยต้ นทุนใน
การจาหน่ ายและมู ลค่ าจากการใช้ ของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดกาหนดขึ้นโดยไม่ 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 องนา
สินทรั พย์ทุกรายการที่ก่อให้ เกิดหรือนาไปใช้ เพื่อก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวข้ องรวมไว้ ใน
หน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อ ให้ เ กิดเงินสดเดียวกัน มิฉะนั้ น อาจดู เหมือนว่ ากิจ การได้ รั บคืน มู ลค่ าของ
หน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดเต็มจานวน ทั้งที่ในความเป็ นจริ งผลขาดทุนจากการด้ อยค่าได้
เกิดขึ้นแล้ ว ในบางกรณี แม้ ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนทาให้ เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ประมาณการขึ้น แต่กจิ การอาจไม่สามารถปันส่วนสินทรัพย์น้ัน
ให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดโดยใช้ เกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลและสม่าเสมอ ตัวอย่างเช่น
ค่าความนิยมหรือสินทรัพย์องค์กร เช่น สินทรัพย์ของสานักงานใหญ่ มาตรฐานฉบับนี้ได้ อธิบายวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 103
78 กิจการอาจจาเป็ นต้ องพิจารณาหนี้สนิ ที่กจิ การได้ รับรู้ไว้ แล้ วเพื่อกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ วยสินทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิดเงิ น สด กรณีน้ ี อาจเกิดขึ้น หากกิจการจาหน่ ายหน่ วยสิน ทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ ือต้ องรับภาระหนี้สิน ดังกล่ าว ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนใน
การจาหน่ าย (หรื อประมาณการกระแสเงินสดจากการจาหน่ าย) ของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิด
เงินสด คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดสุทธิจากหนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือต้ องรับภาระหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย ในการเปรียบเทียบระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กิจการต้ องนา
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินไปหักในการกาหนดทั้งมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ ของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริษัทแห่งหนึ่งดาเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายกาหนดว่าเจ้ าของกิจการต้ องบูรณะ
สถานที่เมื่อการทาเหมืองแร่ เสร็จสิ้นลง ต้ นทุนการบูรณะรวมถึงการฟื้ นฟูเหมืองให้ กลับสู่สภาพ
เดิม กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สนิ จากการฟื้ นฟูทนั ทีท่กี ิจการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อ
เริ่ ม ต้ น ท าเหมื 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 ณะสถานที่ เ 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 รับ ข้ อเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผู้เสนอซื้อหลายรายในราคาประมาณ
800 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่ผ้ ูซ้ ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้ นทุนในการจาหน่าย
เหมืองแร่ เป็ นจานวนเงินที่น้อยมาก มูลค่าจากการใช้ ของเหมืองแร่ คิดเป็ นจานวนเงินประมาณ
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 เท่า กับ
1,000 ล้ านบาท
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มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายสาหรับหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดเท่ากับ 800
ล้านบาท ซึง่ เป็ นจานวนสุทธิจากต้นทุนการบูรณะสถานที ่ มูลค่ าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานทีด่ งั กล่าวเท่ากับ 700 ล้านบาท (1,200
ล้านบาท หักด้วย 500 ล้านบาท) มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดสุทธิจาก
ภาระหนี้สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี 1,000 ล้านบาท หักด้วยมูลค่าตาม
บัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที ่ 500 ล้านบาท) ดังนัน้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับ
คื น ของหน่ วยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เกิ ดเงิ น สดจึงมี จ านวนสูงกว่า มูลค่ า ตามบัญ ชี สุทธิ ของหน่ วย
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้
79 เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอาจ
ต้ องรวมสินทรัพย์ท่ไี ม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น (เช่น ลูกหนี้และ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรื อรวมหนี้สินที่กิจการได้ รับรู้แล้ ว (เช่น เจ้ าหนี้ เงินบาเหน็จบานาญ
และประมาณการหนี้สิน อื่น) ในกรณี น้ ี มู ลค่ าตามบั ญชี ของหน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อให้ เกิดเงินสด
จะเพิ่มขึ้นด้ วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และลดลงด้ วยมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ดังกล่าว

ค่าความนิยม
การปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
80 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่ วนั ที่ได้มา กิจการต้อง
ปันส่วน ค่าความนิยมทีเ่ กิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ที่เพิม่ ขึ้ นจากการรวม
ธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้ อจะถูกปั นส่วนกับหน่วยสินทรัพย์หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เ หล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยหรือ
แต่ละกลุ่มทีไ่ ด้รบั การปันส่วนค่าความนิยมต้อง
80.1 เป็ นหน่วยในระดับที่เล็กที่สุด ภายในกิจการที่ใช้ในการประเมินค่ าความนิยมเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ และ
80.2 ไม่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ส่ ว นงานด าเนิ น งานตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 5 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่อ ง ส่ ว นงาน
ดาเนินงาน ก่อนการรวมธุรกิจ
81 ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ท่แี สดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่ง
เกิดจากสินทรั พย์อ่ ืนที่ได้ มาจากการรวมกิจการ ซึ่งไม่สามารถระบุและไม่สามารถรับรู้แยกเป็ น
แต่ละรายการได้ ค่าความนิ ยมไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระจากสินทรั พย์อ่ ืนหรื อกลุ่ ม
ของสินทรัพย์อ่ ืน และในหลายกรณีมักจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดหลายหน่ วย บางครั้ งกิจการอาจไม่สามารถปั นส่วนค่าความนิ 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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ความนิยมเพื่อประโยชน์ ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้ งจะประกอบด้ วยหน่ วยสินทรั พย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดจานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับค่าความนิยม แต่กิจการไม่สามารถปั นส่วนค่าความ
นิยมให้ กับหน่ วยที่เล็กที่สุดเหล่านั้นได้ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 83 ถึง 99
และภาคผนวก ค สาหรั บ หน่ วยสินทรั พ ย์ท่ีก่ อ ให้ เ กิดเงิ นสดที่ได้ รั บ การปั นส่ ว นค่า ความนิ ยม
เช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ได้ รับการปันส่วนค่าความนิยม
เมื่ อ กิ จ การปฏิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 80 กิจ การจะสามารถทดสอบการด้ อยค่ า ของ
ค่าความนิยมในระดับที่สะท้อนวิธกี ารที่กจิ การบริหารการดาเนินงาน ซึ่งค่าความนิยมเข้ าไปมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ ง ดั ง นั้ น กิจ การจึ ง ไม่ จ าเป็ 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 เพื่อวัดมูลค่ากาไรหรื อขาดทุนที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงของอั ตราแลกเปลีย่ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ เช่ น หากกิจการต้ องปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย การปั นส่วนค่าความนิยมให้ กับหน่วยของกิจการในระดับที่
ค่อนข้ างเล็กเพื่อวัด มูลค่าผลกาไรหรือขาดทุน ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ กิจการไม่จาเป็ นต้ อง
ทดสอบการด้ อยค่า ของค่ า ความนิ ยมที่ร ะดับ เดี ยวกัน เว้ นแต่ กิจการประเมิน ค่า ความนิ ยม ณ
ระดับเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภายในกิจการ
หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการรวมธุ รกิจไม่ สามารถดาเนินการเสร็จ
สิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชีที่มีการรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น กิจการต้องดาเนิน การปั นส่วนครั้งแรกนั้นให้
เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชีแรกทีเ่ ริม่ ต้นหลังวันทีม่ ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้ น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ ถ้ าการบันทึกบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจ จาเป็ นต้ องใช้ ประมาณการ ณ วันสิ้นงวดที่มี
การรวมธุรกิจ กิจการที่เป็ นผู้ซ้ ือต้ อง :
85.1 บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยใช้ มูลค่าที่ประมาณการนั้น และ
85.2 รับรู้รายการปรับปรุงที่มีต่อมูลค่าที่ประมาณการ ซึ่งเป็ นผลของการบันทึกบัญชีเริ่มแรก
ภายในรอบระยะเวลาที่มกี ารวัดมูลค่า ซึ่งต้ องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณ์ ดังกล่ าว การปั นส่วนครั้ งแรกของค่ า ความนิ ยมที่รับ รู้ จากการรวมธุรกิจ อาจไม่
สามารถดาเนินการให้ เสร็จสิ้นก่อนสิ้นรอบปี บั ญชี ท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น ในกรณีดังกล่ าวให้
กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 133
หากค่ าความนิยมได้ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน สดและกิจการได้ยกเลิก
การด าเนิ น งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ห น่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ ัน ออกไป ค่ า ความนิ ย มที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การดาเนินงานทีย่ กเลิกนั้นต้อง
86.1 รวมไว้ในมู ลค่ าตามบัญชีของการดาเนินงานนั้นในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุน
จากการยกเลิกการดาเนินงาน และ
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86.2 วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดาเนินงานที่ ยกเลิกและสัดส่วนของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั คงอยู่ เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่า
การค านวณโดยใช้วิ ธี อื่ น จะสามารถสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง มู ลค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานทีย่ กเลิกได้ดีกว่า
ตัวอย่าง
กิจ การได้ ข ายการด าเนิ 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
ความนิยมรวมอยู่ ในราคา 100 ล้ านบาท แต่ค่า ความนิยมที่ปันส่วนให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงกับ กลุ่มสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระดับที่เล็กกว่า
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น เว้ นแต่จะกาหนดขึ้นตามดุลยพินิจของกิจการ มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้ รับคืนตามสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ เท่ากับ 300 ล้ านบาท
เนือ่ งจากค่าความนิยมทีป่ ันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุ
หรือเชือ่ มโยงกับ กลุ่มสินทรัพย์ทีอ่ ยู่ในระดับที เ่ ล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ได้
โดยไม่ใช้ดลุ ยพินิจของกิจการ ค่าความนิยมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานทีย่ กเลิกให้วดั มูลค่าโดย
ใช้เ กณฑ์มูล ค่ า เปรี ย บเที ย บของการด าเนิ น งานที ่ย กเลิ ก และสัด ส่ ว นของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั คงอยู่ ดังนัน้ ค่ าความนิยมทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงิน
สด จานวนร้อยละ 25 จะนาไปรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของการดาเนินงานทีข่ ายไป
87 หากกิ จ การปรับ โครงสร้า งการรายงานใหม่ โดยการปรับ โครงสร้า งดัง กล่ า วส่ ง ผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยใดหน่ว ยหนึ่ง
หรือหลายหน่วย ซึ่ งกิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ดังกล่าวแล้ว กิจการต้องปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง โดยการปันส่วนใหม่ให้ใช้วิธีคานวณตามวิธีมูลค่าเปรียบเทียบใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับวิธีที่ใช้เมือ่ กิจการยกเลิกการดาเนินงานที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคานวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกีย่ วข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่มีการปรับโครงสร้าง
ใหม่ได้ดีกว่า
ตัวอย่าง
กิจการได้ ปั นส่วนค่าความนิ 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 ะก าหนดขึ้ นตามดุ ล พิ นิ จ ของกิ จ การ อย่ า งไรก็ต าม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการรายงานของกิจการส่งผลให้ หน่วยสินทรั พย์ ก. ถูกแบ่งออกและ
นาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอื่น ได้ แก่ หน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.
เนื่องจากค่ าความนิยมทีป่ ั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชือ่ มโยงกับ กลุ่ม
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 นให้กั บ
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หน่วยสินทรัพย์ ก. จะต้องปั นส่วนใหม่ให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง. โดยใช้เกณฑ์มูลค่ า
เปรี ยบเทียบของสัด ส่วนของหน่ วยสินทรัพย์ ก. ทีจ่ ะนาไปรวมกับหน่ วยสินทรัพ ย์ ทีก่ ่อให้เกิ ด
เงินสดอื่น ก่อนทีส่ ดั ส่วนดังกล่าวจะนาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดซึง่ มีค่าความนิยมรวมอยู่
88 ตามที่ก ล่ า วไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 81 หากค่ า ความนิย มมี ค วามเกี่ย วข้อ งกับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด แต่ไม่ได้ปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์น้นั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวต้องได้รบั
การทดสอบการด้อ ยค่ า เมื่ อ มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์อ าจเกิ ด การด้อ ยค่ า โดย
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่า
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 อยค่าของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนดังกล่ าวได้ เพี ยงวิธีเดียว โดยถือว่ า
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่
10 ของมาตรฐานฉบับนี้ได้ กาหนดให้ กจิ การต้ องทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทุกปี
90 กิ จ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ 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
ค่าความนิยม กับมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์น้ นั หากมู ลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้ร ับคื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์สู ง กว่ า มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพย์ใ ห้ถือ ว่ าหน่ ว ย
สินทรัพย์และค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์น้นั ไม่เกิดการด้อยค่า แต่ถ า้ มูลค่า
ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์สูงกว่ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ กิจการ
ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
91-95 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
ช่วงเวลาทีท่ าการทดสอบการด้อยค่า
96 การทดสอบการด้อยค่ าประจาปี สาหรับหน่ว ยสินทรัพย์ที่ก่อ ให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่ ว น
ค่ า ความนิย มให้ก บั หน่ว ยสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่ า วอาจด าเนินการในช่ ว งใดของปี ก็ไ ด้ แต่ ต อ้ ง
ด าเนิน การทดสอบในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของแต่ ล ะปี หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
แต่ ละหน่วยอาจได้รบั การทดสอบการด้อยค่ าในช่ วงเวลาที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากค่ า
ความนิยมบางส่วนหรือทั้งหมดที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจาก
การรวมธุรกิจในระหว่างปี ปัจจุบนั กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าว
ก่อนสิ้ นปี ปัจจุบนั นั้น
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97 หากกิ จ การทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อ ให้เ กิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่ ว นค่ าความนิยมให้กบั หน่ว ยสินทรัพย์ดงั กล่ าวในช่ ว งเวลา
เดีย วกับการทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ว ยสิ นทรัพย์ที่มีค่ าความนิยมรวมอยู่ กิจการต้อ ง
ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของหน่วย
สินทรัพย์ที่มีค่ าความนิยมรวมอยู่ ในทานองเดียวกัน หากกิจการทดสอบการด้อยค่ าของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีป่ ระกอบเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ง
มีการปั นส่ วนค่ าความนิย มให้กบั กลุ่ มของหน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวในช่ วงเวลาเดียวกันกับ
การทดสอบการด้อยค่ าของกลุ่ มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการต้อ ง
ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วยก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์ทีม่ ีค่าความนิยมรวมอยู่
98 ณ เวลาที่มี ก ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ 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 ย์แ ต่ ละรายการก่ อ นเป็ นล าดั บ แรกและรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์
เหล่ านั้ น ก่ อนที่จะทดสอบการด้ อ ยค่ าของหน่ วยสิน ทรั พ ย์ท่ีก่อให้ เ กิดเงิน สดที่มีค่าความนิ ยม
รวมอยู่ ในทานองเดียวกัน หากมีข้อบ่งชี้ว่าหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้ กลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์ท่มี ีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้ อยค่า กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดเป็ นลาดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์
นั้นก่อนที่จะทดสอบการด้ อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ซ่ึงมีการปั นส่วนค่าความนิยมให้ กับ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว
99 การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีการปั นส่วน
ค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวที่คานวณไว้อย่างละเอียดล่าสุดในงวดก่อน อาจ
นามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์น้ 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 สาคัญนับตั้งแต่การคานวณมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนครั้งล่าสุด
99.2 การคานวณครั้งล่าสุดแสดงให้เห็ นว่ ามู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนสู งกว่ามู ลค่าตาม
บัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้นั เป็ นจานวนมาก และ
99.3 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้ นและสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปนับตั้งแต่
การค านวณมู 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 จะต า่ กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ย
สินทรัพย์
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สินทรัพย์องค์กร
100 สินทรั พย์องค์กรรวมถึง สินทรั พย์ของหน่วยงานหรื อกลุ่มหน่ วยงาน เช่ น อาคารสานักงานใหญ่
หรืออาคารของส่วนงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้ อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้ างของกิจการ
จะกาหนดว่ าสินทรั พย์ ท่ีรวมอยู่ ในหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เ กิดเงิ นสดเป็ นไปตามคานิ ยามของ
สินทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานฉบับนี้หรือไม่ ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์องค์กร คือ สินทรัพย์
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 กิจการจึงไม่สามารถกาหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์องค์กรแต่ละรายการได้ เว้ นแต่ฝ่ายบริ หารตัดสินใจที่จะ
จาหน่ายสินทรัพย์องค์กรนั้น ด้ วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งชี้ท่แี สดงว่าสินทรัพย์องค์กรอาจเกิด
การด้ อ ยค่ า กิจ การต้ อ งก าหนดมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ หรื อ กลุ่ มของ
หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่ งมีสินทรัพย์องค์กรรวมอยู่ กิจการต้ องเปรี ยบเทียบมูลค่า
ดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรั พย์ หรื อกลุ่มของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าตามวิธกี ารที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 104
102 ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องระบุสินทรัพย์
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 โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสมา่ เสมอ กิจการต้องเปรียบเทียบ
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่รวมสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
องค์กรที่ปันส่ วนให้กบั หน่ว ยสินทรัพย์น้ นั กับมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืน และรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
102.2 หากกิ จ การไม่ ส ามารถปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก ร ให้ ก ับ
หน่วยสินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ทีส่ มเหตุสมผลและสมา่ เสมอ กิจการต้อง
102.2.1 เปรียบเทียบมู ลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งไม่รวมมูลค่าตาม
บัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์อ งค์ ก ร กับ 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 ดเงินสดที่เล็กที่สุ ด ซึ่ งรวม
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณาและสัดส่ วนของ
มู ล ค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์อ งค์กรที่ สามารถปั นส่ วนให้ก ับหน่ ว ย
สินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ทีอ่ ย่างสมเหตุสมผลและสมา่ เสมอ และ
102.2.3 เปรี ยบเที ยบมู ลค่ าตามบัญชี ของกลุ่ มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงิ น สดซึ่ ง รวมสัด ส่ ว นของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รที่
มีการปั นส่ วนให้กบั กลุ่ มของหน่วยสิ 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
กลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิดเงินสดที่เ ล็กที่สุ ด ซึ่ งมีการปั นส่ ว นค่ าความนิยมหรื อ
สินทรัพย์องค์กรให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าว) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนตา่ กว่ามูลค่า
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
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพือ่ ลดมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์
(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ตามลาดับ ดังนี้
104.1 ลาดับแรก ลดมู ลค่ าตามบัญชี ของค่ าความนิยมที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) และ
104.2 ลาดับถัดไป ลดมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อื่นๆ ที่ร วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าวตามสัดส่ วนของมู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กิจการต้องรับรูก้ ารลดลงของมูลค่าตามบัญชีเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่
ละรายการตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 60
105 ในการปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 กิจการต้องไม่ลด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ตา่ กว่าจานวนทีส่ ูงทีส่ ุดของ
105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย (หากสามารถวัดมูลค่าได้)
105.2 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
105.3 ศูนย์
จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ตอ้ งปั นส่วนให้แก่สินทรัพย์ ให้นาไปปั นส่วนตามสัดส่วน
ให้กบั สินทรัพย์อื่นทีร่ วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
106 หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์แต่ละ
รายการที่รวมอยู่ในหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดได้ มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดให้ กิจการใช้
วิธกี ารปันส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าให้ กบั สินทรัพย์ (ยกเว้ นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ในหน่วย
สินทรัพย์เดียวกันโดยใช้ ดุลยพินิจของกิจการ เนื่องจากกิจการได้ รับประโยชน์จากการใช้ สินทรัพย์
ทั้งหมดที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดร่วมกัน
107 หากกิจ การไม่ส ามารถก าหนดมูล ค่า ที่ค าดว่ า จะได้ ร ั บ คืน ของสิน ทรั พ ย์แ ต่ล ะรายการได้
(ดูย่อหน้ าที่ 67)
107.1 กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้นสูงกว่ า จานวนเงินที่มากกว่ าระหว่ างมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ทรั พย์หักด้ วยต้ นทุนใน
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การจาหน่ายกับมูลค่า ตามบัญชี หลังจากที่มีการปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ตาม
ย่อหน้ าที่ 104 และ 105 และ
107.2 กิจการต้ องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดที่สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่เกิดการด้ อยค่า แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้ วย
ต้ นทุนในการจาหน่ายจะน้ อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันก็ตาม
ตัวอย่าง
กิจการมีเครื่องจักรที่ชารุดเสียหายแต่ยังคงใช้ งานอยู่แม้ ว่าจะไม่ดีเช่นเดิม เครื่องจักรมีมูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ นทุนในการจาหน่ายต่ากว่ ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บที่เป็ นอิสระ เครื่ องจักร
ดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุได้ ว่าเป็ นกลุ่มสินทรัพ ย์ท่เี 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 อาจแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย และ
(2) มูลค่าจากการใช้ของเครือ่ งจักรนัน้ กิจการสามารถกาหนดได้เฉพาะหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
ซึง่ มีเครือ่ งจักรนัน้ รวมอยู่ (สายการผลิต)
เนื่องจากสายการผลิต ไม่เกิดการด้อยค่ า ดังนัน้ กิจการจึงไม่ตอ้ งรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ าทีส่ าหรับ
เครือ่ งจักร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจาเป็ นต้องประเมิน ระยะเวลาการคิดค่าเสือ่ มราคาของเครือ่ งจักรใหม่
หรือเปลีย่ นแปลงวิธีคิดค่ าเสือ่ มราคาของเครื่องจักรเนื่องจากระยะเวลาการคิ ดค่ าเสือ่ มราคาทีส่ นั้ ลง หรือ
วิธีการคิ ดค่ าเสือ่ มราคาทีเ่ ร่ งขึ้น จะสะท้อนให้เห็นถึงอายุการให้ประโยชน์ ของเครื่องจักรทีเ่ หลืออยู่ หรื อ
รูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั ได้ดีข้ นึ
ข้อสมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริหารแสดงให้ เห็นว่าฝ่ าย
บริหารมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรโดยจะขายเครื่องจักรเก่าในอนาคตอันใกล้ กิจการประมาณ
การว่ ากระแสเงิน สดรั บ จากการใช้ เครื่ องจักรอย่ างต่อเนื่ องจนถึงวั นจาหน่ ายเครื่ องจั กรเป็ นจานวนเงิน
ที่น้อยมาก
มูล ค่ า จากการใช้ข องเครื่อ งจัก รสามารถประมาณการได้ใ กล้เ คี ย งกับ มูล ค่ า ยุติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุน ใน
การจ าหน่ าย ดังนัน้ มูลค่ าที ่คาดว่า จะได้รับคื น ของเครื่องจักรจึงสามารถกาหนดได้ และไม่จาเป็ นต้อง
พิจารณาถึงหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีม่ ีเครือ่ งจักรนัน้ รวมอยู่ (กล่าวคือ สายการผลิต) นอกจากนี้
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครือ่ งจักรดังกล่าว เนือ่ งจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนใน
การจาหน่ายของเครือ่ งจักรต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเครือ่ งจักร
108 หลังจากปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 แล้ว กิจการต้องรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั คงอยู่เป็ นหนี้ สินหากมาตรฐานฉบับอื่นกาหนดไว้
32

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
109 มาตรฐานฉบั บ นี้ ได้ ก าหนดวิ ธี ปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บ การกลั บ รายการผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ของ
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่งกิจการรับรู้ในงวดก่อนไว้ ในย่อหน้ าที่ 110 ถึง
116 คาว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้ าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์แต่ละรายการหรือ หน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่
117 ถึง 121ข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรั บหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่
122 ถึง 123 และข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับค่าความนิยมได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
110 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ใดที่แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยมทีก่ ิจการได้รบั รูใ้ นงวดก่อนอาจไม่จาเป็ นต้องมี
อยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คืนของสินทรัพย์น้นั
111 ในการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
ค่าความนิยมทีก่ ิจการรับรูใ้ นงวดก่อนอาจไม่จาเป็ นต้องมีอยู่หรืออาจลดลงหรือไม่ กิจการต้อง
พิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้อมูลจากภายนอก
111.1 มีขอ้ ชี้ บ่งทีส่ งั เกตได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญในระหว่างงวด
111.2 มีการเปลี่ย นแปลงอย่างมีนยั ส าคัญที่ส่ งผลกระทบทางบวกต่ อ กิจการเกิดขึ้ นใน
ระหว่ า งงวดหรื อ ในอนาคตอัน ใกล้ โดยการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วอาจเป็ น
การเปลี่ย นแปลงในสภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิ จ หรื อ
กฎหมาย ทีก่ ิจการดาเนินการ หรืออาจเป็ นการเปลีย่ นแปลงในตลาดของสินทรัพย์น้นั
111.3 อัตราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้น
ลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณมู ลค่าจากการใช้ของ
สิ น ทรัพ ย์ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์น้ ัน เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีสาระสาคัญ
แหล่งข้อมูลภายใน
111.4 มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งมี น ยั ส าคัญ เกี่ย วกับ ลัก ษณะการใช้ หรื อ คาดว่ า จะใช้
สินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรื อในอนาคตอันใกล้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในระหว่างงวด เพือ่ ปรับปรุงหรือ
ทาให้สินทรัพย์น้ นั ดีขึ้น หรือปรับโครงสร้างการดาเนินงานที่กิจการนาสินทรัพย์น้ นั
ไปใช้
111.5 มี ห ลัก ฐานจากข้อ มู ล ที่ ร ายงานเป็ นการภายใน ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ว่ า ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกว่าทีค่ าดไว้
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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 อาจไม่จาเป็ นต้ องมีอยู่หรืออาจลดลง อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่ากิจการอาจจาเป็ นต้ องทบทวนและ
ปรับปรุงอายุการให้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ รวมทั้งวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจาหน่าย) หรือ
มูลค่าคงเหลื อของสินทรั พย์ เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์น้ัน แม้ ว่ากิจการไม่ได้ กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์กต็ าม
114 กิจการต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม ที่รบั รูใ้ น
งวดก่อนๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงของประมาณการที่ใช้กาหนดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
นับตั้งแต่วนั ทีก่ ิจการได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด ในกรณีนี้ กิจการต้องบันทึก
เพิม่ มูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (เว้นแต่จะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 117) การเพิม่ ขึ้ นดังกล่าว คือ การกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
115 การกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า แสดงให้ เ ห็น ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของประมาณการ
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ ไม่ว่าจากการใช้ หรื อจากการขายสิน ทรั พย์น้ั น
นับตั้งแต่วันที่กิจการรั บรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์น้ั นครั้ งล่ าสุด ย่ อหน้ าที่ 130
ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งระบุ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของประมาณการที่ ส่ ง ผลให้ ประมาณการ
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของประมาณ
การรวมถึง
115.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ท่ใี ช้ กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (กล่าวคือ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รับ คืน กาหนดจากมูลค่ ายุติธรรมหั ก ด้ วยต้ นทุน ในการจาหน่ าย หรื อมู ลค่า จาก
การใช้ )
115.2 การเปลี่ ยนแปลงจ านวนเงิน หรื อ ช่ วงเวลาที่ใช้ ในการประมาณการกระแสเงิ น สดใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกาหนดจาก
มูลค่าจากการใช้ หรือ
115.3 การเปลี่ ยนแปลงของประมาณการเกี่ยวกับส่วนประกอบที่นามาพิ จารณาในการกาหนด
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย หากมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนกาหนดจาก
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย
116 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาที่ใกล้ เข้ ามา อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน
การให้ ป ระโยชน์ ของสินทรั พ ย์ไม่ ได้ เพิ่ มขึ้น ดังนั้น กิจการต้ องไม่ กลับ 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 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิม่ ขึ้ นจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อ ยค่ า ต้อ งไม่ สู ง กว่ า มู ลค่ าตามบัญ ชี ที่ ก าหนดไว้ (สุ ท ธิ จ ากค่ าตัด จาหน่ายหรื อ
ค่าเสือ่ มราคา) โดยไม่รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้นั ในปี ก่อนๆ
118 การเพิ่ มขึ้นของมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่ไี ม่ใช่ ค่าความนิยมส่วนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ท่ี
กาหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรั พย์น้ันในงวดก่อน ถือเป็ นการตีราคาใหม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์น้ันในการบันทึกรายการสาหรับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ดังกล่าว
119 กิจการต้องบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม โดย
รับรูไ้ ปยังกาไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่กรณีทีส่ ินทรัพย์น้นั แสดงด้วยราคาทีต่ ีใหม่ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น (เช่ น วิธีการตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์) กิจการต้องถือว่าการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ที่ตี ราคาใหม่ เป็ นการตี ราคาเพิ่มตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น
120 กิจการต้ อ งรั บรู้ การกลับ รายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ท่ีตีราคาใหม่ ในกาไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น และรั บ รู้ ส่ ว นเกิน ทุ น จากการตี ร าคาสิน ทรั พย์ น้ั น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไรก็ต าม
หากกิจการได้ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่น้ันไปยังกาไรหรือขาดทุน
ในงวดก่อน กิจการต้ องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไปยังกาไรหรือขาดทุน
เป็ นจานวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่กจิ การเคยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดก่อน
121 หลังจากทีก่ ิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
(ค่าตัดจาหน่าย) ของสินทรัพย์สาหรับงวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่าตามบัญชี ที่ปรับปรุง
ใหม่ของสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) และนามาปั นส่วนอย่างเป็ นระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
122 ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการ
จะต้องปั นส่วนมูลค่าที่เพิ่มขึ้ นไปยังสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่
ในหน่วยสินทรัพย์น้นั ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว การเพิม่ ขึ้ นของ
มู ลค่ าตามบัญชีตอ้ งถือเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละ
รายการ และให้รบั รูต้ ามวิธีการทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 119
123 ในการปั นส่ วนการกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดตามที่กาหนดไว้ใ นย่อหน้าที่ 122 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการต้องไม่
เพิม่ ขึ้ นเกินกว่าจานวนทีต่ า่ กว่าระหว่าง
123.1 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
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123.2 มู ลค่าตามบัญชี ที่กาหนดไว้ (สุทธิ จากค่าตัดจาหน่ายหรือค่ าเสื่อมราคา) โดยไม่
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
จานวนผลขาดทุนจากการด้อ ยค่ า ที่กลับรายการ ซึ่ งต้อ งปั นส่ ว นให้แก่ สิ นทรัพย์ ให้นาไป
ปันส่วนตามสัดส่วนให้กบั 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 ดเผยข้อมูลสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
126.1 จานวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ที่รบั รู ใ้ นกาไรหรือ ขาดทุ น ในระหว่ างงวด และ
รายการแต่ ล ะบรรทัด ที่แ สดงในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ ซึ่ ง มี ผ ลขาดทุ น จาก
การด้อยค่ารวมอยู่
126.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ ซึ่งรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนในระหว่าง
งวด และรายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุน
จากการด้อยค่าทีก่ ลับรายการรวมอยู่
126.3 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รบั รู ใ้ นกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
126.4 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รบั รู ใ้ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
127 สินทรั พย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรั พย์ท่มี ีลักษณะและการใช้ งานคล้ ายคลึงกันใน
การดาเนินงานของกิจการ
128 กิจ การอาจเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 126 ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ต้ อ งเปิ ดเผย
สาหรั บสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี้ รวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่า
ตามบั ญ ชี ข องที่ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ร ะหว่ า งวั น ต้ น งวดและวั น สิ้ น งวด ตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
129 กิจการที่รายงานข้อมูล จาแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ สาหรับแต่ละส่วนงาน
ทีร่ ายงาน
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129.1 จานวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่รบั รู ใ้ นกาไรหรื อ ขาดทุ น และที่ร ั บรู ใ้ นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
129.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ กลับรายการ ที่รบั รู ใ้ นกาไรหรือขาดทุน และที่
รับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
130 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรับ สิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการ (รวมถึง ค่ า ความนิ ย ม) หรื อ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการรับรู ้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
ในระหว่างงวด ดังต่อไปนี้
130.1 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ทาให้กิจการต้องรับรู ้ หรือ กลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า
130.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รู ้ หรือกลับรายการ
130.3 สาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ
130.3.1 ลักษณะสินทรัพย์แต่ละรายการ และ
130.3.2 ส่ วนงานที่ รายงานซึ่ งมี สินทรัพย์น้ นั รวมอยู่ หากกิจการรายงานข้อมู ล
จาแนกตามส่ วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน
130.4 สาหรับหน่วยของสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
130.4.1 ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกับ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด (เช่ น เป็ น
สายการผลิต โรงงาน การดาเนินงานทางธุ รกิจ หน่วยงานทางภู มิศาสตร์
หรื อส่ วนงานที่รายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน)
130.4.2 จานวนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่ รบั รู ้ หรือ กลับรายการ โดยแสดง
จาแนกตามสิ นทรัพย์แต่ ละประเภท และตามส่ วนงานที่รายงาน หาก
กิจการรายงานข้อมูลจาแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน และ
130.4.3 คาอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็ นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ ให้เกิดเงินสด
ในงวดปั จจุ บนั และงวดก่อน และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวม
สินทรัพย์เป็ นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่ าว หากกิจการได้
เปลี่ย นแปลงลัก ษณะการรวมสิ น ทรัพ ย์ที่ ร วมอยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดนับตั้งแต่วนั ทีป่ ระมาณการมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดครั้งก่อน
130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั 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 นมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย หรือมู ลค่าจาก
การใช้
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130.6 หากมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนเป็ นมู ลค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
130.6.1 การวัดมู ล ค่ ายุติธ รรมของสิ นทรัพย์ (หน่ว ยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เ กิด
เงินสด) ทั้งหมดได้รบั การจัดให้อยู่ในลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ
ใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การวัดมู ลค่ ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) โดยไม่คานึงว่ า
“ต้นทุนในการจาหน่าย” จะสามารถสังเกตได้หรือไม่
130.6.2 รายละเอียดของเทคนิคการประเมินมู ลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ได้รบั การจัด
ให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม หากมี
การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมู ลค่ า กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ล
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลของการเปลีย่ นแปลง
และ
130.6.3 ข้อ สมมติ ที่ส าคัญ แต่ ละข้อที่ฝ่ ายบริหารใช้เป็ นพื้ นฐานในการกาหนด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ยส าหรับ การวัด มู ล ค่ า
ยุติธรรมที่ได้รบั การจัดให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติที่สาคัญคือข้อสมมติที่ ส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่า
จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ (หน่ ว ยของสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด)
อ่ อ นไหวมากที่สุ ด นอกจากนี้ กิจการต้อ งเปิ ดเผยอัตราคิ ดลดที่ใ ช้ใ น
การวัดมู ล ค่ า ในงวดปั จจุ บ นั และการวัดมู ล ค่ าในงวดก่ อ น หากมู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่า ยวัด มู ลค่ าโดยใช้เ ทคนิค มู ล ค่ า
ปัจจุบนั
130.7 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ทั้งในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน
(ถ้ามี) หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเป็ นมูลค่าจากการใช้
131 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เกีย่ วกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รบั รู แ้ ละยอดรวม
ของผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่กลับรายการในระหว่ างงวด ดังต่อไปนี้ หากไม่มีขอ้ มู ลที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 130
131.1 ประเภทของสินทรัพย์ที่สาคัญซึ่ งเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่ า และประเภทของ
สินทรัพย์ทีส่ าคัญซึ่งมีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
131.2 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สาคัญที่ทาให้กิจการต้องรับรู แ้ ละกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
132 มาตรฐานฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อสมมติท่กี ิจการใช้ ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ คื น ของสิน 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 กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ ในการวัดมูลค่ า
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ที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ในกรณีท่มี ีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้ัน
133 ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 หากกิจการไม่ได้ทาการปั นส่ วนค่ าความนิยมที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจในระหว่างงวดให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อ งเปิ ดเผยจานวนเงินของค่ าความนิยมที่ไ ม่ ไ ด้
ปันส่วน 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 ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 134.1 ถึ ง 134.6 ส าหรั บ
หน่ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิดเงินสดแต่ ละหน่ว ย (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิด
เงินสดแต่ ละกลุ่ม) หากมู ลค่ าตามบัญชี ของค่าความนิยมหรือ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นจานวนเงินทีม่ ีนยั สาคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่าความนิยมหรือ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีม่ ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ
134.1 มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องค่ าความนิยมที่ปันส่ ว นให้กบั หน่ว ยสิ นทรัพย์ (หรื อ กลุ่ มของ
หน่วยสินทรัพย์)
134.2 มู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ทีป่ ันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
134.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของ
หน่ ว ยสิ นทรัพย์) (เป็ นมู ลค่ า จากการใช้ หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ว ยต้น ทุ น ใน
การจาหน่าย)
134.4 หากมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กาหนดจากมูลค่าจากการใช้ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
134.4.1 ข้อสมมติทีส่ าคัญแต่ละข้อทีฝ่ ่ ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงิน
สดสาหรับรอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด ข้อสมมติที่สาคัญ คือข้อสมมติที่ส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คื นของสิ น ทรัพย์ (หน่ ว ยของสิ นทรัพย์ที่ก่ อ ให้เ กิด เงิ นสด) อ่ อ นไหว
มากทีส่ ุด
134.4.2 คาอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกาหนดมู ลค่าสาหรับข้อ สมมติที่
สาคัญแต่ละข้อ ว่ามู ลค่าที่กาหนดสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือ
สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอกหรือไม่ หากมูลค่าทีก่ าหนดไม่สะท้อน
ถึ ง ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก
39

ให้อ ธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ก าหนดแตกต่ า งจากประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ
แหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ
หรือประมาณการทางการเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิจากฝ่ ายบริหาร ซึ่งหากงวด
เวลาของประมาณการที่นามาใช้กบั หน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์)ครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่ า 5 ปี ให้เปิ ดเผยคาอธิ บายถึง
เหตุผลทีก่ ิจการใช้ประมาณการทีม่ ีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี
134.4.4 อัตราการเติ บโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงิ นสดของงวดเวลาที่
ยาวนานกว่ารอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน
ล่ า สุ ด และให้เ หตุ ผ ลกรณี ที่ มี ก ารใช้อ ัต ราการเติ บโตที่ สู ง กว่ า อัต รา
การเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่
กิจการดาเนินงานอยู่ หรือตลาดของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์น้นั
134.4.5 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย ให้เปิ ดเผยเทคนิคการประเมินมูล
ค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย แต่ไม่มีขอ้ กาหนดให้
กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้) สาหรับกรณี
ที่กิจการไม่ได้วดั มู ลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายโดยใช้ราคาเสนอซื้ อ
ขายสาหรับหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)ที่เหมือนกัน กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
134.5.1 คาอธิ บายข้อ สมมติ ที่ส าคัญ แต่ ละข้อ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารใช้ใ นการกาหนด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ย ข้อ สมมติ ที่ส าคัญ คื อ
ข้อสมมติทีส่ ่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยของ
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด) อ่อนไหวมากทีส่ ุด
134.5.2 คาอธิ บายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกาหนดมู ลค่ าสาหรับข้อ สมมติ
ที่สาคัญแต่ ละข้อว่ าสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคล้องกับ
แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก หรื อ ไม่ หากมู ล ค่ า ที่ ก าหนดไม่ ส ะท้อ นถึ ง
ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก
ให้อ ธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ก าหนดแตกต่ 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 การจัด ให้อ ยู่ ใ นล าดับ 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 คานึงว่ า “ต้นทุ นในการจาหน่าย” จะ
สามารถสังเกตได้หรือไม่
(ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมู ลค่า กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงหากกิจการวัดมู ลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุน
ในการจาหน่ายโดยใช้วิธีการประมาณกระแสเงินสดที่มีการคิดลด
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.5.3 ระยะเวลาทีค่ รอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด
134.5.4 อัตราการเติบโตทีใ่ ช้ในการประมาณกระแสเงินสด
134.5.5 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.6 หากมีเ หตุผลที่ทาให้เ ชื่อได้ว่ าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติ ที่ส าคัญ ซึ่ ง
ฝ่ ายบริ ห ารใช้ใ นการก าหนดมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)สูงกว่ ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืน กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.6.1 จานวนของมู ล ค่ าที่ค าดว่ า จะได้รบั คื นของหน่ว ยสิ น ทรัพ ย์ (กลุ่ มของ
หน่วยสินทรัพย์)ทีส่ ูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
134.6.2 มูลค่าทีก่ าหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติทีส่ าคัญ
134.6.3 จ านวนของมู ล ค่ า ที่ ก าหนดขึ้ นส าหรับ ข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ซึ่ ง จะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงไป หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
อื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน เพื่อให้มูลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)เท่ากับมูลค่าตาม
บัญชี
135 หากมู ลค่าตามบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนได้ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด(กลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์)หลายหน่วย และมูลค่าที่ปันส่วนให้กบั แต่ละหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์)ไม่มีนยั สาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมู ลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่าความนิยมหรือ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่กบั ผลรวมของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัว ตนที่มีอ ายุ การให้ประโยชน์ไ ม่ท ราบแน่นอนที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (กลุ่ มของ
หน่ว ยสิ น ทรัพย์)เหล่ านั้น นอกจากนี้ หากมู ลค่ าที่ค าดว่ าจะได้รบั คื นของหน่ว ยสิ นทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่ว ยสินทรัพย์)เหล่านั้น กาหนดขึ้ นโดยใช้ขอ้ สมมติ ที่สาคัญเช่ นเดียวกัน และ

41

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 สาคัญเมือ่ 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 คาอธิบายเกีย่ วกับข้อสมมติทีส่ าคัญ
135.4 คาอธิบายวิธีการทีฝ่ ่ ายบริหารใช้ในการกาหนดมูลค่าสาหรับข้อสมมติที่สาคัญแต่ละ
ข้อ ว่ า สะท้อ นถึง ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ สอดคล้อ งกับ แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก
หรือไม่ หากมู ลค่าที่กาหนดไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีตหรือไม่สอดคล้องกับ
แหล่งข้อมูลภายนอก ให้อธิบายว่ามูลค่าทีก่ าหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีต
หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
135.5 หากมีเหตุผลทีท่ าให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติที่สาคัญส่งผลให้
ผลรวมของมู ลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)มากกว่า
ผลรวมของมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั กิจการต้องเปิ ดเผย
135.5.1 จ านวนผลรวมของมู 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 นสาหรับข้อสมมติทีส่ าคัญ
135.5.3 จ านวนของมู ล ค่ า ที่ ก าหนดขึ้ นส าหรั บ ข้ อ สมมติ ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง จะต้อ ง
เปลีย่ นแปลงไป หลังจากรวมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของตัวแปร
อื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน เพือ่ ให้ผลรวมของมูลค่าที่
คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)เท่ ากับ
ผลรวมของมูลค่าตามบัญชี
136 ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนาผลการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
อย่างละเอียดครั้งล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ที่จัดทา
ในงวดก่อนมาใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)ในงวด
ปัจจุบันหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ในกรณีน้ ี ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
134 และ 135 สาหรับหน่วยสินทรัพย์(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าว ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับ
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่นามาจากงวดก่อน
137 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
138 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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139 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้กับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
140 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ซ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ฌ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
140ญ 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 อนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ กจิ การนาไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
ไม่ ถือ ปฏิบั ติตามการปรั บ ปรุ งดั งกล่ าวในงวดที่กิจการยังไม่ ถือปฏิบั ติมาตรฐานการรายงาน
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
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้แนวทางในการใช้เทคนิ ค
มูลค่าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่ าจากการใช้ คาว่า “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 จานวนเงิน หรือ จัง หวะเวลาของ
กระแสเงินสด เหล่านั้น
(ค) มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้ อัตราดอกเบี้ยปั จจุ บันในตลาดจากการลงทุน ที่ปราศจาก
ความเสี่ยง
(ง) ราคาที่ได้ คานึงถึงความไม่แน่นอนที่สบื เนื่องมาจากสินทรัพย์ และ
(จ) ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็ นปั จจัยที่
ผู้ร่วมตลาดมักจะสะท้ อนให้ เห็นในการกาหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้ รับจากสินทรัพย์
ก2 ภาคผนวกนี้ได้ เปรียบเทียบวิธีการคานวณมูลค่าปั จจุ บันที่กิจการสามารถนามาใช้ ในการประมาณ
มูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์ 2 วิธี โดยการพิ จารณาเลื อกใช้ วิธีใดนั้ น ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ ท่ี
เกิดขึ้น การคานวณตามวิธีด้ังเดิม (Traditional approach) ได้ นาผลจากปัจจัย (ข) ถึง (จ) ที่กล่าว
ไว้ ในย่อหน้ า ก1 มารวมอยู่ในอัตราคิดลดที่ใช้ ในขณะที่วิธีการคานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์
(Expected Cash Flow approach) ได้ น าผลจากปั จจั ย (ข) (ง) และ (จ) มาใช้ ในการค านวณ
กระแสเงินสดที่คาดการณ์หลั งปรั บด้ วยความเสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดสะท้ อนการคาดการณ์
เกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้ นกับจ านวนและจั งหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต
ผลการคานวณต้ องสะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดไว้ ของกระแสเงินสดในอนาคต กล่าวคือ การถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของผลลัพธ์ท้งั หมดที่อาจเกิดขึ้น

หลักการทัว่ ไป
ก3 เทคนิคที่ใช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ท่แี วดล้ อมสินทรั พย์ภายใต้ การพิ จารณา อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนาหลักการ
ทั่วไปต่อไปนี้มาใช้ กบั เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์
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(ก) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ คิดลดกระแสเงินสดต้ องสะท้ อนถึงข้ อสมมติท่สี อดคล้ องกับข้ อสมมติท่ใี ช้
กับ ประมาณการกระแสเงินสด มิฉะนั้ นอาจเกิดความซ้าซ้ อนหรื อละเลยผลกระทบของ
ข้ อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ อัตราคิดลดร้ อยละ 12 กับกระแสเงินสดตาม
สัญญาที่จะได้ รับจากเงินให้ ก้ ูยืม อัตราดังกล่าวสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการผิดนัด
ชาระหนี้ในอนาคตจากเงินให้ กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะ ในขณะที่กจิ การต้ องไม่ใช้ อัตราร้ อยละ
12 ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์ เนื่องจากกระแสเงินสด
ดังกล่าวได้ สะท้อนข้ อสมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชาระดังกล่าวแล้ ว
(ข) ประมาณการกระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้ องปราศจากความลาเอียง ตลอดจนปราศจาก
การนาปั จจัยที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์มาร่ วมพิ จารณา ตัวอย่างเช่ น การแสดงประมาณการ
กระแสเงินสดสุทธิให้ ต่าลงโดยเจตนาเพื่ อเพิ่ ม ความสามารถในการทากาไรในอนาคตของ
สินทรัพย์อย่างชัดเจน ถือว่ามีความลาเอียงในการวัดมูลค่า
(ค) ประมาณการกระแสเงินสด หรืออัตราคิดลดต้ องสะท้ อนให้ เห็นขอบเขตผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้
มากกว่าการใช้ มูลค่าต่าสุดหรือมูลค่าสูงสุดที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ เพียงมูลค่าเดียว

การวัดมูลค่าปั จจุบนั โดยวิธีด้งั เดิม และวิธีกระแสเงินสดที่
วิธีด้งั เดิม
ก4 การนามูลค่าปั จจุ บันมาใช้ ในการบัน ทึกบัญ ชีโดยดั้งเดิมแล้ วจะใช้ 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 การคานวณตามวิ ธี ด้ั งเดิ มจะมี ข้อ สมมติ ว่ า อั ตราคิ ดลดอัตราเดี ยวที่ใช้ น้ั น
สามารถสะท้อนถึงการคาดการณ์ท้งั หมดเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงส่วนเพิ่ม
ที่เหมาะสม ดังนั้นวิธดี ้งั เดิมจะให้ ความสาคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเป็ นอย่างมาก
ก5 ในบางสถานการณ์ กิจการสามารถนาวิธดี ้งั เดิมมาใช้ ได้ โดยง่าย เช่น กรณีท่มี ีสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึง
กันอยู่ในตลาด สาหรั บกรณีสินทรัพย์ท่มี ีกระแสเงินสดอ้ างอิงตามสัญญาซึ่งกาหนดให้ พิจารณา
เทียบเท่ากับหุ้นกู้ท่มี ีอตั ราดอกเบี้ย 12% เกณฑ์ท่นี ามาใช้ ในการกาหนดมูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับ
วิธกี ารที่ผ้ ูร่วมตลาดอธิบายสินทรัพย์น้ัน
ก6 อย่างไรก็ตาม วิธดี ้งั เดิมอาจไม่เหมาะสมสาหรับบางกรณีท่มี ีการวัดมูลค่าแบบซับซ้ อน เช่น การวัด
มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ ใ ช่ สิน ทรั พย์ ท างการเงิ น ซึ่ งไม่ มี ตลาดส าหรั บ สิน 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 กิจการต้ 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 อย 2
รายการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุได้ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสมต้ องอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ ยที่สามารถระบุ ได้ จากสิน ทรั พย์ อ่ืนที่มีลัก ษณะของกระแสเงินสดคล้ ายคลึงกับ กระแส
เงินสดของสินทรัพย์ท่วี ัดมูลค่า ดังนั้นในการวัดมูลค่ากิจการต้ องดาเนินการ ดังนี้
(ก) ระบุชุดกระแสเงินสดที่ต้องคานวณคิดลด
(ข) ระบุสนิ ทรัพย์อ่นื ในตลาด ซึ่งมีลักษณะของกระแสเงินสดที่คล้ ายคลึงกัน
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(ค)

(ง)
(จ)

เปรียบเทียบชุ ดกระแสเงินสดของสินทรั พย์ ท้งั สองรายการ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ ามีลักษณะที่
คล้ ายคลึงกันเช่ น ชุ ดกระแสเงินสดของสินทรั พย์ท้งั สองรายการเป็ นกระแสเงินสดตาม
สัญญาเช่นเดียวกัน หรือ ชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ รายการหนึ่งเป็ นกระแสเงินสด
ตามสัญญา ส่วนชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการอื่นเป็ นประมาณการกระแสเงินสด
ประเมินว่ามีองค์ประกอบที่มีอยู่ในสินทรัพย์รายการหนึ่ง แต่ไม่ได้ อยู่ในสินทรัพย์รายการ
อื่นหรือไม่ เช่น สินทรัพย์รายการหนึ่งมีสภาพคล่องน้ อยกว่าสินทรัพย์รายการอื่น
ประเมินว่าชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท้งั สองรายการมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจ ที่คล้ ายคลึงกันหรือไม่

วิธีกระแสเงินสดทีค่ าดการณ์
ก7 ในบางสถานการณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์เป็ นวิธีการวัดมูลค่า ที่มีประสิทธิผลมากกว่ าวิธี
ดั้งเดิม เนื่องจากวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็ นไปได้ ท้งั หมด
มาพิ จารณาแทนที่จะใช้ กระแสเงิน สดที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สุดเพี ยงชุ ด เดียว ตัวอย่ างเช่ น
กระแสเงินสดอาจเป็ น 100 ล้ านบาท 200 ล้ านบาท หรื อ 300 ล้ านบาท ด้ วยความน่ าจะเป็ น
10% 60% และ 30% ตามลาดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้ านบาท ดังนั้น วิธี
กระแสเงินสดที่คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธดี ้งั เดิม โดยมุ่งเน้ นที่การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่กาลัง
พิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธดี ้งั เดิม
ก8 การคานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์กิจการสามารถใช้ เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันมาประกอบ
เมื่อช่วงเวลาที่จะได้ รับกระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน เช่น กิจการอาจได้ รับกระแสเงินสดจานวน
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% ตามล าดั บ ตั ว อย่ า งข้ า งล่ า งนี้ แสดงวิ ธี ก ารค านวณ
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 รับจานวน 892.36 ล้ านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ ถ้าคานวณโดยวิธี
ดั้งเดิมโดยใช้ ประมาณการที่ดีท่สี ดุ จานวน 902.73 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 60%) การคานวณ
มูลค่าปัจจุบันโดยวิธดี ้งั เดิมที่ใช้ ในตัวอย่างนี้ กิจการจาเป็ นต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คาดว่า
อาจได้ รับกระแสเงินสดและนามาใช้ ในการคานวณ โดยมิได้ สะท้ อนความเป็ นไปได้ ของช่วงเวลา
อื่น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุ บันโดยวิธีด้ังเดิมไม่สามารถสะท้ อนถึง
ความไม่แน่นอนของช่วงเวลาได้
ก10 การนาความน่าจะเป็ นมาใช้ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้ ว่าจะมี
ข้ อสงสัยว่าวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยกาหนดความน่าจะเป็ นให้ กับประมาณการ ซึ่งคานวณ
ขึ้นมาโดยใช้ ดุลยพินิจของผู้คานวณนั้นจะทาให้ ข้อมูลถูกต้ องแม่นยามากขึ้นจริงหรือไม่ แต่การนา
วิ ธี ก ารค านวณแบบดั้ ง เดิ ม ที่เ หมาะสม (ตามที่ก ล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ ก6) มาใช้ ก ็จ าเป็ นต้ อ งใช้
การประมาณการและดุ ลยพิ นิ จ ของผู้ ค านวณเช่ น เดี ยวกัน และวิ ธีด้ัง เดิม มิ ไ ด้ มี ค วามชั ด เจน
ในการคานวณเหมือนกับวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์
ก11 ประมาณการหลายประเภทที่ จั ด ท าขึ้ 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 จ าเป็ นต้ อง
วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้ อมูลที่มีอยู่จากัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น
เช่น นักบัญชีอาจต้ องเผชิญกับสถานการณ์ดังนี้
(ก) เมื่อจานวนเงินที่ประมาณการ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท และไม่มี
จานวนเงินใดที่อยู่ในช่วงของประมาณการดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าจานวนเงินอื่น
จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างจากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ 150
ล้ านบาท [(50 + 250)/2]
(ข) เมื่อจานวนเงินที่ประมาณ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท โดยที่จานวน
เงินที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ คือ 100 ล้ านบาท แต่ไม่สามารถกาหนด ความน่าจะเป็ นของ
แต่ละจานวนได้ จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างจากัดดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์
จะเท่ากับ 133.33 ล้ านบาท [(50+100+250)/3]
(ค) เมื่อจานวนเงินที่ประมาณการ เท่ากับ 50 ล้ านบาท (ความน่ าจะเป็ น 10%) 250 ล้ านบาท
(ความน่าจะเป็ น 30%) หรือ 100 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 60%) จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่าง
จ ากั ด ดั ง กล่ า ว ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ์ จะเท่ า กั บ 140 ล้ านบาท
(50x0.10) + (250x0.30) + (100x0.60)]
ในแต่ละกรณี ประมาณการกระแสเงิ นสดที่คาดการณ์ จ ะให้ ประมาณการของมู ลค่ า จากการใช้
ที่ดีก ว่ าการใช้ จ านวนเงินที่น้อยที่สุด จ านวนเงินที่มากที่สุดหรื อจานวนเงินที่มีความเป็ นไปได้
มากที่สดุ เพียงค่าเดียว
ก12 กิจการควรพิจารณาถึงต้ นทุนที่ต้องเสียไปและประโยชน์ท่จี ะได้ รับในการเลือกใช้ วิธีกระแสเงินสดที่
คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้ าถึงข้ อมูลจานวนมากซึ่งนามาคานวณกระแสเงินสดได้
หลายสถานการณ์ หรื อ ในบางกรณี กิ จ การอาจสามารถจั ดท าประมาณการทางการเงิ น ที่ ร ะบุ
ความผันแปรของกระแสเงินสดได้ เพียงคร่าวๆ เว้ นแต่จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นจานวนมาก ดังนั้น
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กิจการจาเป็ นต้ องพิ จารณาความสมดุลระหว่างต้ นทุนเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่ มเติมกับการเพิ่มขึ้นของ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่า
ก13 มีผ้ ูให้ ความเห็นว่ าเทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่ เหมาะสมสาหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์
รายการเดียว หรือสินทรัพย์ท่ขี ้ อมูลกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้นมีอยู่จากัด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ท่ี
มีกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจานวน 10 ล้ านบาท ที่ความน่ าจะเป็ น
90% และ 1,000 ล้ านบาท ที่ความน่ าจะเป็ น 10% ในกรณีดังกล่าวกระแสเงินสดที่คาดการณ์
จะเท่ากับ 109 ล้ านบาท ซึ่งผู้ให้ ความเห็นว่าผลที่ได้ ดังกล่าวไม่สามารถเป็ นตัวแทนที่ดีของจานวน
เงินที่อาจต้ องจ่ายในท้ ายที่สดุ
ก14 ความเห็น ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็น 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 ความสาคัญ
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 รวมความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในการวัด มูลค่า
ของสินทรัพย์ โดยกระแสเงินสดที่มีความไม่แน่นอนได้ แสดงให้ เห็นเสมือนว่าเป็ นกระแสเงินสดที่
มีความชัดเจนแน่นอน และโดยทั่วไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะดังกล่าวในราคา
10 ล้ านบาท
อัตราคิดลด
ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์กต็ าม อัตราดอกเบี้ยที่นามาใช้ ใน
การคิดลดกระแสเงินสดต้ องไม่รวมความเสี่ยงซึ่งได้ ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการซา้ ซ้ อนกับผลกระทบของข้ อสมมติบางประการ
ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้ โดยตรง กิจการสามารถใช้
อัตราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้ องประเมินสภาพตลาดให้ มากที่สุดเท่าที่
จะทาได้ เกี่ยวกับ
(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาสาหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และ
(ข) ปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้ า ที่ ก1 ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยปั จจัย ดังกล่าวต้ อง
ไม่ส่งผลให้ ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด
ก17 ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่มจากการพิจารณาอัตราต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) ต้ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้า หนั ก ของเงิ น ทุ น ของกิ จ การซึ่ ง อาจก าหนดโดยใช้ เ ทคนิ ค เช่ น
แบบจาลองการตีราคาสินทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)
(ข) อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกิจการ
(ค) อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในตลาดอื่นๆ
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ก18 อย่างไรก็ตาม อัตราเหล่านี้จะต้ องถูกปรับปรุง
(ก) เพื่ อ สะท้ อ นให้ เห็น ถึ งวิ ธีก ารที่ตลาดใช้ ในการประเมิ น ความเสี่ยงเฉพาะที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
ประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์ และ
(ข) เพื่ อ แยกความเสี่ ย งที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประมาณการกระแสเงิ น สดของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
ความเสี่ยงที่ได้ ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ ว
ทั้งนี้ กิจการต้ องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ เช่ น ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี่ยนและความเสี่ยงด้ านราคา ควบคู่กนั ไปด้ วย
ก19 อัตราคิดลดต้ องเป็ นอิสระจากโครงสร้ างเงินทุนของกิจการและวิธีการที่กิจการจัดหาเงินเพื่อใช้ ใน
การซื้อสินทรัพย์ เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่ ได้ ข้ ึนอยู่กับ
วิธกี ารที่กจิ การจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพย์น้ัน
ก20 ย่อหน้ าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับนี้กาหนดให้ อัตราคิดลดที่ใช้ เป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ ดังนั้น
หากเกณฑ์ท่ีใช้ ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็ นอัตราหลั งหักภาษี เงินได้ จะต้ องปรับ ให้ เป็ น
อัตราก่อนหักภาษีเงินได้
ก21 โดยปกติ กิจ การจะใช้ อัต ราคิ ด ลดอัต ราเดี ย วส าหรั บ การประมาณการมู ล ค่ า จากการใช้ ข อง
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องใช้ อัตราคิดลดหลายอัตราสาหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ต่างกัน
หากมูลค่าจากการใช้ มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาหรื อ
ต่อโครงสร้ างของอัตราดอกเบี้ย
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ภาคผนวก ข
(ภาคผนวกนี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ภาคผนวก ค
การทดสอบการด้อยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่อให้เ กิ ดเงิ น สดที่มี ค่า ความนิย มและ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การด้อยค่าของ
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 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2558 ) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไป กาหนดให้ วัดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ดังกล่าวด้ วยมูลค่าความยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
(2) ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ มในผู้ ถูกซื้อซึ่ งวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ และ
(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ของส่วนได้ เสียในในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อที่ผ้ ูซ้ ื อ
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
(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 ของมาตรฐานฉบับนี้กาหนดให้ 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 ไม่ว่าสินทรัพย์อ่ืนหรือ
หนี้ สินอื่น ของกิจการที่ถูกซื้ อจะถู ก ปั นส่ วนให้ กับ หน่ วยสิน ทรั พย์หรื อกลุ่มของหน่ วยสินทรั พย์
เหล่านั้นหรือไม่กต็ าม จึงมีความเป็ นไปได้ ท่ปี ระโยชน์จากการรวมธุรกิจบางส่วนจะถูกปันส่วนไป
ให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมไม่มีส่วนได้ เสีย
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การทดสอบการด้อยค่า
ค3 สาหรับการทดสอบการด้ อยค่า กิจการต้ องเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
ค4 หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ท่รี ะบุ
ได้ สุท ธิข 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 านาจควบคุ มจะรวมอยู่ ในมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื นของหน่ ว ยสินทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้ อง แต่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวมของบริ ษัทใหญ่ ดังนั้นกิจการต้ องเพิ่ ม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปั นส่วนให้ กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่ถือว่า
เป็ นของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ี ป รั บ ปรุ ง แล้ วจะน าไป
เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเพื่ อพิ จ ารณาว่ า
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

การปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค5 ย่อหน้ าที่ 104 ของมาตรฐานฉบั บนี้ กาหนดให้ กิจการต้ องปั นส่วนผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ที่
เกิดขึ้นโดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่ าความนิยมที่ปันส่วนให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ก่อน จากนั้น
ผลขาดทุนที่เหลือจึงนาไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์อ่ ืนๆ ที่อยู่ในหน่ วยสินทรั พย์ดังกล่าว
ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์น้ัน
ค6 หากบริ ษัทย่ อยหรื อบางส่วนของบริ ษัท ย่ อย ซึ่ งประกอบด้ วยส่ว นได้ เ สียที่ไม่ มีอานาจควบคุ ม
ที่ถือว่าเป็ นหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องปั นส่วนให้ กับบริ ษัท
ใหญ่ และส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอ านาจควบคุ มด้ วยเกณฑ์ เช่ นเดี ยวกับการปั นส่ วนกาไรหรื อขาดทุ น
จากบริษัทย่อย
ค7 หากบริ ษัทย่อยหรื อบางส่วนของบริ ษัท ย่อยซึ่งประกอบด้ วยส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ มที่
เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่ กว่า ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของค่าความนิยมต้ องปั นส่วนให้ กับส่วนของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดทั้งในส่วนที่เป็ น
ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ มและส่วนที่มิใช่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ ม ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าต้ องถูกปันส่วนให้ กบั ส่วนต่างๆ ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เงินสดตามเกณฑ์ดังนี้
(ก) จานวนเงินที่ไม่ เกินการด้ อยค่าที่เกี่ยวข้ องกับค่ าความนิ ยมในหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ส่วนนั้นก่อนเกิดการด้ อยค่า และ
(ข) จ านวนเงิ 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 กิด 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 พย์ของหน่วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์แต่ละรายการในส่วนนั้น
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สาหรั บส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ ม ให้ กิจการปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ให้ กบั บริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมด้ วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปันส่วนกาไรหรือ
ขาดทุนจากบริษัทย่อย
ค8 หากผลขาดทุ นจากการด้ อ ยค่ า ที่ถือว่ าเป็ นของส่ ว นได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ มที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
ค่าความนิยมไม่ได้ รับรู้ ในงบการเงินรวมของบริ ษัทใหญ่ (ดู ย่อหน้ าที่ ค4) กิจการต้ องไม่รับรู้
การด้ อยค่าดังกล่าวเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม ในกรณีดังกล่าว ผลขาดทุน
จากการด้ อ ยค่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ความนิ ย มที่ปั น ส่ ว นให้ กับ บริ ษั ท ใหญ่ เ ท่ า นั้ น ที่จ ะรั บ รู้ เป็ น
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ค9 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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