เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
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
การบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 36: Impairment of Assets (Bound
volume 2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 4 5 6 12
80 111 130และ 134 และยกเลิ ก ย่ อ หน้ า ที่ 25 ถึง 27 เพิ่ ม ย่ อ หน้ า ที่ 53ก 140ฉ ถึ ง 140ฌ และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
การวัดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

1
2
6
7
18

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย
มูลค่าจากการใช้
เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ส่วนประกอบของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
อัตราคิดลด

24

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม

58
65

การกาหนดหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
ค่าความนิยม
การปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
การทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ วยสิน ทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน สดทีม่ ีค่าความ
นิยมรวมอยู่
ช่วงเวลาทีท่ าการทดสอบการด้อยค่า
สินทรัพย์องค์กร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด

66

96
100
104

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

109

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

117
122
124

การเปิ ดเผยข้อมูล

126

28
30
33
39
54
55

74
80
80
88

2

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

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
ภาคผนวก
ก
ข
ค

134

139

141

การใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ภาคผนวกนี้ ไม่เกีย่ วข้อง
การทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มี ค่าความ
นิยมและส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

3

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้อง
อ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณี
ที่ไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1-18 (บทนาเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ ท่ีจะกาหนดวิ ธีป ฏิบั ติทางบัญ ชี เพื่ อให้ กิจการปฏิบั ติ
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืนของสินทรั พย์น้ัน มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนหาก
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ สูงกว่าจานวนเงินที่คาดว่ าจะได้ รับคืนจากการใช้ หรื อขายสินทรั พย์
นั้น ในกรณีดังกล่ า วถือ ว่ า สิน ทรั พย์เกิดการด้ อยค่ า และมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บนี้ กาหนดให้
กิจการต้ องรั บรู้ ผลขาดทุน จากการด้ อยค่า มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ยังได้ กาหนดถึงการกลั บ
รายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและการเปิ ดเผยข้ อมูล

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ให้ถือ ปฏิ บ ตั ิ ก บั การบัญ ชี ส าหรับ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ทุ ก
ประเภทยกเว้น
2.1 สิ น ค้า คงเหลื อ (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 2 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง สิ น ค้า
คงเหลือ (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.2 สิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ด จากสัญ ญาก่ อ สร้า ง (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 11 (ปรับ ปรุ ง
2557) เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.3 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ภาษีเงินได้ (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.4 สิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ด จากผลประโยชน์ข องพนัก งาน (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.5 สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
4

3

4

5

2.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 40 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้))
2.7 สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการจาหน่าย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมือ่ มี
การประกาศใช้))
2.8 ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ
ผูร้ บั ประกันภายใต้สญ
ั ญาประกันภัยซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง สั ญ ญาประกั น ภั ย (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้)
2.9 สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งถู กจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขายตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ
กลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่าย) ที่ถือไว้เพือ่ ขาย และการดาเนินงานที่ยกเลิก (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ
ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช้))
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 อ สร้ า ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ท่เี กิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์ท่ี
จั ด ประเภทเป็ นถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย (หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีร วมอยู่ ใ นกลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ ท่ีจ าหน่ า ยซึ่ ง ถู ก จั ด
ประเภทไว้ เป็ นสินทรัพย์ถือไว้ เพื่อขาย) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นได้ กาหนดการรับรู้
และการวัดค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ โดยเฉพาะแล้ ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็ น
4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
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 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
4.3 การร่ วมค้ าตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง
การร่วมการงาน
สาหรับการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ให้ อ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บรู้ และการวัดมูลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
อสังหาริ มทรั พย์เ พื่ อการลงทุ น ที่วัดค่ าด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรม ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 40
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ สินทรัพย์
ชี ว ภาพที่เ กี่ยวข้ อ งกับ กิ จ กรรมทางการเกษตรที่วั ด มู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมหั ก ต้ น ทุ น ในการ
จาหน่าย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไร
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ก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ท่แี สดงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาที่ตีใหม่
(ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม) ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่น วิธีราคาที่ตีใหม่ตาม
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง ที ่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 38 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )การกาหนดว่าสินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่น้ันจะด้ อยค่าหรือไม่ข้ ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ี
ใช้ ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปนี้
5.1 หากต้ นทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์เป็ นจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของสินทรั พย์จะมีจานวนใกล้ เคียงหรื อสูงกว่ าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ ีหลังจากที่ได้ ปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดของการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ไม่ควรเกิดการด้ อยค่าและกิจการ
ไม่จาเป็ นต้ องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ัน
5.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
5.3 หากต้ นทุนในการจาหน่ายสินทรัพย์เป็ นจานวนที่มีนัยสาคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุน
ในการจ าหน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ตี ร าคาใหม่ จ ะมี จ านวนต่ า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น
สินทรั พย์ท่ตี ีราคาใหม่จะเกิดการด้ อยค่าถ้ ามูลค่าจากการใช้ ต่ากว่าราคาที่ตีใหม่ ในกรณีน้ ี
หลังจากที่ได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของการตีราคาใหม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพื่อระบุว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

คานิยาม
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คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
หมายถึง ราคาของสินทรัพย์ที่รบั รูห้ ลังจากหักค่าเสื่อมราคา
สะสม (หรือค่าตัดจาหน่ายสะสม) และค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าสะสม
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิด
เงินสด

หมายถึง

สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้
กลุ่ มสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวอย่ างต่ อ เนื่อ งจะก่ อ ให้เ กิ ด
กระแสเงิ น สดรับ ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นอิ ส ระจาก
กระแสเงิ นสดรับ ที่เ กิด จากสิ น ทรัพ ย์อื่ น หรื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์องค์กร

หมายถึง

สินทรัพย์ที่มีส่ว นทาให้หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดที่อยู่ภายใต้การพิจารณาและหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดอื่ น สามารถก่ อ ให้เ กิ ด กระแส
เงินสดได้ในอนาคต ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าความนิยม
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1

ต้นทุนในการจาหน่าย

หมายถึง

ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจาหน่าย
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ ง
ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จานวนทีค่ ิดค่าเสื่อมราคา

หมายถึง

ราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาอื่นที่ใช้แทนราคา
ทุนในงบการเงินหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่ า เสื่ อ มราคา(หรื อ ค่ า ตั ด หมายถึง
จาหน่าย)

การปั นส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์1

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จะได้รบั จากการขายสิ นทรัพย์ หรือ จะจ่ าย
เพื่อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

หมายถึง

จานวนมู ลค่ าตามบัญชี ที่สู งกว่ ามู ลค่ าที่ค าดว่ าจะ
ได้ร ับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ หรื อ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน

หมายถึง

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์
หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจาก
การใช้ของสินทรัพย์น้นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาทีก่ ิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ทีค่ ล้ายคลึงกันซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รบั จาก
การใช้สินทรัพย์

มูลค่าจากการใช้

หมายถึง

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดว่า
จะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด

ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจะเรียกว่า ค่าตัดจาหน่ายแทนคาว่าค่าเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน
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การระบุสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดการด้อยค่า
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กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนตามย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17 คาว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุไว้
ในย่ อ หน้ า ดั งกล่ า วให้ ความหมายครอบคลุ มถึงสิน ทรั พ ย์ แ ต่ ละรายการหรื อหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดส่วนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการจัดโครงสร้ างดังต่อไปนี้
7.1 กิจการต้ องวั ดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนตามข้ อกาหนดที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 18 ถึง 57
คาว่ า “สินทรั พย์ ” ที่ระบุ ในย่ อหน้ าดังกล่ าวให้ ความหมายครอบคลุ มถึงสินทรั พย์แต่ ละ
รายการและหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
7.2 กิจการต้ องรั บรู้และวั ดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ตามที่กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 58 ถึง 108 โดยการรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
แต่ ละรายการที่มิใช่ ค่าความนิ ยมให้ ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 58 ถึง 64 และ
การรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดและ
ค่าความนิยมให้ ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 65 ถึง 108
7.3 กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดที่ร ะบุ ไ ว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 109 ถึ ง 116 สาหรั บ การกลั บ
รายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์หรื อหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่
รับรู้ไปแล้ วในงวดบัญชีก่อนๆ คาว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าดังกล่าวให้ ความหมาย
ครอบคลุ มถึงสินทรั พย์แต่ ละรายการหรื อหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสด ข้ อกาหนด
เพิ่ มเติมสาหรั บสินทรั พย์แต่ละชนิดจะระบุในย่อหน้ าที่ 117 ถึง 121 ข้ อกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดจะระบุในย่อหน้ าที่ 122 ถึง 123 และข้ อกาหนด
เพิ่มเติมสาหรับค่าความนิยมจะระบุในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
7.4 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกั บผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าและการกลั บผลขาดทุ นจาก
การด้ อยค่าของสินทรั พย์ และหน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อให้ เกิดเงิ นสดตามข้ อกาหนดที่ระบุ ไว้ ใน
ย่ อหน้ าที่ 126 ถึ ง 133 ข้ อก าหนดเพิ่ มเติ มส าหรั บการเปิ ดเผยส าหรั บหน่ วยสิ น ทรั พย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดซึ่งรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ท่ี
ไม่ทราบแน่นอนซึ่งถูกปันส่วน สาหรับการทดสอบการด้ อยค่ านั้นจะระบุในย่อหน้ าที่ 134
ถึง 137
สินทรัพย์จะเกิดการด้ อยค่าก็ต่อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
คืน ย่อหน้ าที่ 12 ถึง 14 ได้ ระบุข้อบ่ งชี้บางประการที่แสดงให้ เห็นว่ าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
อาจจะเกิดขึ้น ถ้ ามีข้อบ่งชี้ กิจการต้ องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์อย่างเป็ น
ทางการ ยกเว้ นกรณีท่ีกล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 10 กิจการไม่ จาเป็ นต้ องประมาณมูลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืนอย่างเป็ นทางการหากไม่มีข้อบ่งชี้ท่แี สดงว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจเกิดขึ้น
ณ วันสิ้ นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ที่ทาให้สินทรัพย์อาจ
เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
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10 กิจการต้องดาเนินการต่อไปนี้ โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้ นหรือไม่
10.1 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ยงั ไม่พร้อมใช้งานเป็ นประจาทุกปี โดยทา
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน การทดสอบการด้อย
ค่านี้ กิจการอาจจะจัดทาขึ้ นในช่วงใดของปี ก็ได้ แต่ตอ้ งจัดทาขึ้ น ณ เวลาเดียวกัน
ของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ไม่เหมือนกัน
ณ ช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในระหว่างรอบปี ปั จจุ บนั กิจการต้องทาการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนดังกล่าวก่อนวันสิ้ นสุดรอบระยะเวลาบัญชีทีไ่ ด้มา
10.2 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุ รกิจ เป็ นประจา
ทุกปี ตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99
11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงก่อนพร้ อมใช้ งานมักมีความไม่แน่นอนที่จะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่ าช่วงหลังพร้ อมใช้ งาน ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
จึงกาหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่
พร้ อมใช้ งานอย่างน้ อยปี ละครั้ง
12 ในการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงข้อ
บ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้อมูลภายนอก
12.1

12.2

12.3

12.4

มีขอ้ บ่งชี้ ที่สงั เกตได้ว่ามู ลค่าของสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญระหว่างงวด โดย
จานวนที่ลดลงนั้นมากกว่าจานวนที่คาดไว้ซึ่งเป็ นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจากการ
ใช้งานตามปกติ
มีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอัน
ใกล้อ ย่ า งมี น ัย ส าคัญ ผลกระทบดัง กล่ า วอาจเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อ มของกิ จ การหรื อ ของตลาดของสิ น ทรัพ ย์น้ นั ทางด้า นเทคโนโลยี
การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย
อัต ราดอกเบี้ ยในตลาดหรื อ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในตลาดอื่ น มี ก าร
เพิม่ ขึ้ นในระหว่างงวด จนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ และทาให้มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้ นั ลดลง
อย่างมีสาระสาคัญ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ
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แหล่งข้อมูลภายใน
12.5
12.6

12.7

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลา้ สมัยหรือชารุดเสียหาย
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ส าคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใช้ห รือคาดว่ าจะใช้
สินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่าจะเกิด ขึ้ นใน
อนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการที่สินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน แผน
ที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้างส่วนงานที่มีสินทรัพย์น้ นั รวมอยู่ ดว้ ย หรือแผนที่จะ
จาหน่ายสินทรัพย์ก่อนกาหนด และการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
จากอายุการให้ประโยชน์ทีไ่ ม่ทราบแน่นอนเป็ นอายุการให้ประโยชน์ทีท่ ราบแน่นอน2
มีหลักฐานจากรายงานภายในซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบตั ิงานเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์ได้ลดลงหรือจะลดลงกว่าทีค่ าดไว้

เงินปันผลจากบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม
12.8

สาหรับการลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรื อบริษทั ร่วม ผูล้ งทุนรับรูเ้ งินปั นผล
จากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้
12.8.1 มู ลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสู งกว่ ามู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของผู ถ้ ูกลงทุนในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึง
ค่าความนิยมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
12.8.2 เงิน ปั นผลมีจานวนมากกว่ า กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมของบริ ษทั ย่ อ ย
การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมในรอบระยะเวลาทีป่ ระกาศจ่ ายเงินปันผล
13 ข้ อบ่งชี้ท่รี ะบุในย่อหน้ าที่ 12 มิได้ ครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุข้อบ่งชี้อ่ นื ที่แสดงให้ เห็น
ว่าสินทรัพย์อาจมีการด้ อยค่าจนทาให้ กิจการต้ องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
นั้น หรือในกรณีของค่าความนิยมต้ องทดสอบการด้ อยค่าตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 99
14 หลักฐานจากรายงานภายในที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่ารวมถึงข้ อบ่งชี้ต่อไปนี้
14.1 กระแสเงินสดจ่ายหรือที่ต้องจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อบารุงรักษาสินทรัพย์ หรือ
เพื่อให้ สนิ ทรัพย์น้ันใช้ งานได้ มีจานวนสูงกว่างบประมาณเดิมที่ต้งั ไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
14.2 กระแสเงิ น สดสุทธิท่ีได้ รับ จริ ง หรื อ กาไรหรื อ ขาดทุ นจากการดาเนิ นงานที่เ กิดขึ้ นจาก
สินทรัพย์มีจานวนต่ากว่างบประมาณที่ต้งั ไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
14.3 กระแสเงินสดสุทธิท่ปี ระมาณว่ าจะได้ รับจากสินทรั พย์หรื อกาไรจากการดาเนินงานตาม
งบประมาณลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรื อผลขาดทุ นตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรั พย์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ หรือ
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบตั กิ บั สินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขการเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรือถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ท่จี าหน่ ายซึ่งถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย) ซึ่งต้ องถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและ
การดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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14.4 เมื่อ รวมผลการดาเนิ น งานในงวดปั จจุ บั น กับ ผลการดาเนิ น งานที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น ใน
อนาคตตามงบประมาณแล้ ว จะเกิดผลขาดทุนหรือเกิดกระแสเงินสดจ่ายสุทธิเนื่องจาก
การใช้ สนิ ทรัพย์
15 ตามที่ได้ ระบุในย่อหน้ าที่ 10 กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าอย่างน้ อยปี ละครั้งสาหรับสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่ได้ ใช้ งาน และค่าความนิยม นอกจาก
ที่ระบุในย่อหน้ าที่ 10 แล้ ว กิจการต้ องนาแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสาคัญมาใช้ ในการระบุว่า
กิจการจะต้ องประมาณมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่
จาเป็ นต้ องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนใหม่ หากการคานวณครั้งก่อนแสดงให้ เห็นว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์น้ันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีเหตุการณ์ใด
มากระทบต่อผลต่างระหว่างมูลค่าดังกล่าว ในทานองเดียวกัน การวิเคราะห์ครั้งก่อนอาจแสดงให้
เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ข้ อบ่งชี้ใดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 12
16 จากตัวอย่างในย่อหน้ าที่ 15 ถ้ าอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตลาดอื่นเพิ่ มขึ้น ในระหว่ างงวด กิจ การไม่ จ าเป็ นต้ องประมาณมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รับ คืน ของ
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 อัต ราคิ ด ลดที่ใ ช้ ใ นการคานวณมู ล ค่ า จากการใช้ สิน ทรั พ ย์ แต่ จ ากการ
วิเคราะห์มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในครั้งก่อน แสดงให้ เห็นว่า
16.2.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากกิจการน่าจะ
ได้ รั บ กระแสเงิ น สดในอนาคตเพิ่ มขึ้ น (เช่ น กิจ การสามารถแสดงให้ เ ห็น ว่ า
สามารถปรับปรุงรายรับเพื่อชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด)
หรือ
16.2.2 การลดลงในมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนไม่ ทาให้ เกิดผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า
อย่างมีสาระสาคัญ
17 หากมีข้อบ่ งชี้ท่ีแสดงให้ เห็นว่ าสินทรั พย์อาจเกิดการด้ อยค่ า สาเหตุดังกล่ าวอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ให้
กิจการต้ องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ ประโยชน์ ท่เี หลืออยู่ของสินทรั พย์ วิธีการคิดค่าเสื่อม
ราคา (ค่ า ตัดจาหน่ า ย) หรื อ มู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ท่ี
เกี่ยวข้ อง แม้ ว่าจะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ันก็ตาม
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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
ยุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หรือมูลค่า
จากการใช้ แล้ วแต่ จานวนใดจะสูงกว่า กิจการต้ องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนตามข้ อกาหนดที่
ระบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 19 ถึ ง 57 คาว่ า “สิน ทรั พ ย์ ” ที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ดั ง กล่ า วให้ มี ความหมาย
ครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
19 กิจการอาจไม่จาเป็ นต้ องกาหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่ายและมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหนึ่งในสองจานวนนี้สูงกว่ ามูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์
ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ไม่เกิดการด้ อยค่า โดยกิจการไม่จาเป็ นต้ องประเมินมูลค่าอีกจานวนหนึ่ง
20 กิจการอาจกาหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่ายได้ แม้ ว่าสินทรัพย์จะไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายคล่อง อย่างไรก็ตามในบางครั้งกิจการอาจไม่สามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน
ในการจ าหน่ า ยได้ เ นื่ อ งจากไม่ มี เ กณฑ์ใ ดๆ ในการประมาณจ านวนที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ จ ากการขาย
สิน ทรั พ ย์ ภ ายใต้ สถานการณ์ ท่ีผ้ ู ซ้ ื อกับ ผู้ ขายมี ค วามรอบรู้ แ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ ย นและ
สามารถต่ อ รองราคากัน ได้ อ ย่ า งเป็ นอิสระในลั ก ษณะของผู้ ท่ีไม่ มี ความเกี่ยวข้ อ งกัน ในกรณี
ดังกล่าวกิจการอาจใช้ มูลค่าจากการใช้ ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
21 กิจการอาจใช้ มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่ายเป็ นมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
หากไม่มีเหตุผลที่ทาให้ เชื่อได้ ว่ามูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์น้ันจะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนใน
การจาหน่ายอย่างมีสาระสาคัญ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจาหน่าย เนื่องจาก
มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อจาหน่าย มักประกอบด้ วยเงินสดสุทธิท่จี ะได้ รับจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์น้ันเป็ นสาคัญ ด้ วยเหตุท่กี ระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์
อย่างต่อเนื่องจนถึงวันจาหน่ายสินทรัพย์น้ันน่าจะเป็ นจานวนเงินที่น้อยมาก
22 กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนสาหรั บสินทรั พย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์
เหล่ า นั้ นไม่ก่ อ ให้ เกิดกระแสเงิน สดรั บจากการใช้ ซ่ึ งเป็ นอิสระจากกระแสเงิ นสดรั บ ที่เ กิดจาก
สินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวกิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
คืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดซึ่งมีสินทรัพย์ท่พี ิจารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้ าที่ 65 ถึง
103) นอกจากจะเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
22.1 มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน
หรือ
22.2 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์สามารถประมาณได้ ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนใน
การจาหน่ายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการ
จาหน่าย
23 ในบางกรณีก ารกาหนดมู ลค่ ายุ ติธรรมหั กต้ นทุ นในการจาหน่ ายหรื อมู ลค่ าจากการใช้ โดยการ
ประมาณการ การหาค่าเฉลี่ยและการคานวณแบบลัด อาจให้ ผลใกล้ เคียงอย่างสมเหตุสมผลกับ
การคานวณอย่างละเอียด
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การวัดมู ลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน
24 ย่ อ หน้ า ที่ 10 ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่มี อ ายุ ก ารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเป็ นประจาทุกปี โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืน โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรั พย์น้ันเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การ
คานวณมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนอย่างละเอียดที่คานวณไว้ ล่าสุดในงวดก่อนอาจนามาใช้ ในการ
ทดสอบการด้ อยค่าในงวดปัจจุบันได้ ถ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
24.1 หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็ นอิสระจากสินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื และทาให้ ต้องทดสอบการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นพร้ อมกับสินทรัพย์อ่นื โดยนับรวมเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นส่วนประกอบของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดนั้ นไม่ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญนั บจากการคานวณมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
ล่าสุด
24.2 การคานวณครั้ งล่ าสุดได้ แสดงให้ เห็นว่ ามู ลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนสูงกว่ ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ และ
24.3 จากการวิเคราะห์เหตุ การณ์ท่ไี ด้ เกิดขึ้นและสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนับจากการ
คานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนล่าสุด มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การคานวณจะแสดงให้
เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในปัจจุบันต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย
25– 27 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
28 ต้ น ทุ น ในการจาหน่ า ยต้ อ งน ามาหั กจากราคาขายเพื่ อคานวณมู ลค่ า ยุติธรรมหั กต้ น ทุน ในการ
จาหน่าย ต้ นทุนในการจาหน่ายต้ องไม่รวมต้ นทุนที่ได้ รับรู้เป็ นหนี้สนิ ไว้ แล้ ว ตัวอย่างของต้ นทุนใน
การจาหน่าย ได้ แก่ ต้ นทุนทางกฎหมาย ค่าอากรแสตมป์ และภาษีท่คี ล้ ายคลึงกัน ต้ นทุนในการขน
ย้ าย และต้ นทุนส่วนเพิ่ มโดยตรงที่ทาให้ สินทรั พย์น้ันอยู่ ในสภาพพร้ อมที่จะขาย อย่างไรก็ตาม
เงิ น ชดเชยจากการเลิ ก จ้ าง (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการลดขนาดหรือ
การปรั บ โครงสร้ า งธุร กิจ หลั ง การจาหน่ า ยสิน ทรั พย์ไม่ ถือเป็ นต้ น ทุ น ส่วนเพิ่ ม โดยตรงในการ
จาหน่ายสินทรัพย์น้ัน
29 ในการจาหน่ายสินทรัพย์บางครั้ง ผู้ซ้ ืออาจต้ องรับภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้ องด้ วย และมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์น้ันเป็ นมูลค่ารวมของทั้งทรัพย์สนิ และหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง วิธี
ปฏิบัติทางบัญชีสาหรับกรณีดังกล่าวได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 78
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มูลค่าจากการใช้
30 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ต้องรวมอยู่ในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
30.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
30.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับ ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้ นกับจานวนเงิน หรือจังหวะเวลา
ของกระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มู ล ค่ าของเงิ น ตามเวลา โดยใช้อ ัต ราดอกเบี้ ยปั จจุ บ นั ในตลาดจากการลงทุ น ที่
ปราศจากความเสีย่ ง
30.4 ราคาทีไ่ ด้คานึงถึงความไม่แน่นอนทีส่ ืบเนือ่ งมาจากสินทรัพย์ และ
30.5 ปั จ จั ย อื่ น เช่ น สภาพคล่ อ ง ซึ่ ง ผู ร้ ่ ว มตลาดใช้ใ นการพิ จ ารณากระแสเงิ น สด
ในอนาคตทีก่ ิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
31 กิจการต้ องประมาณมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
31.1 ประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและจาก
การจาหน่ายสินทรัพย์ และ
31.2 ใช้ อตั ราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว
32 กิจการสามารถสะท้ อนองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้ าที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก
ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได้ ไม่ว่ากิจการจะเลือกใช้
วิธใี ดเพื่อสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจานวนเงินหรือจังหวะ
เวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ท่ไี ด้ ต้องสะท้ อนถึงมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดไว้ ทั้งนี้กจิ การอาจใช้ มูลค่าถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะเป็ นไปได้ ของ
ทุกกรณีได้ แนวทางเพิ่ มเติมในการใช้ เทคนิคการคิดมูลค่าปั จจุ บันเพื่อวัดมูลค่าจากการใช้ ของ
สินทรัพย์ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก
เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
33 ในการวัดมูลค่าจากการใช้ กิจการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
33.1 ประมาณการกระแสเงิน สด โดยอาศัยข้อ สมมติ ที่ส มเหตุ ส มผลและมีห ลักฐาน
สนับสนุ นซึ่งแสดงถึงการคาดการณ์ที่ดีที่สุดของฝ่ ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจทีจ่ ะเป็ นอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์ กิจการควร
ให้น้ าหนักกับหลักฐานสนับสนุนทีไ่ ด้จากภายนอก
33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิจากฝ่ ายบริหาร แต่ตอ้ งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด
รับ หรื อ จ่ า ยที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นจากการปรับ โครงสร้า งในอนาคต หรื อ จากการ
ปรับ ปรุ ง หรื อ ท าให้สิ น ทรัพ ย์น้ นั ดี ขึ้ น การคาดการณ์ที่ อ าศัย งบประมาณหรื อ
ประมาณการดัง กล่ าวต้อ งครอบคลุม ระยะเวลาอย่ างมากที่สุ ด 5 ปี นอกจากมี
เหตุผลสนับสนุนเพียงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาทีน่ านกว่านั้น
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33.3

34

35

36

37

38

ประมาณกระแสเงิ นสดหลังจากช่ ว งเวลาของงบประมาณหรื อ ประมาณการทาง
การเงินล่าสุด โดยปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการสาหรับอนาคต
ที่ไกลออกไปด้วยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ นว่ า
กิจการควรใช้อตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้ น อัตราการเติบโตนี้ ต้องไม่สูงกว่าอัตราการ
เติ บโตถัว เฉลี่ย ระยะยาวของผลิ ตภัณ ฑ์ อุ ตสาหกรรมหรื อ ประเทศที่ กิ จ การนั้น
ดาเนินงานอยู่ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย์น้นั ถูกนาไปใช้ นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ น
ว่ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตทีส่ ูงกว่า
ฝ่ ายบริ หารต้ อ งประเมิ น ความสมเหตุสมผลของข้ อ สมมติ ท่ีใ ช้ ป ระมาณการกระแสเงิ น สดใน
ปั จจุ บัน โดยพิ จารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่ างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริ ง ฝ่ ายบริ หารต้ องมั่นใจว่าข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณการกระแสเงิน
สดในปั จ จุ บัน สอดคล้ องกับผลที่เ กิดขึ้น จริ งในอดีต โดยน าผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ท่ีเ กิดขึ้ น
ภายหลังหรือสถานการณ์ท่ไี ม่ได้ เกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้ วย
โดยทั่ว ไปงบประมาณ หรื อประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่มีร ายละเอียดระบุ ไว้ อย่ า ง
ชัดเจนและเชื่อถือได้ ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี มักไม่สามารถหาได้ ด้ วยเหตุดังกล่าวฝ่ ายบริหาร
จึงควรประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่าสุดสาหรับ ระยะเวลา
5 ปี เป็ นอย่างมาก ฝ่ ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ
หรื อประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกว่ า 5 ปี หากฝ่ ายบริ หารมั่นใจว่าประมาณการนั้นเชื่อถือ ได้
และฝ่ ายบริหารต้ องสามารถแสดงให้ เห็น จากประสบการณ์ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงิน
สดสาหรับระยะเวลาที่เกินกว่า 5 ปี ได้ อย่างแม่นยา
กิจการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุด อายุการให้ ประโยชน์ ของสินทรั พย์ โดยปรั บ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้ วยอัตราการ
เติบโตสาหรับปี ถัดมา อัตราการเติบโตที่ใช้ ต้องเป็ นอัตราคงที่หรื ออัตราที่ลดลง ดังนั้นอัตราการ
เติบโตที่เหมาะสมควรเท่ากับศูนย์หรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรม
ที่กาหนดขึ้นจากข้ อมูลที่เที่ยงธรรมแสดงให้ เห็นว่าอัตราการเติบโตที่ใช้ ต้องเป็ นอัตราที่เพิ่มขึ้น
สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ ามาในตลาดทาให้ การเติบโตของกิจการถูกจากัด ดังนั้น จึงเป็ นการ
ยากที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกว่าอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉลี่ยระยะยาว (เป็ นต้ นว่า
20 ปี ) ของผลิ ตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรมหรื อประเทศที่กิจ การนั้ นดาเนิ นงานอยู่ หรื อของตลาดซึ่ ง
สินทรัพย์น้ันถูกนาไปใช้
ในการใช้ ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการควรพิจารณาว่าข้ อมูลดังกล่าว
จัดทาขึ้นโดยอาศัยข้ อสมมติท่สี มเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุ น และเป็ นการคาดการณ์ท่ดี ี
ที่สุดของฝ่ ายบริ หารภายใต้ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ ที่เ ป็ นอยู่ ตลอดอายุ การให้ ป ระโยชน์ ท่ี
เหลืออยู่ของสินทรัพย์
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ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
39 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องรวมถึง
39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง
39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายทีจ่ าเป็ นในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้
สินทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ ายเพือ่ การเตรีย มสินทรัพย์ให้อยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้) และประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายดังกล่าวจะต้อง
เกีย่ วข้องโดยตรง หรือสามารถปั นส่วนให้กบั สินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผล
และสมา่ เสมอได้ และ
39.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์น้นั เมือ่
สิ้ นอายุการให้ประโยชน์
40 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้ องมาจากข้ อ สมมติท่สี ม่าเสมอเกี่ยวกับ
การเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไป ดังนั้นกิจการต้ องประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตโดยใช้ จานวนที่เป็ นตัวเงิน หากกิจการใช้ อตั ราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้น
ของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปไว้ แล้ ว หากอัตราคิดลดที่ใช้ ไม่ได้ รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้น
ของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไป กิจการต้ องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้ จานวนที่
แท้จริง (แต่ให้ รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง)
41 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่กิจการจัดทาขึ้นต้ องรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาสินทรั พย์
ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาทุกวันและค่าใช้ จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้ องโดยตรงหรือที่สามารถปั นส่วนให้ กับ
สินทรัพย์ได้ อย่างสมเหตุสมผลและสม่าเสมอเพื่อทาให้ สนิ ทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
42 กิจการต้ องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่สินทรัพย์น้ันพร้ อมที่จะใช้
งานหรือพร้ อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์มิได้ รวมกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นดังกล่ าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายเพิ่ มของอาคาร
ระหว่างก่อสร้ างหรือโครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
43 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้ องไม่รวมจานวนต่อไปนี้เพื่อป้ องกันการคานวณซา้
43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก
สินทรัพย์ภายใต้ การพิจารณา (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินประเภทลูกหนี้) และ
43.2 กระแสเงินสดจ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับภาระผูกพั นซึ่งได้ รับรู้เป็ นหนี้สินไว้ แล้ ว (เช่น เจ้ าหนี้
เงินบาเหน็จบานาญ หรือประมาณการหนี้สนิ )
44 กิจการต้อ งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปั จจุ บนั ของสิ นทรัพย์ และ
การประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
จากรายการต่อไปนี้
44.1 การปรับโครงสร้างในอนาคตทีย่ งั ไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน หรือ
44.2 รายจ่ ายทีจ่ ะทาให้สินทรัพย์มีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้ น
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45 เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ ประมาณขึ้นจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังนั้น มูลค่า
จากการใช้ จึงไม่สะท้อนให้ เห็นถึง ข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
45.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตหรือต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสามารถประหยัดได้ (เช่น ต้ นทุน
เกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรื อผลประโยชน์ท่คี าดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้ าง
ในอนาคตที่กจิ การยังไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน
45.2 กระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตเพื่ อปรั บ ปรุ งหรื อเพิ่ มประสิท ธิภาพในการท างานของ
สิน ทรั พ ย์ ห รื อ กระแสเงิ น สดรั บ ในอนาคตที่คาดว่ า จะเกิด ขึ้ น จากกระแสเงิ น สดจ่ า ย
ดังกล่าว
46 การปรับโครงสร้ าง หมายถึง แผนงานที่ได้ วางไว้ และมีการควบคุมโดยฝ่ ายบริหารซึ่งทาให้ ขอบเขต
หรื อลั กษณะธุรกิจที่กิจ การดาเนิ นอยู่ เปลี่ ยนแปลงอย่ างมีสาระสาคัญ ในการกาหนดว่ าเมื่อใด
กิจการจึงจะมีภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้ าง กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
47 เมื่อกิจการได้ ตกลงและผูกพันที่จะปรั บโครงสร้ าง สินทรัพย์บางรายการอาจได้ รับผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้ างนั้น ดังนั้นเมื่อกิจการตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสร้ างกิจการต้ อง
47.1 กาหนดมู ลค่ าจากการใช้ โดยประมาณกระแสเงินสดรั บและจ่ ายในอนาคตที่สะท้ อนถึง
ต้ นทุนที่ประหยัดได้ และประโยชน์อ่นื ที่เกิดจากการปรับโครงสร้ าง (ซึ่งอาจกาหนดได้ จาก
งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุดที่ได้ รับอนุมัติจากฝ่ ายบริหาร) และ
47.2 รวมประมาณการกระแสเงิน สดจ่ายในอนาคตสาหรับการปรับโครงสร้ างไว้ ในประมาณ
การหนี้สินเพื่อการปรั บโครงสร้ างตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
37 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่ี
อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
48 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้ องไม่ร วมประมาณการกระแสเงินสดรั บใน
อนาคตที่คาดว่าจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากกระแสเงินสดจ่ายเพื่อ
ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของสินทรัพย์ จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะ
เกิดขึ้น
49 ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตให้ รวมกระแสเงิ นสดจ่ ายในอนาคตที่จาเป็ นสาหรั บการ
บารุงรักษาระดับของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์จากสภาพในปัจจุบัน
ของสินทรัพย์ เมื่อหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดประกอบด้ วยสินทรั พย์ท่ีมีการให้ ประโยชน์
โดยประมาณที่แตกต่างกัน สินทรัพย์ทุกรายการนั้นมีความจาเป็ นต่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดจะถือว่า การเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ท่มี ีอายุการให้ ประโยชน์ ส้นั กว่า
เป็ นส่วนหนึ่งของการบารุงรั กษาตามปกติเพื่ อทาให้ หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้นอยู่ใน
สภาพที่ใช้ งานได้ ในทานองเดียวกัน หากสินทรั พย์รายการหนึ่ งมีส่วนประกอบที่มีอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแทนของส่วนประกอบที่มีอายุการให้ ประโยชน์
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50

51

52

53

53ก

สั้นกว่าจะถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการบารุงรักษาสินทรั พย์เมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์น้ัน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ต้องไม่รวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจ่ ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
50.2 ภาษีเงินได้ทีร่ บั หรือจ่ ายไป
ข้ อ สมมติ ท่ีใช้ ในการประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตต้ องเป็ นไปในทิศ ทางเดี ยวกัน กับ
ข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการกาหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้นแล้ ว กิจการอาจนาผลกระทบของข้ อสมมติบาง
ประการมารวมคานวณซา้ หรืออาจไม่นามาคานวณ หากกิจการได้ คานึงถึงผลกระทบของมูลค่าของ
เงินตามเวลาโดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ ว กิจการต้ องไม่นากระแส
เงิน สดรั บ หรื อ จ่ า ยจากกิจ กรรมจั ดหาเงิน มารวมในประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตอีก
ในทานองเดียวกัน กระแสเงินสดในอนาคตต้ องเป็ นประมาณการก่อนภาษีเงินได้ หากอัตราคิดลด
ที่ใช้ ในการคานวณเป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิทีจ่ ะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์เมือ่
สิ้ นอายุ ก ารให้ป ระโยชน์ต ้อ งเป็ นจ านวนเงิ น ซึ่ ง กิ จ การคาดว่ า จะได้ร ับ จากการจ าหน่ า ย
สินทรัพย์ในราคาที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน จานวนที่คาดว่าจะ
ได้รบั จากการจาหน่ายนี้ ต้องหักประมาณการต้นทุนในการจาหน่าย
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่จี ะได้ รับ (หรือที่จะต้ องจ่าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้น
อายุการให้ ประโยชน์จะต้ องกาหนดในลักษณะที่คล้ ายกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนใน
การจาหน่ายของสินทรัพย์ ยกเว้ นว่าในการประมาณกระแสเงินสดสุทธิน้ัน
53.1 กิจการใช้ ราคาที่อ้างอิงได้ ณ วันที่ทาประมาณการของสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
และใช้ ในการดาเนินงานภายใต้ สภาพการณ์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ภายใต้ การพิจารณาที่
มีลักษณะคล้ ายกัน โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมี อายุการให้ ประโยชน์ ส้ ินสุด ณ วันที่ทาการ
ประมาณการ
53.2 กิจการต้ องปรับปรุงราคาดังกล่าวด้ วยผลกระทบจากระดับราคาในอนาคตที่เพิ่มขึ้นจาก
ภาวะเงินเฟ้ อทั่วไป และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับราคาในอนาคต
ที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรั พย์น้ัน อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการไม่ได้ รวมผลกระทบจากภาวะ
เงินเฟ้ อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้ สินทรั พย์อย่า ง
ต่อ เนื่อ งและอัตราคิดลด กิจการต้ องไม่ ร วมผลกระทบดังกล่ า วในการประมาณการ
กระแสเงินสดสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ด้วย
มูลค่ายุติธรรมแตกต่ างจากมู ลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้ อนถึงข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะ
นามาใช้ เมื่อมีการกาหนดราคาสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้ ามมูลค่าจากการใช้ สะท้ อนถึงปั จจัยซึ่ง
เฉพาะเจาะจงของกิจการและไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้ กับกิจการทั่วไป เช่น มูลค่ายุติธรรมไม่ได้ สะท้ อนถึง
ปัจจัยเหล่านี้หากว่าโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ มีไว้ สาหรับผู้ร่วมตลาด
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53ก.1 มูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการรวมกลุ่มสินทรัพย์ (เช่น การสร้ างกลุ่มการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีสถานที่แตกต่างกัน)
53ก.2 การผนึกกาลังร่วมกันระหว่างสินทรัพย์ท่มี ีการวัดค่ากับสินทรัพย์อ่นื
53ก.3 สิทธิทางกฎหมายหรือข้ อจากัดทางกฎหมายซึ่งเฉพาะเจาะจงสาหรับเจ้ าของสินทรัพย์ใน
ปัจจุบัน และ
53ก.4 ประโยชน์ทางภาษี หรือภาระทางภาษีท่เี ฉพาะเจาะจงสาหรับเจ้ าของสินทรัพย์ในปัจจุบัน
กระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
54 กระแสเงินสดในอนาคตต้ องประมาณการเป็ นเงินตราในสกุลที่กระแสเงินสดเหล่ านั้นจะเกิดขึ้น
และต้ อ งคิ ดลดด้ ว ยอัตราคิ ดลดที่เ หมาะสมสาหรั บ เงิ น ในสกุ ล นั้ น กิจ การต้ อ งแปลงค่ า มู ลค่ า
ปัจจุบันที่ประมาณขึ้นโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่คานวณมูลค่าจากการใช้
อัตราคิดลด
55 อัตราคิดลด (อัตรา) ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาด
ปัจจุบนั ของ
55.1 มูลค่าของเงินตามเวลา และ
55.2 ความเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ซึ่งประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตยังไม่ได้มีการปรับความเสีย่ งดังกล่าว
56 อัตราซึ่งสะท้ อนถึงการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปั จจุ บันและความเสี่ยง
ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรั พย์ท่กี าลั งพิ จารณาอยู่ คือผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนต้ องการหากได้
เลือกการลงทุนที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่มีจานวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับการ
ลงทุนซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ น้ัน อัตราดังกล่าวประเมินได้ จากอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ณ ปั จจุ บันสาหรับสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกัน หรือจากต้ นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของเงินทุน
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ซ่ึงมีสินทรัพย์หรื อกลุ่มของสินทรัพย์ท่มี ีศักยภาพใน
การบริการและความเสี่ยงคล้ ายคลึงกับสินทรัพย์ท่กี าลังพิจารณาอยู่ อย่างไรก็ตามอัตราคิดลดต้ อง
ไม่รวมความเสี่ยงที่ได้ ปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ ว ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการ
คานวณซา้
57 เมื่อกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้ เฉพาะกับสินทรัพย์ท่กี าลังพิจารณาได้ จากตลาดโดยตรง กิจการ
ต้ อ งหาตลาดที่มีส ถานการณ์ ใ กล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ ประมาณอั ตราคิ ด ลด แนวทางเพิ่ มเติม ในการ
ประมาณอัตราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
58 กิจการต้ องรั บรู้และวัด มูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อ ยค่าของสินทรั พย์แต่ละรายการที่ไม่ รวมถึง
ค่าความนิยม ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 59 ถึง 64 และต้ องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่
65 ถึง 108
59 กิจการต้องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนหากมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืนตา่ กว่ามู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ นั ส่วนที่ลดลงคือผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
60 กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ าในกาไรหรือขาดทุน ทันที นอกจากว่ ามู ลค่ าตาม
บัญ ชี ข องสิ นทรัพย์เ ป็ นราคาที่ตีใ หม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ อื่น (ตัว อย่ างเช่ น ตาม
ข้อกาหนดของวิธีราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องนาผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
ของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ไ ปลดส่ ว นเกินทุ นจากการตี ราคาสิ นทรัพย์ตามข้อ กาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
61 กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ท่ไี ม่มีการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากกิจการเคยตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม กิจการต้ องนาผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไป
บั น ทึก ในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ได้ ภ ายในขอบเขตที่ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า นั้ น ไม่ เ กิน
ส่ ว นเกิน ทุ น ที่เ คยบั น ทึก ไว้ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ร ายการเดี ยวกัน ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ท่ตี ีราคาใหม่ดังกล่าว ทาให้ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์น้ันลดลง
62 หากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ประมาณขึ้ นมีจานวนสู งกว่ามู ลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์
กิจการต้องรับรูส้ ่วนต่างนั้นเป็ นหนี้ สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกาหนดไว้
63 หลัง จากที่ กิ จ การรับ รู ้ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า กิ จ การต้อ งค านวณค่ า เสื่ อ มราคา
(ค่ า ตัด จ าหน่ าย) ของสิ น ทรัพ ย์ โดยใช้มู ลค่ า ตามบัญ ชี ใ หม่ ข องสิ น ทรัพย์หักด้ว ยมู ล ค่ า
คงเหลือ (ถ้ามี) การคานวณค่ าเสื่อมราคาหรือค่ าตัดจาหน่ายต้องเป็ นการปั นส่ วนอย่างมี
ระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ของสินทรัพย์
64 หากกิจการรั บรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า กิจการต้ องกาหนดสินทรั พย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีใหม่ของทรัพย์สินกับฐาน
ภาษีของทรัพย์สนิ นั้น
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หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม
65 กิจการต้ องกาหนดหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด วัดค่ามูลค่าตามบัญชีและรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค
การกาหนดหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
66 หากมีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องประมาณมู ลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องกาหนดมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณารวมอยู่ (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด)
67 กิจการจะไม่สามารถกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ หากเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
67.1 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ไม่สามารถประมาณการได้ ว่า ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการจาหน่าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้ สินทรัพย์
อย่างต่อเนื่องไม่สามารถประมาณการได้ ว่ามีค่าน้ อยมากจนไม่นามาพิจารณา) และ
67.2 สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่โดยส่วนใหญ่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสด
ที่ได้ รับจากสินทรัพย์อ่นื ได้
ในกรณีดังกล่าวกิจการสามารถกาหนดมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนได้
เฉพาะสาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริษัทเหมืองแร่ เป็ นเจ้ าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้ สนับสนุ นกิจกรรมเหมืองแร่ ของบริษัทเอง
ทางรถไฟดังกล่าวสามารถขายได้ เป็ นเศษซากเท่านั้น และทางรถไฟไม่สามารถก่อให้ เกิดกระแส
เงินสดที่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับของสินทรัพย์อ่นื ในเหมือง
ในกรณีดงั กล่าวบริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของทางรถไฟได้ เนือ่ งจาก
มูลค่าจากการใช้ทางรถไฟไม่สามารถประมาณได้และอาจแตกต่างจากมูลค่าซาก ดังนัน้ บริษัทจึง
ประมาณมูลค่ าทีค่ าดว่าจะได้รับคื นจากหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีท่ างรถไฟดังกล่าว
รวมอยู่ดว้ ย ซึง่ ก็คือเหมืองแร่ทงั้ หมดนัน่ เอง
68 ตามคานิยามที่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพย์
กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ ว่าการใช้ กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อให้ เกิดกระแส
เงิ น สดรั บ ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นอิ ส ระจากกระแสเงิ น สดรั บ ที่เ กิ ด จากสิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น หรื อ กลุ่ ม
สินทรั พย์อ่ ืน การระบุ ถึงหน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดต้ องอาศั ยดุ ลยพิ นิจ หากกิจการไม่
สามารถกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้ องกาหนดมูลค่า
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ที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของกลุ่มสินทรั พย์ท่เี ล็กที่สุดที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บ ซึ่งเป็ นอิสระจาก
สินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื
ตัวย่าง
บริษัทรถประจาทางแห่งหนึ่งมีสัญญากับเทศบาลที่จะให้ บริการเดินรถประจา ซึ่งข้ อสัญญาระบุว่า
บริษัทจะต้ องให้ บริ การขั้นต่า 5 สาย กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้ รับจาก
การเดิน รถแต่ละสายแยกจากกัน ได้ แม้ ว่า การเดิน รถประจาทางสายหนึ่ งมีผลขาดทุ น อย่ า งมี
นัยสาคัญ
เนือ่ งจากตามสัญญากิจการไม่สามารถทีจ่ ะยกเลิ กเดินรถสายใดสายหนึง่ ได้ ดังนัน้ กลุ่มสินทรัพย์
ซึง่ เล็กทีส่ ุดทีก่ ่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึง่ เป็ นอิ สระจากสินทรพัย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น คื อ
กลุ่มของรถประจาทางทัง้ 5 สายรวมกัน ซึง่ หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดคือบริษั ทรถประจา
ทางทัง้ บริษทั
69 กระแสเงินสดรับ คือกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งได้ รับมาจากบุคคลหรือกิจการ
ภายนอกกิ จ การที่เ สนอรายงาน ในการระบุ ว่ า กระแสเงิ น สดที่ไ ด้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม
สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรั พย์อ่ืนหรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื หรือไม่
กิจการต้ องพิจารณาปั จจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริ หารกากับดูแลการดาเนินงาน
ของกิจการ เช่น การกากับดูแลตามสายผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหล่งที่ต้ังหรือวิธีท่ี
ฝ่ ายบริหารใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ สินทรัพย์หรือจาหน่ายสินทรัพย์และการดาเนินงาน
ของกิจการ
70 กิจการต้อ งระบุ ใ ห้สิ นทรัพย์หรื อกลุ่ มสินทรัพย์เ ป็ นหน่ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เ กิดเงินสดหาก
สิ นทรัพย์หรื อ กลุ่ มสิ นทรัพย์น้ นั มีผลผลิตที่มีต ลาดซื้ อขายคล่ อ งรองรับ แม้ว่ าจะมีการน า
ผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ภายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลต่อกระแสเงินสด
รับที่ได้จากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนาประมาณการราคา
ตลาดในอนาคตทีด่ ีทีส่ ุดของฝ่ ายบริหารสาหรับผลผลิตนั้นมาใช้เพือ่
70.1 ประมาณกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้ร ับ ในอนาคตเพื่อ ก าหนดมู ล ค่ า จากการใช้ข อง
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนั้น และ
70.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ ายในอนาคตเพื่อ กาหนดมู ลค่ าจากการใช้ข อง
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีถ่ ูกกระทบจากราคาโอนภายใน
71 แม้ ว่ากิจการได้ นาผลผลิตที่ได้ จากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ท้งั หมด หรือบางส่วนไปใช้ ในหน่วย
สินทรัพย์อ่นื ภายในกิจการ (เช่น สินค้ าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้ องถือว่าสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่ าวเป็ นหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่มสินทรัพย์
อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ได้ ในตลาดซื้อ ขายคล่อง ทั้งนี้เนื่องจากสินทรั พย์หรื อกลุ่ม
สินทรัพย์น้ันสามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่จะได้ รับจากการใช้ อย่างต่อเนื่องโดยกระแสเงินสด
ส่วนใหญ่แยกเป็ นอิสระจากสินทรัพย์อ่ืนหรือกลุ่มของสินทรัพย์ อ่นื กิจการต้ องปรั บปรุงข้ อมูลที่
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ได้ ม าจากงบประมาณหรื อ ประมาณการทางการเงิ น ที่มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี
ก่ อ ให้ เกิด เงิน สดหรื อ สิน ทรั พ ย์อ่ ืน ที่ถู ก กระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่
สะท้ อนถึงประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีท่สี ุดของฝ่ ายบริหารที่เป็ นราคาที่สามารถต่อรอง
ราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
72 กิจการต้องกาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสาหรับสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์
ประเภทเดียวกันอย่างสมา่ เสมอในแต่ละงวด เว้นแต่กิจการสามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลง
นั้นได้อย่างสมเหตุสมผล
73 ในกรณีท่กี ิจการกาหนดว่ า สินทรัพย์ท่กี าลังพิจารณาอยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
แตกต่างจากที่กาหนดไว้ ในงวดก่อนหรื อประเภทของสินทรั พย์ต่างๆ ที่รวมในหน่ วยสินทรั พย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดเปลี่ยนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 130 หากกิจการมีการรับรู้หรือกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
74 มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บคืน ของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ท่ีก่ อให้ เกิดเงิน สดคื อ มู ลค่า ยุติธรรมหักต้ นทุ น
ในการจาหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแล้ วแต่จานวนใดจะสูง
กว่า ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดกิจการต้ อง
ปฏิบั ติตามย่ อหน้ าที่ 19 ถึ ง 57 โดยใช้ คาว่ า “หน่ วยสินทรั พย์ ท่ีก่อ ให้ เกิดเงิ นสด” แทนคาว่ า
“สินทรัพย์”
75 กิจการต้องกาหนดมู ลค่ าตามบัญชี ข องหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดให้สอดคล้องกับ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนั้น
76 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดต้ อง
76.1 รวมมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์เฉพาะที่เกี่ยวข้ อ งโดยตรง หรื อที่สามารถปั นส่วนได้
อย่างสมเหตุสมผลและสม่าเสมอให้ กับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่งจะก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดรับในอนาคตในการกาหนดมูลค่าจากการใช้ ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสดนั้น และ
76.2 ไม่ ร วมมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิน ที่กิจ การได้ รั บ รู้ แ ล้ ว นอกจากว่ า กิจการไม่ สามารถ
กาหนดมู ลค่ า ที่คาดว่ าจะได้ รั บคื นของหน่ ว ยสินทรั พย์ ท่ีก่ อให้ เ กิดเงิน สดได้ หากไม่ น า
หนี้สนิ นั้นมาพิจารณามูลค่าตามบัญชี
มูลค่ าตามบัญชี ต้องคานวณตามที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ นเนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการ
จาหน่ายและมูลค่าจากการใช้ ของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดกาหนดขึ้นโดยไม่รวมกระแส
เงินสดของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดและโดยไม่รวมหนี้สินที่
กิจการได้ รับรู้ไว้ แล้ วในงบการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 28 และ 43)
77 เมื่อกิจการรวมสินทรัพย์ไว้ ด้วยกันเป็ นกลุ่มเพื่อประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน กิจการต้ องรวม
สินทรัพย์ทุกรายการที่เกี่ยวข้ องกับการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ ไว้ ในหน่วยสินทรัพย์
23

ที่ก่อให้ เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะนั้นอาจดูเหมือนว่ ากิจการได้ รับคืนมู ลค่าของหน่ วยสินทรั พย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดเต็มจานวน ทั้งที่ในความเป็ นจริงผลขาดทุนจากการด้ อยค่าได้ เกิดขึ้นแล้ ว ในบาง
กรณี แม้ ว่ า สิน ทรั พ ย์ บ างรายการมี ส่ ว นในการประมาณกระแสเงิ น สดในอนาคตของหน่ ว ย
สินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กิจการอาจไม่สามารถปั นส่วนสินทรัพย์น้ันให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดได้ อย่างสมเหตุสมผลและสม่าเสมอ ตัวอย่างเช่น ค่าความนิยมหรื อสินทรั พย์
องค์กร เช่ น สินทรั พย์ท่ีสานั ก งานใหญ่ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ได้ อธิบายวิ ธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดไว้ ในย่อหน้ าที่
80 ถึง 103
78 กิจการอาจจาเป็ นต้ องพิจารณาหนี้สินที่กิจการได้ รับรู้แล้ วเพื่ อกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ วยสินทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิดเงิ น สด กรณีน้ ี อาจเกิดขึ้น หากกิจการจาหน่ ายหน่ วยสิน ทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ ือต้ องรับภาระหนี้สินดังกล่ าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการ
จาหน่าย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจาหน่าย) ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
สุทธิจากหนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือต้ องรับภาระหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย กิจการต้ องนามูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินไปหักจากทั้งมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ ของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ก่ อ นที่จ ะท าการเปรี ยบเทียบระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญชี และมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รั บคื นของหน่ วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
กิจการแห่งหนึ่งดาเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายบังคับว่าเจ้ าของต้ องบูรณะสถานที่
เมื่อการทาเหมืองแร่ เสร็จสิ้นลง ต้ นทุนการบูรณะรวมถึงการฟื้ นฟูเหมืองให้ กลับสู่สภาพเดิม
กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการฟื้ นฟู ทนั ทีท่กี ิจการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้ นที่เพื่ อทา
เหมือง ประมาณการดังกล่าวรับรู้เป็ นต้ นทุนของเหมืองและมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ
ให้ ประโยชน์ของเหมืองนั้น มูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที่เท่ากับ
500 ล้ านบาทซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายในการบูรณะสถานที่น้ัน
กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของเหมือง โดยหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ได้ แก่ เหมือง
โดยรวม ทั้งนี้กิจการได้ รับคาเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผู้ซ้ ือหลายรายในราคาประมาณ 800 ล้ าน
บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ผ้ ูซ้ ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้ นทุนในการจาหน่ายเหมืองมีค่า
น้ อยมากจนไม่นามาพิจารณา มูลค่าจากการใช้ ของเหมืองมีจานวนประมาณ 1,200 ล้ านบาท ซึ่ง
ไม่รวมรายจ่ายในการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของเหมืองเท่ากับ 1,000 ล้ านบาท
มูลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ ายสาหรับหน่ วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดเท่ากับ 800
ล้านบาท ซึ ่งเป็ นจานวนสุทธิ จากภาระหนี้ สินในการบูรณะสถานที ่ มูลค่ าจากการใช้ของหน่ วย
สินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้ สินในการบูรณะสถานทีด่ งั กล่าวเท่ากับ 700 ล้าน
บาท (1,200 ล้านบาท หักด้วย 500 ล้านบาท) มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิด
เงิ นสดสุทธิ จากภาระหนี้ สินดังกล่าวเท่ ากับ 500 ล้านบาท (มูลค่ าตามบัญชี 1,000 ล้านบาท
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หัก ด้วยมูลค่ า ตามบัญ ชีของประมาณการหนี้ สิ นในการบู ร ณะสถานที ่ 500 ล้า นบาท) ดังนั้น
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดจึงมีจานวนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
สุทธิของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้
79 เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดอาจ
ต้ องรวมสินทรัพย์ท่ไี ม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น (เช่น ลูกหนี้และ
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อื่ น ) หรื อ รวมหนี้ สิ น ที่กิ จ การได้ รั บ รู้ ในงบการเงิ น แล้ ว (เช่ น เจ้ า หนี้
เงินบาเหน็จบานาญ และประมาณการหนี้สินอื่น) ในกรณีน้ ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดจะเพิ่มขึ้นด้ วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์และลดลงด้ วยมูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สนิ ดังกล่าว
ค่าความนิยม
การปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
80 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่วนั ทีซ่ ื้ อ กิจการทีเ่ ป็ นผูซ้ ื้ อ
ต้องปันส่วน ค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นจากการรวมธุ รกิจให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน สด
หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ที่เพิม่ ขึ้ นจากการ
รวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้ สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้ อจะถูกปั นส่วนกับหน่วยสินทรัพย์
หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ก็ ตาม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย
หรือแต่ละกลุ่มทีก่ ิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมต้อง
80.1 เป็ นหน่วยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใช้ในการประเมินค่าความนิยมในการบริหาร
ภายในกิจการ และ
80.2 ไม่เกินกว่าส่วนงานดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน (เมือ่ มี
การประกาศใช้) ก่อนการรวมส่วนงาน
81 ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ท่แี สดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่ง
เกิดจากสินทรั พย์อ่ ืนที่ได้ มาจากการรวมกิจการ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ อย่างอิสระและไม่สามารถ
รับรู้ในงบการเงินแยกเป็ นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นอิสระ
จากสินทรัพย์อ่ ืนหรือกลุ่มของสินทรัพย์อ่ืน และในหลายกรณีมักจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดจาก
หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหลายหน่ วยรวมกัน บางครั้ งกิจการอาจไม่สามารถปั นส่วนค่า
ความนิ ยมอย่ างสมเหตุผลให้ กับหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดแต่ ละหน่ วยได้ แต่ สามารถ
ปันส่วนให้ กบั กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ ดังนั้น หน่วยที่อยู่ในระดับเล็กที่สุดที่
กิจการใช้ ในการพิจารณาค่าความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบด้ วยหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดจานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับค่าความนิยมแต่กจิ การไม่สามารถปันส่วนค่า
ความนิยมให้ กบั หน่วยที่เล็กที่สดุ เหล่านั้นได้ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 83 ถึง
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82

83

84

85

86

99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้ อยค่าของ
สินทรั พย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรั บหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ได้ รับการปั นส่วน
ค่าความนิยมเช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ได้ รับการปั นส่วนค่าความ
นิยม
เมื่อกิจการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 80 แล้ ว กิจการจะสามารถทดสอบการด้ อยค่าของ
ค่ าความนิ ยม ณ ระดับที่สะท้ อนลั กษณะที่กิจการดาเนิ นงานและประเมินค่า ความนิยม ดังนั้ น
กิจการจึงไม่จาเป็ นต้ องกาหนดระบบการรายงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เพื่อใช้ พิจารณาการด้ อย
ค่าของค่าความนิยมอีก
หน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ใช้ ในการปั นส่วนค่าความนิยมเพื่อประเมินการด้ อยค่าตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับระดับที่กจิ การใช้ ในการปันส่วนค่าความนิยม
เพื่อวัดมูลค่ากาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) เช่น หากกิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ า งประเทศ (เมื่อ มีการ
ประกาศใช้ ) โดยการปันส่วนค่าความนิยมให้ กบั หน่วยของกิจการในระดับที่ค่อนข้ างเล็กเพื่อวัดค่า
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กิจการไม่จาเป็ นต้ องทดสอบการด้ อยค่าของค่าความ
นิยมที่ระดับเดียวกัน นอกจากกิจการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริ หารงาน
ภายในกิจการ
หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจยังไม่เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี
บัญชีที่มีการรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น กิจการต้องดาเนินการปั นส่วนครั้งแรกนั้นให้เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ น
รอบปี บัญชีแรกหลังปี ทีม่ ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้ น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ถ้ าการบันทึกบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจต้ องใช้ ประมาณการใน
วันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ กิจการที่เป็ นผู้ซ้ ือต้ อง :
85.1 บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยใช้ มูลค่าที่ประมาณการนั้น และ
85.2 รั บรู้ รายการปรั บปรุ งมู ลค่ าที่กาหนดขึ้นเป็ นการชั่วคราวดังกล่ าวภายในช่ วงระยะเวลา
การวัดมูลค่า ซึ่งต้ องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณ์ดังกล่ าว กิจการอาจไม่ สามารถปั นส่วนค่ าความนิยมที่รับรู้ จากการรวมธุรกิจให้
เสร็จสิ้นก่อนสิ้นงวดบัญชีท่กี ารรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกล่าวให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 133
ถ้าค่าความนิยมถูกปั นส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน สดและกิจการได้จาหน่ายการ
ดาเนินงานทีอ่ ยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์น้นั ออกไป ค่าความนิยมที่เกีย่ วเนือ่ งกับการดาเนินงาน
นั้นจะต้อง
86.1 รวมไว้ในมู ลค่ าตามบัญชีของการดาเนินงานนั้นในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุน
จากการจาหน่าย และ
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86.2 วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดาเนินงานที่ถูกจาหน่ายและสัดส่วน
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยงั คงอยู่ นอกจากกิจการจะสามารถแสดงให้
เห็ นว่าการคานวณโดยใช้วิธีอื่น จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมู ลค่าของค่าความนิยม
ของการดาเนินงานทีจ่ าหน่ายออกไปได้ดีกว่า
ตัวอย่าง
กิจการขายส่วนงานซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่
ไปในราคา 100 ล้ านบาท แต่กิจการไม่สามารถระบุค่าความนิยมให้ กับกลุ่มสินทรัพย์ท่เี ล็กกว่ า
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้นอย่างสมเหตุผลได้ เว้ นแต่จะกาหนดขึ้นตามดุลยพินิจของ
กิจการเอง มูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนตามสัดส่วนของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดส่วนที่
เหลืออยู่ เท่ากับ 300 ล้ านบาท
เนื่องจากกิจการไม่สามารถปั นส่วนค่ า ความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดอย่าง
สมเหตุสมผลได้ หรือไม่สามารถระบุค่าความนิยมให้กบั กลุ่มสินทรัพย์ทีเ่ ล็กว่าหน่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด ค่าความนิยมของส่วนงานทีข่ ายให้ระบุโดยเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าของส่วน
งานทีข่ ายและส่วนงานทีย่ ังคงอยู่ ดังนัน้ ค่ าความนิ ยมจานวนร้อยละ 25 จึงปั นส่วนไปรวมกับ
มูลค่าตามบัญชีของการดาเนินงานทีข่ ายไป
87 ถ้ากิจการปรับโครงสร้างการรายงานใหม่ โดยการปรับโครงสร้างดังกล่ าวส่ งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึง่ หรือ
มากกว่า ซึ่งกิจการได้มีการปันส่วนค่าความนิยมให้แล้ว กิจการควรปั นส่วนค่าความนิยมใหม่
ให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย โดยการ
ปั นส่ วนใหม่ ให้ใช้วิธีคานวณตามสัดส่ วนของมู ลค่ าเช่ นเดียวกับที่ใช้เมื่อมีการจาหน่ายการ
ดาเนินงานภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่า
การค านวณโดยใช้วิ ธี อื่น จะสามารถสะท้อ นให้เ ห็ นถึง มู ล ค่ า ของค่ าความนิย มของหน่ ว ย
สินทรัพย์ทีม่ ีการปรับโครงสร้างใหม่ได้ดีกว่า
ตัวอย่าง
กิจการเคยปันส่วนค่าความนิยมให้ กับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ก แต่ไม่สามารถปันส่วน
ค่ า ความนิ ย มดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีมี ข นาดเล็ก กว่ า หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ก ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุ ส มผล เว้ นแต่ กิ จ การจะก าหนดขึ้ นตามดุ ล พิ นิ จ ของกิ จ การเอง อย่ า งไรก็ต าม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของบริษัทที่กาลังจะเกิดขึ้นส่งผลให้ หน่วยสินทรัพย์ ก ถูกแบ่งออกเป็ น
สามส่วนงาน และไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ข ค และ ง
เนือ่ งจากกิจการไม่สามารถปั นส่วนค่ าความนิยมให้กบั กลุ่มของสินทรัพย์ทีม่ ีขนาดเล็กกว่าหน่วย
สินทรัพย์ ก ได้อย่างสมเหตุสมผล ค่ า ความนิ ยมทีป่ ั น ส่วนให้กับหน่ วยสินทรัพย์ ก จะต้องถูก
ปันส่วนใหม่ให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ข ค และ ง ตามสัดส่วนมูลค่าของสามส่วนงานของ ก ก่อนทีจ่ ะ
มีการแบ่งส่วนงานและไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ข ค และ ง
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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 แต่ไม่ได้ถูกปั นส่ วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์น้ นั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวต้อง
ได้รบั การทดสอบการด้อ ยค่ าเมื่อ มีขอ้ บ่งชี้ ว่ าหน่ว ยสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่ า โดยการ
เปรียบเทียบกับมู ลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์น้นั และให้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้ นตามวิธีการ
ทีร่ ะบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
89 หากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดตามย่อหน้ าที่ 88 ได้ รวมสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่พร้ อมที่จะใช้ งาน และกิจการสามารถ
ทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้ เพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดเท่านั้น ย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐาน
ฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การต้ องทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์น้ันทุกปี
90 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่ งมีการปั นส่ ว นค่ า
ความนิย มให้ปีละครั้งและเมื่อใดก็ตามที่มีข อ้ บ่งชี้ ว่ าหน่ว ยสิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่ า โดย
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งรวมค่าความนิยม กับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์น้นั หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์มากกว่า
มู ลค่ าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์ให้ถือว่ าหน่วยสินทรัพย์และค่ าความนิยมที่ถูกปั นส่ ว น
ให้แก่หน่วยสินทรัพย์น้ นั ไม่เกิดการด้อยค่ า แต่ ถา้ หากมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์
มากกว่ามู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 104
91-95 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
ช่วงเวลาทีท่ าการทดสอบการด้อยค่า
96 การทดสอบการด้อยค่าประจาปี สาหรับหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีค่ ่าความนิยมได้ถูก
ปั นส่วนมาอาจทาได้ในช่ วงใดของปี ก็ได้ แต่ จะต้องเป็ นช่ วงเวลาเดียวกันในแต่ ละปี หน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยอาจได้รบั การทดสอบการด้อยค่าในช่ วงเวลาต่างกัน
ได้ อย่ างไรก็ตามหากค่ าความนิยมบางส่ วนหรือ ทั้งหมดที่ปันส่ ว นให้แก่หน่ว ยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจากการรวมธุ รกิจในระหว่างปี ปั จจุบนั กิจการต้องทดสอบการด้อยค่า
ของหน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวก่อนสิ้ นปี ปัจจุบนั นั้น
97 หากกิ จ การทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งได้รบั การปั นส่ วนค่ าความนิยมในเวลาเดียวกับการทดสอบการด้อยค่ า
ของหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่มี ค่ า ความนิยมรวมอยู่ ดว้ ยนั้น กิจ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบก่อนที่จะทดสอบหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ดว้ ย ใน
ท านองเดี ย วกัน หากกิจ การทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ว ยสิ นทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิด เงิ นสดที่
ประกอบเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รบั การปั นส่วนค่าความนิยมใน
28

เวลาเดียวกันกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทีม่ ีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการควรทดสอบการด้อย
ค่าของหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วยก่อนกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทีม่ ีค่าความนิยมรวมอยู่
98 ณ เวลาที่มีก ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิดเงิน สดที่ได้ รั บ การปั น ส่ ว น
ค่าความนิยม อาจมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่มี ีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการ
ด้ อยค่าในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็ น
อันดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น ก่อนที่จะทดสอบการด้ อยค่า
ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ในทานองเดียวกัน หากมีข้อบ่งชี้ว่า
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้ กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่มี ีค่าความนิยมรวมอยู่เกิด
การด้ อยค่ า กิจการต้ องทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงิน สดและรั บรู้ ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่ วยสินทรั พย์น้ัน ก่อนที่จะทดสอบการด้ อยค่ าของกลุ่ มของหน่ วย
สินทรัพย์ท่ไี ด้ รับการปันส่วนค่าความนิยม
99 การค านวณมู ล ค่ าที่ค าดว่ าจะได้ร ับคื นของหน่ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิดเงินสดที่ไ ด้รบั การ
ปั นส่ วนค่ าความนิยมซึ่ งกระท าไว้อ ย่างละเอี ยดล่ าสุดในงวดก่ อน สามารถนามาใช้ในการ
ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์น้นั ในงวดปัจจุบนั ได้ หากเข้าเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
99.1 สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นส่ วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนยั สาคัญจากการคานวณมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนครั้งล่าสุดนั้น
99.2 การคานวณครั้งล่าสุดแสดงให้เห็ นว่ ามู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนสู งกว่ามู ลค่าตาม
บัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้นั เป็ นจานวนมาก และ
99.3 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้ นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการ
คานวณมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนครั้งล่าสุด มีความเป็ นไปได้นอ้ ยมากที่มูลค่ าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนในงวดปัจจุบนั จะตา่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
สินทรัพย์องค์กร
100 สินทรั พย์องค์กรรวมถึง สินทรั พย์ของหน่วยงานหรื อกลุ่มหน่ วยงาน เช่ น อาคารสานักงานใหญ่
หรื อของฝ่ ายงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้ อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้ างของกิจการจะ
ก าหนดว่ า สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ร วมอยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดเป็ นไปตามค านิ ย ามของ
สินทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานฉบับนี้หรือไม่ ลักษณะที่สาคัญของสินทรัพย์องค์กร คือ สินทรัพย์
นั้นไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระจากสินทรัพย์อ่นื หรือกลุ่มสินทรัพย์อ่นื และมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดภายใต้
การพิจารณา
101 เนื่องจากสินทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถกาหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์องค์กรแต่ละรายการได้ นอกจากว่า ฝ่ ายบริหารตัดสินใจ
ที่จะจาหน่ายสินทรัพย์องค์กรนั้น ด้ วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งชี้ท่แี สดงว่าสินทรัพย์องค์กรอาจ
ด้ อยค่า กิจการต้ องกาหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ หรื อกลุ่ มของหน่ วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่งสินทรัพย์องค์กรนั้นรวมอยู่ กิจการต้ องเปรียบเทียบมูลค่าดังกล่าว
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กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่ วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด และต้ อง
รับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 104
102 ในการทดสอบว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเกิดการด้อยค่ าหรือไม่ กิจการต้องระบุ
สิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รทุ ก รายการที่เ กี่ย วข้อ งกับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดภายใต้ก าร
พิจารณา ดังนี้
102.1 หากกิจการสามารถปั นส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรอย่างสมเหตุสมผล
และอย่างสมา่ เสมอ ให้แก่หน่วยสินทรัพย์น้ นั กิจการต้องเปรียบเทียบมู ลค่าตาม
บัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งรวมสัดส่วนของมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์ กรที่
ถูกปั นส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์น้นั กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน และรับรูผ้ ลต่างที่
เกิดขึ้ นเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104
102.2 หากกิจการไม่ ส ามารถปั นส่ ว นมู ลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพ ย์อ งค์กรให้แก่ หน่ว ย
สินทรัพย์น้นั ได้ อย่างสมเหตุสมผลและอย่างสมา่ เสมอ กิจการต้อง
102.2.1 เปรียบเทียบมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์น้ นั ซึ่ งไม่รวมมู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรกับมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน และรับรู ้
ผลต่ า งที่เ กิ ด ขึ้ นเป็ นผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ตามที่ก าหนดไว้ใ น
ย่อหน้าที่ 104
102.2.2 ระบุ กลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุ ดที่รวมหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่ อให้เ กิ ดเงิ นสดภายใต้การพิ จารณา ซึ่ งกิ จการสามารถ
ปั นส่ วนมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์องค์กรให้หน่วยสิ นทรัพย์น้ นั ได้
อย่างสมเหตุสมผลและอย่างสมา่ เสมอ และ
102.2.3 เปรี ยบเที ยบมู ลค่ าตามบัญชี ของกลุ่ มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดซึ่ งรวมถึงสัดส่ วนของมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์องค์กรที่ถูก
ปั นส่วนให้กบั มู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้ นั
และรับรูผ้ ลต่างที่เกิดขึ้ นเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กาหนดไว้
ในย่อหน้าที่ 104
103 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
104 กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (ซึ่งหมายถึง
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ที่ได้รบั การปั นส่วนค่าความนิ ยมหรือ
สินทรัพย์องค์กร) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนตา่ กว่ามู ลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) นั้น กิจการต้องปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ า เพื่อลด
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ตามลาดับ ดังนี้
104.1 อันดับแรก ลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) และ
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104.2 จากนั้น ลดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อื่ น ๆ ที่ ร วมอยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าวตามสัด ส่ วนของมู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการนั้น
กิจการต้องรับรูก้ ารลดลงของมูลค่าตามบัญชีเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่
ละรายการตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 60
105 ในการปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 กิจการต้องไม่ลด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ตา่ กว่าจานวนทีส่ ูงทีส่ ุดของ
105.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการจาหน่าย (หากสามารถวัดมูลค่าได้)
105.2 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
105.3 ศูนย์
มูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ตอ้ งถูกปั นส่วนให้แก่สินทรัพย์ใดแต่ไม่สามารถทาได้
เนื่องจากติดเงื่อนไขข้างต้น ให้นาไปปั นส่วนให้แก่สินทรัพย์อื่นที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เดียวกันตามสัดส่วน
106 หากในทางปฏิบั ติ กิจ การไม่ ส ามารถประมาณมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิน ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะ
รายการที่รวมอยู่ ในหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดได้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้อนุ ญาตให้
กิจการใช้ วิธปี ันส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าให้ กับสินทรัพย์ (ยกเว้ นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ใน
หน่ วยสิน ทรั พย์เดียวกัน ตามดุ ลยพิ นิ จของกิจการ เนื่ องจากกิจการได้ รับ ประโยชน์จากการใช้
สินทรัพย์เหล่านั้นร่วมกัน
107 หากกิจการไม่สามารถกาหนดมูลค่าที่คาดว่ า จะได้ รับคืนของสิน ทรั พย์แต่ละรายการได้ (ดูย่อ
หน้ าที่ 67)
107.1 กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ หากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์น้ันสูงกว่ า จานวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้ นทุนใน
การจาหน่ายกับมูลค่าหลังจากการปันส่วนตามย่อหน้ าที่ 104 และ 105
107.2 กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ห ากหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดที่สินทรั พย์น้ั นรวมอยู่ไม่มีการด้ อยค่าเกิดขึ้น ถึงแม้ ว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หักต้ นทุนในการจาหน่ายจะน้ อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันก็ตาม
ตัวอย่าง
กิจการมีเครื่องจักรที่ชารุดแต่ยังคงใช้ งานอยู่แม้ ว่าจะไม่ดีดังเดิม เครื่องจักรมีมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้ นทุนในการจาหน่ายต่ากว่ ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บที่เป็ นอิสระ
เครื่องจักรดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุได้ ว่าเป็ นกลุ่มสินทรั พย์ท่เี ล็กที่สุดซึ่ง
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดซึ่งส่วนใหญ่แยกเป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อ่นื มูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนของสายการผลิตแสดงให้ เห็นว่าสายการผลิตโดยรวมไม่เกิดการด้ อยค่า
ข้อสมมติที่ 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริหารแสดงให้
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เห็นว่าฝ่ ายบริหารมิได้ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรนั้น
กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเครือ่ งจักรเพียงอย่างเดียวได้ เนือ่ งจาก
(1) มูล ค่ า จากการใช้ของเครื่องจัก รนัน้ อาจแตกต่ า งจากมูล ค่ า ยุติ ธ รรมหัก ต้น ทุน ในการ
จาหน่าย และ
(2) มูล ค่ า จากการใช้ข องเครื่อ งจัก รนั้น กิ จ การสามารถก าหนดได้จ ากหน่ ว ยสิน ทรัพ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดซึง่ เครือ่ งจักรนัน้ รวมอยู่ (สายการผลิต)
เนือ่ งจากสายการผลิตไม่ได้ดอ้ ยค่าลง ดังนัน้ จึงไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีก่ ิจการต้องรับรู ้
สาหรับ เครื่อ งจัก ร อย่ า งไรก็ต าม กิ จการอาจจาเป็ นต้องประเมิ น อายุการให้ป ระโยชน์ข อง
เครือ่ งจักรใหม่ หรือเปลีย่ นแปลงวิธีคิดค่าเสือ่ มราคาให้เหมาะสม
“เนื่อ งจากระยะเวลาการคิ ดค่ าเสื่อมราคาที ่สนั้ ลง หรื อวิธีการคิ ดค่ า เสื่อมราคาที ่เร่ งขึ้น อาจ
สะท้อนอายุการให้ประโยชน์ทีเ่ หลืออยู่ หรือรูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีก่ ิจการได้รบั
ได้ดีข้ นึ ”
ข้อสมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริหารแสดงให้
เห็นว่าฝ่ ายบริหารมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรโดยจะขายเครื่องจักรเก่าในอนาคตอัน
ใกล้ กิจการประมาณว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้ อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันจาหน่ายเครื่องจักร
มีค่าน้ อยมากจนไม่นามาพิจารณา
มูลค่าจากการใช้ของเครือ่ งจักรสามารถประมาณได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
จ าหน่ า ย ดัง นั้น มู ล ค่ า ที ่ค าดว่ า จะได้รับ คื น ของเครื่อ งจัก รจึ ง สามารถก าหนดได้ และไม่
จ าเป็ นต้อ งพิ จ ารณาถึ ง หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดที ่เ ป็ นของเครื่องจัก รนั้น (ได้แ ก่
สายการผลิต) และเนือ่ งจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายของเครือ่ งจักรต่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชี ดังนัน้ กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครือ่ งจักรดังกล่า ว
108 หลังจากปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 แล้ว กิจการต้องรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดทีย่ งั เหลืออยู่เป็ นหนี้ สินหากมาตรฐานฉบับอื่นกาหนดไว้

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
109 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ซึ่งกิจการรับรู้ในงวดก่อนไว้ ในย่อหน้ าที่ 110
ถึง 116 คาว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้ าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์แต่ละรายการหรือ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ข้ อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้ ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 117 ถึง 121ข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรั บหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดได้ ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 122 ถึง 123 และข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรั บค่าความนิยมได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 124
ถึง 125
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110 ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยมทีก่ ิจการได้รบั รูใ้ นงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่
หากมีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
111 กิจการต้องประเมินว่ าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ ค่าความนิยมที่กิจการ
รับรูใ้ นงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ โดยพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้อมูลจากภายนอก
111.1 มีขอ้ ชี้ บ่งทีส่ งั เกตได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญในระหว่างงวด
111.2 มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทีส่ ่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด
หรื อ ในอนาคตอัน ใกล้ ผลกระทบดัง กล่ า วอาจเกิ ด จากการเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อ มของกิจการ หรื อ ของตลาดซึ่ งสิ นทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้อ งอยู่ โดยการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจเป็ นการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ
หรือกฎหมาย
111.3 อัตราดอกเบี้ ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้น
ลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณมู ลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์ ซึ่ งส่ งผลให้มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นของสิ นทรัพย์น้ นั เพิ่มขึ้ นอย่างมี
สาระสาคัญ
แหล่งข้อมูลภายใน
111.4 มี ก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งมี น ยั ส าคัญ เกี่ย วกับ ลัก ษณะการใช้ หรื อ คาดว่ า จะใช้
สินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอันใกล้
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวรวมถึงรายจ่ ายฝ่ ายทุนที่เกิดขึ้ นระหว่างงวด เพือ่ ปรับปรุง
หรือเพิม่ ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ งานของสินทรัพย์ หรือการปรับโครงสร้างการ
ดาเนินงานทีก่ ิจการนาสินทรัพย์น้นั ไปใช้
111.5 มีหลักฐานจากข้อมู ลที่รายงานเป็ นการภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบตั ิงาน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกว่าทีค่ าดไว้
112 ข้ อบ่ งชี้ท่แี สดงให้ เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า อาจลดลงตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 111 ส่วน
ใหญ่ เป็ นเรื่ องเดียวกับข้ อบ่ งชี้ท่แี สดงให้ เห็นว่ าอาจเกิดผลขาดทุนการด้ อยค่าตามที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 12
113 หากมีข้อบ่งชี้ท่แี สดงให้ เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ค่าความนิยม ที่รับรู้
ได้ หมดไปหรือลดลง กิจการอาจต้ องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ ประโยชน์ท่เี หลืออยู่ รวมทั้ง
วิธีคิดค่า เสื่อมราคา (หรื อค่ าตัดจาหน่ าย) หรื อมูลค่า คงเหลือของสินทรั พย์ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์น้ัน แม้ ว่ากิจการไม่ได้ กลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของสินทรัพย์กต็ าม
114 กิจการต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม ที่กิจการ
รับรู ใ้ นงวดก่อนหากประมาณการที่ใช้กาหนดมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนได้เปลี่ยนแปลงไป
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ภายหลังจากที่กิจการได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุดแล้ว ในกรณีนี้กิจ การต้อง
บันทึ กเพิ่มมู ล ค่ าตามบัญ ชี ใ ห้เ ท่ ากับมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นของสิ นทรัพย์ (เว้นแต่ จะ
เป็ นไปตามย่อหน้าที่ 117) การเพิ่มขึ้ นนี้ คือ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
นันเอง
่
115 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า แสดงให้ เห็นถึงการเพิ่ มขึ้นของศักยภาพในการให้
ประโยชน์ของสินทรั พย์ท่ปี ระมาณขึ้นจากการใช้ หรื อจากการขายสินทรั พย์น้ันภายหลังที่กิจการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์น้ันครั้ งล่ าสุด ย่อหน้ าที่ 130 กาหนดให้ กิจการต้ อง
ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ที่ส่งผลให้ ศักยภาพในการให้ ประโยชน์ โดยประมาณของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรวมถึง
115.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ท่ใี ช้ กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน (ได้ แก่ มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนอาจกาหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่าย หรือมูลค่าจากการใช้ )
115.2 การเปลี่ยนแปลงจานวนหรือระยะเวลาที่ใช้ ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกาหนดจากมูลค่าจาก
การใช้ หรือ
115.3 การเปลี่ ยนแปลงประมาณการของสิ่งที่นามาพิ จารณาในการกาหนดมู ลค่ ายุ ติธรรมหั ก
ต้ นทุนในการจาหน่าย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกาหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน
ในการจาหน่าย
116 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงิ น สดรั บ ในอนาคตเพิ่ มขึ้ นจากระยะเวลาที่ใกล้ เ ข้ า มา โดยที่ศั ก ยภาพในการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่เพิ่มขึ้น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องไม่ กลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้ อ ยค่ า หากผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ที่ล ดลงนั้ น เป็ นเพี ย งผลมาจากการที่ เ วลาได้ ผ่ า นไป
(บางครั้ งเรี ยกว่ าการปลดส่วนลด) แม้ ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์กต็ าม
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
117 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิม่ ขึ้ นจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีทีค่ วรเป็ น (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่อม
ราคา) หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้นั ในงวดก่อนๆ
118 ส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ค่าความนิยมที่มากกว่ามูลค่าตามบัญชีท่คี วร
จะเป็ น (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรั บรู้ ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า ของสินทรัพย์น้ันในงวดก่อนๆ ถือเป็ นการตีราคาใหม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับสินทรัพย์น้ันในการบันทึกรายการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
119 กิจการต้องบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม โดย
รับรูไ้ ปยังกาไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่กรณีทีส่ ินทรัพย์น้นั แสดงด้วยราคาทีต่ ีใหม่ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับอื่น (เช่ น วิธีราคาที่ใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) กิจการต้องถือว่าการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่เป็ นการตีราคาเพิม่ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอื่น
120 กิจการต้ อ งรั บรู้ การกลับ รายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ท่ีตีราคาใหม่ ในกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็จ อื่น และรั บรู้ ส่วนเกิน ทุน จากการตีราคาสิน ทรั พย์น้ัน เพิ่ ม อย่ างไรก็ตาม หาก
กิจการได้ รับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ท่ตี ีราคาใหม่น้ันไปยังกาไรหรือขาดทุนใน
งวดก่อน กิจการต้ องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไปยังกาไรหรือขาดทุนเป็ น
จานวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่กจิ การเคยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดก่อนๆ
121 หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า กิจการต้อ งปรับปรุ งการคิ ด
ค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ในงวดอนาคต เพือ่ ปั นส่วนมู ลค่าตามบัญชีที่
ปรับใหม่ข องสิ นทรัพย์ หักด้ว ยมู ลค่ าคงเหลืออย่ างมีระบบ ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่
เหลืออยู่
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
122 ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการ
จะต้องปั นส่ วนมู ลค่าที่เพิ่มขึ้ นไปยังสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่อยู่ใน
หน่วยสินทรัพย์น้ นั ตามสัดส่ วนของมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์เหล่านั้น การเพิม่ ขึ้ นของ
มูลค่าตามบัญชีตอ้ งถือเสมือนเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
แต่ละรายการ และให้รบั รูต้ ามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 119
123 ในการปันส่วนรายการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 122 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่บนั ทึก
เพิม่ นั้น จะต้องไม่สูงกว่าจานวนทีต่ า่ กว่าของ
123.1 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
123.2 มูลค่าตามบัญชีทีค่ วรเป็ น (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการ
ไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
มูลค่าที่จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนที่เหลือจากเงื่อนไขการปั นส่วนข้างต้น
ให้นาไปปั นส่ วนให้แก่สินทรัพย์อื่นในหน่วยสินทรัพย์เดียวกัน (ยกเว้นค่ าความนิยม) ตาม
สัดส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
124 กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมทีไ่ ด้รบั รูใ้ นงวดก่อนๆ
125 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ไม่ให้ มีการรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนของค่ าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความ
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นิ ยมนั้ น มัก จะเป็ นการเพิ่ มขึ้น ของค่ า ความนิ ยมที่เ กิดขึ้ น ภายในกิจ การมากกว่ า เป็ นการกลั บ
รายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการที่รับรู้ไปแล้ ว

การเปิ ดเผยข้อมูล
126 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
126.1 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนระหว่างงวด และรายการ
แต่ ละบรรทัดที่แสดงในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ซึ่ งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
รวมอยู่
126.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีก่ ลับรายการ ซึ่งรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนระหว่างงวด
และรายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าทีก่ ลับรายการรวมอยู่
126.3 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีต่ ีราคาใหม่ทีร่ บั รูไ้ ปยังกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
126.4 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รบั รูไ้ ป
ยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
127 สินทรัพย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะและการใช้ งานคล้ ายคลึงกันในการ
ดาเนินงานของกิจการ
128 กิ จ การอาจเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 126 ร่ ว มกับ ข้ อ มู ล อื่น ที่ต้ อ งเปิ ดเผย
ตามประเภทของสินทรั พย์ เช่ น อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่ านี้ รวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่าตาม
บัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่ างวันต้ นงวดและวันสิ้นงวด ตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
129 กิจการที่รายงานข้อมู ลแยกตามส่ วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557) เรื่อ ง ส่ วนงานดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้อ งเปิ ดเผยข้อมู ล
ต่อไปนี้ สาหรับทุกส่วนงานทีร่ ายงาน
129.1 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่รบั รู ใ้ นกาไรหรือขาดทุน และที่รบั รู ไ้ ปยังกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
129.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ และรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน และที่
รับรูไ้ ปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
130 หากกิจการรับรู ้ หรือ กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมถึงค่าความ
นิย ม หรื อ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดในระหว่ า งงวด กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล
ดังต่อไปนี้ สาหรับรายการแต่ละรายการทีม่ ีสาระสาคัญ
130.1 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ทาให้กิจการต้องรับรู ้ หรือ กลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า
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130.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีก่ ิจการรับรู ้ หรือกลับรายการ
130.3 สาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ
130.3.1 ลักษณะสินทรัพย์แต่ละรายการ และ
130.3.2 ส่ วนงานที่สิ นทรัพย์น้ นั รวมอยู่ ถ้ากิจการมีการรายงานข้อ มู ลตามส่ ว น
งานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
130.4 สาหรับหน่วยของสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
130.4.1 คาอธิ บายลักษณะของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เช่ น เป็ นสาย
การผลิต โรงงาน การดาเนินงานทางธุ รกิจ หน่วยงานทางภูมิศาสตร์ หรือ
ส่ วนงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
130.4.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที่กิจการรับรู ้ หรือ กลับรายการ โดย
แสดงแยกตามสินทรัพย์แต่ละประเภท และตามส่วนงานที่เสนอรายงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรือ่ ง ส่วนงานดาเนินงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้) และ
130.4.3 คาอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็ นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ในงวดปั จจุบนั และก่อนหน้านั้น และเหตุผลที่กิจการเปลีย่ นแปลงลักษณะ
การรวมสิ นทรัพ ย์เ ป็ นหน่ว ยสิ น ทรัพย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ดเงิ นสดดังกล่ าว หาก
กิ จ การได้เ ปลี่ ย นแปลงลัก ษณะการรวมสิ น ทรัพ ย์ที่ ร วมอยู่ ใ นหน่ ว ย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลังจากที่ได้ประมาณมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
คืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนั้นในครั้งก่อน
130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ว่าเป็ นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย หรือมูลค่าจากการใช้
130.6 หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเป็ นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย ให้ระบุ
เกณฑ์ในการวัดมู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย (เช่ น มู ลค่ ายุติธรรมวัด
โดยอ้างอิงราคาที่เสนอในตลาดซื้ อขายคล่องสาหรับสินทรัพย์ที่เหมือนกัน) กิจการ
ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมู ลตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
13 เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)
130.7 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณมู ลค่ าจากการใช้สินทรัพย์ท้ งั ในปั จจุบนั และอดีต
(ถ้ามี) หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเป็ นมูลค่าจากการใช้
131 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการรับรู ห้ รือ
กลับรายการในระหว่างงวด ดังต่อไปนี้ หากไม่มีขอ้ มูลเปิ ดเผยตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 130
131.1 ประเภทของสินทรัพย์หลักที่เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่ าหรือที่ กลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า
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131.2 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สาคัญที่ทาให้กิจการรับรู ้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า
132 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อสมมติท่สี าคัญ ซึ่งกิจการใช้ ในการกาหนด
มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์ หรื อหน่ วยสินทรั พย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดในระหว่ างงวด
อย่างไรก็ตามย่อหน้ าที่ 134 กาหนดให้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ ในการ
วั ดมู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รับ คืน ของหน่ วยสิน ทรั พย์ ท่ีก่ อให้ เ กิดเงิน สด เมื่อ มีค่าความนิ ยม หรื อ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพย์น้ันด้ วย
133 ตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 หากกิจการไม่ได้ทาการปั นส่วนค่าความนิยมที่ได้มาจากการ
รวมธุรกิจในระหว่างงวดให้กบั หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินของค่าความนิยมที่ไม่ ได้รบั
การปันส่วน รวมถึงสาเหตุทีไ่ ม่ได้ทาการปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว
ประมาณการทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่
มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีม่ ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่
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กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อมู ล ตามข้อ กาหนดในย่ อหน้า ที่ 134.1 ถึง 134.6 สาหรับหน่ว ย
สินทรัพย์แต่ ล ะหน่ว ย (หรือ กลุ่ มของหน่วยสินทรัพย์) ที่ก่อ ให้เกิดเงินสดแต่ ละกลุ่ ม หาก
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมหรือ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน ที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้ นั เป็ นจานวนเงินที่มี
นัยสาคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับมู ลค่ าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่ าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนทีม่ ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ
134.1 มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องค่ าความนิยมที่ปันส่ ว นให้กบั หน่ว ยสิ นทรัพย์ (หรื อ กลุ่ มของ
หน่วยสินทรัพย์น้นั )
134.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ที่
ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้นั )
134.3 มู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) และ
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์)ว่าเป็ นมูลค่าจากการใช้ หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย
134.4 หากมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ ( หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยของ
สินทรัพย์) กาหนดจากมูลค่าจากการใช้จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
134.4.1 ข้อสมมติ แต่ ละข้อ ที่สาคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแส
เงินสดสาหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณ
การทางการเงินล่าสุด ข้อสมมติที่สาคัญ ได้แก่ ข้อสมมติที่มีผลกระทบ
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ต่ อ มู ล ค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คื นของหน่ว ยสิ นทรัพย์หรื อ กลุ่มของหน่ว ย
สินทรัพย์มากทีส่ ุด
134.4.2 คาอธิบายแนวทางที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกาหนดมูลค่าสาหรับข้อ สมมติ
แต่ละข้อทีส่ าคัญ ว่ามูลค่าที่กาหนดสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือ
พิจารณาให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอกหรือไม่ และหากไม่ใช่ ให้
อธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ ก าหนดแตกต่ า งจากประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ
แหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
134.4.3 งวดเวลาที่ ค รอบคลุ ม ประมาณการกระแสเงิ น สดซึ่ ง จั ด ท าขึ้ นจาก
งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิจากฝ่ ายบริหาร
ซึ่งหากงวดเวลาของประมาณการครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ให้
เปิ ดเผยค าอธิ บ ายถึง เหตุ ผ ลที่ กิ จ การเห็ น ว่ า การใช้ป ระมาณการที่ มี
ระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นั้นมีความเหมาะสม
134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกล
ออกไปกว่างวดเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด
และเหตุผลประกอบ หากมีการใช้อตั ราการเติบโตทีส่ ูงกว่าอัตราการเติบโต
ถัว เฉลี่ย ระยะยาวของผลิ ตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรม หรื อ ประเทศที่กิ จการ
ดาเนินงานอยู่ หรือตลาดซึ่ งหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
นั้นใช้อยู่
134.4.5 อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่าย ให้เปิ ดเผยเทคนิคในการกาหนดมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายที่นามาใช้ ทั้งนี้ ไม่เป็ นข้อกาหนดให้กิจการต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้) หากกิจการมิได้วดั มู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
จาหน่ายโดยใช้ราคาทีเ่ สนอสาหรับหน่วยสินทรัพย์(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)ที่
เหมือนกัน กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
134.5.1 คาอธิ บายข้อ สมมติ แต่ ละข้อ ที่ส าคัญ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารใช้ใ นการกาหนด
มู ลค่ ายุ ติธ รรมหักต้นทุนในการจาหน่าย ข้อสมมติ ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อ
สมมติ ที่มีผลกระทบต่ อมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์
หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์มากทีส่ ุด
134.5.2 คาอธิบายแนวทางที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกาหนดมูลค่าสาหรับข้อ สมมติ
แต่ ล ะข้อ ที่ส าคัญ ว่ า สะท้อ นถึง ประสบการณ์ใ นอดีต หรื อ พิจ ารณาให้
สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก หรือไม่ หากไม่ใช่ให้อธิบายว่ามูลค่า
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ที่กาหนดแตกต่ างจากประสบการณ์ใ นอดีต หรื อแหล่งข้อมู ลภายนอก
อย่างไร และเพราะเหตุใด
(ก) ระดับชั้นของการวัดมู ลค่ายุติธรรม(ดู มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ที่ 13 เรื่ อ ง การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เมื่อ มี ก าร
ประกาศใช้)) ซึ่งมีการจัดประเภทไว้ในภาพรวมทั้งหมด (โดยไม่
ต้องพิจารณาถึงต้นทุนการจาหน่ายซึ่งสามารถสังเกตได้)
(ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมู ลค่า ให้เปิ ดเผย
การเปลีย่ นแปลงนั้นและเหตุผลประกอบ
ถ้ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายถูกกาหนดโดยวิธีคิดลดประมาณกระแส
เงินสด กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
134.5.3 ระยะเวลาทีค่ รอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด
134.5.4 อัตราการเติบโตทีใ่ ช้ในการประมาณกระแสเงินสด
134.5.5 อัตราทีใ่ ช้ในการคิดลดกระแสเงินสด
134.6 หากมีเ หตุผลที่ทาให้เ ชื่อได้ว่ าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติ ที่ส าคัญ ซึ่ ง
ฝ่ ายบริหารใช้ในการกาหนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่ม
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืน กิจการต้องเปิ ดเผย
134.6.1 จานวนผลต่ างของมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้นั ทีส่ ูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
134.6.2 มูลค่าทีก่ าหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติทีส่ าคัญ
134.6.3 จ านวนที่ มู ล ค่ า ที่ ก าหนดขึ้ นส าหรั บ ข้ อ สมมติ ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง จะต้อ ง
เปลี่ย นแปลงไป เพื่อ จะท าให้มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ย
สินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าตามบัญชี หลังจากได้
รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมู ลค่ าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนแล้ว
135 หากมู ลค่าตามบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่ อ ให้เ กิด เงิน สดหลายหน่ว ย และมู ล ค่ า ที่ปัน ส่ ว นให้กบั แต่ ละหน่ว ยไม่ มี น ยั ส าคัญเมื่อ
เปรี ย บเทีย บกับมู ลค่ าตามบัญชี ข องค่ าความนิยมหรื อ สิ นทรัพย์ไ ม่ มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยรวม กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่กบั มู ลค่ า
ตามบัญชี รวมของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนทีป่ ันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้น นอกจากนี้ หาก
มู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้น กาหนดขึ้ นโดยใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญ
เดียวกัน และมู ลค่าตามบัญชีร วมของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
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ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนทีป่ ันส่วนให้หน่วยสินทรัพย์ซึ่งมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนกาหนดขึ้ น
โดยใช้ขอ้ สมมติทีส่ าคัญเดียวกัน ดังกล่าวมีนยั สาคัญเมือ่ เทียบกับมูลค่าตามบัญชีรวมของค่า
ความนิย มหรื อ สิ นทรัพ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่มี อ ายุก ารให้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ น อนของกิจ การ
โดยรวม กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวพร้อมกับข้อมูลดังต่อไปนี้
135.1 มูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์น้นั
135.2 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ร วมของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่มี อ ายุ ก ารให้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบ
แน่นอนทีป่ ันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้นั
135.3 ลักษณะของข้อสมมติทีส่ าคัญ
135.4 คาอธิบายวิธีการทีฝ่ ่ ายบริหารใช้ในการกาหนดมูลค่าสาหรับข้อสมมติทีส่ าคัญข้อสมมติ
แต่ละข้อว่ามูลค่าที่กาหนดอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต หรือพิจารณาให้สอดคล้อง
กับแหล่ งข้อมู ลภายนอกหรื อไม่ หากไม่ ให้อธิ บายว่ ามู ลค่ าที่ก าหนดแตกต่ างจาก
ประสบการณ์ในอดีตและแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเหตุใดจึ งแตกต่าง
135.5 หากมีเหตุผลที่ทาให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติที่สาคัญทาให้
การกาหนดผลรวมของมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่ว ยสิ นทรัพย์ หรื อ กลุ่ มของหน่ว ย
สินทรัพย์มากกว่าผลรวมของมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั กิจการต้องเปิ ดเผย
135.5.1 จานวนผลต่างที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่ม
ของหน่วยสินทรัพย์น้นั สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
135.5.2 มูลค่าทีก่ าหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติทีส่ าคัญ
135.5.3 จานวนมูลค่าทีก่ าหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติที่สาคัญซึ่งจะต้องเปลีย่ นแปลงไป
เพือ่ ทีจ่ ะทาให้ผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เท่ากับมู ลค่ าตามบัญชี หลังจากได้รวมผลจาก
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมู ลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนแล้ว
136 ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนาผลการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ครั้งล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์ ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ) ที่จัดทาในงวด
บัญชีก่อนมาใช้ ในการอ้ างอิงในการทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วย
สินทรัพย์)ในงวดปัจจุบันหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ในกรณีน้ ี ข้ อมูลซึ่งต้ องเปิ ดเผยตามย่อ
หน้ าที่ 134 และ 135 สาหรั บหน่ วยสินทรั พย์ (หรื อกลุ่มของหน่ วยสินทรั พย์ ) ดังกล่ าว ได้ แ ก่
ข้ อมูลการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่ยกมาจากงวดก่อน
137 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
138 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
139 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 4 หัวข้ อของย่อ
หน้ าที่ 12.8 และย่อหน้ าที่ 12.8 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฏิบัติ
140ฌ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 5 6 12 20 22 28 78 105 111 130 และ 134
และยกเลิกย่ อหน้ าที่ 25 ถึง 27 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 53ก ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
141 มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
การใช้เทคนิคมูลค่าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสดงแนวทางในการใช้เทคนิค
มูลค่าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่ าจากการใช้ คาว่า “สินทรัพย์” ในภาคผนวกนี้ ให้มีความหมายครอบคลุม
ถึงกลุ่มของสินทรัพย์ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด
องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปัจจุบนั
ก1 ความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างสินทรัพย์สามารถระบุได้ โดยใช้ องค์ประกอบดังต่อไปนี้ร่วมกัน
(ก) ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรื อในกรณีท่ซี ับซ้ อนขึ้น อาจใช้ กลุ่มกระแสเงินสด
ในอนาคตที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
(ข) การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจานวนและจังหวะเวลาของกระแส
เงินสด เหล่านั้น
(ค) มู ลค่ า ของเงิ น ตามเวลา ที่อ้ า งอิง จากอั ตราดอกเบี้ ยที่ป ราศจากความเสี่ย งในตลาด ณ
ปัจจุบัน
(ง) ราคาที่ได้ สะท้ อนถึงความไม่แน่นอนที่สบื เนื่องมาจากสินทรัพย์ และ
(จ) ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็ นปั จจัยที่
ผู้ร่วมตลาดมักจะพิจารณาในการกาหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับ
จากสินทรัพย์
ก2 ภาคผนวกนี้ได้ เปรียบเทียบวิธีการคานวณมูลค่าปั จจุ บันที่กิจการสามารถนามาใช้ ในการประมาณ
มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยจะเลือกใช้ วิธีใดนั้ น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น การ
คานวณตามวิธีด้ังเดิม (Traditional approach) ได้ รวมผลจากปัจจัย (ข) ถึง (จ) ที่กล่าวข้ างต้ นใน
อัตราคิดลดที่ใช้ และวิ ธีการคานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์ (Expected Cash Flow approach)
ได้ มีการรวมปั จจัย (ข) (ง) และ (จ) ในการคานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์หลังปรับด้ วยความ
เสี่ยง ไม่ ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดสะท้ อนการคาดการณ์การเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจานวนและ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลการคานวณที่ได้ ควรสะท้ อนมูลค่าปั จจุบันที่คาดการณ์
ของกระแสเงินสดในอนาคต เช่น การถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักผลลัพธ์ท่อี าจเกิดขึ้นทั้งหมดแล้ ว
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หลักเกณฑ์ทวั ่ ไป
ก3 เทคนิคที่ใช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ท่แี วดล้ อมสินทรั พย์ภายใต้ การพิจารณา อย่างไรก็ตามกิจการสามารถใช้ หลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ในการวัดมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ในกรณีท่วั ไปได้
(ก) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ คิดลดกระแสเงินสดควรสะท้ อนถึงข้ อสมมติท่สี อดคล้ องกับข้ อสมมติท่ใี ช้
กับกระแสเงินสดที่คาดการณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความซา้ ซ้ อนหรือละเลยผลกระทบของข้ อ
สมมติดังกล่ าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ อัตราคิดลดร้ อยละ 12 กับกระแสเงินสดตาม
สัญญาที่จะได้ รับจากลูกหนี้เงินให้ ก้ ูยืม อัตราดังกล่าวสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการ
ผิดนัดชาระหนี้ในอนาคตจากเงินให้ กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว กิจการต้ องไม่ใช้ อัตรา
ร้ อยละ 12 ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์เนื่องจากกระแส
เงินสดดังกล่าวได้ สะท้ อนข้ อสมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชาระดังกล่าวแล้ ว
(ข) กระแสเงินสดที่คาดการณ์และอัตราคิดลดควรปราศจากความลาเอียง ตลอดจนปราศจากการ
นาปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์มาร่วมพิจารณา ตัวอย่างเช่น การปรับประมาณการกระแส
เงินสดสุทธิให้ ต่าลงโดยเจตนาเพื่อเพิ่มกาไรในอนาคตของสินทรัพย์ ถือว่ามีความลาเอียงใน
การวัดมูลค่า
(ค) กระแสเงินสดที่คาดการณ์ หรื ออัตราคิดลดควรสะท้ อนให้ เห็นขอบเขตผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้
มากกว่าการใช้ มูลค่าต่าสุดหรือมูลค่าสูงสุดที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ เพียงมูลค่าเดียว
การวัดมูลค่าปัจจุบนั โดยวิธีด้งั เดิม และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์
วิธีด้งั เดิม
ก4 การนามูลค่าปัจจุ บันมาประยุกต์ใช้ ในการบันทึกบัญชีโดยดั้งเดิมแล้ วจะใช้ ประมาณการกระแส
เงินสดเพียงชุดเดียวและอัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซึ่งถือเป็ นอัตราที่สะท้ อนความเสี่ยงได้ อย่าง
เหมาะสม การคานวณตามวิ ธีด้ั งเดิ ม จะมี ข้อ สมมติ ว่ า อั ตราคิ ดลดอัตราเดี ยวที่ใช้ น้ั น สามารถ
สะท้ อนการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงส่วนเพิ่ มที่เหมาะสมได้ ในทุกกรณี
ดังนั้นวิธดี ้งั เดิมจะให้ ความสาคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเป็ นอย่างมาก
ก5 ในบางสถานการณ์ กิจการสามารถนาวิธีด้ังเดิมมาใช้ ได้ โดยง่าย เช่น การที่มีสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึง
กันอยู่ในตลาดหรือในกรณีท่สี ินทรัพย์มีกระแสเงินสดที่อ้างอิงจากสัญญา เกณฑ์ท่นี ามาใช้ ในการ
กาหนดมูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กบั ลักษณะของสินทรัพย์น้ัน เช่น หุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 12%
ก6 อย่างไรก็ดี วิธีด้ังเดิมอาจไม่เหมาะสมในบางกรณีท่ตี ้ องวัดมูลค่าแบบซับซ้ อน เช่น การวัด มูลค่า
ของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ ทรัพย์สินทางการเงิน ซึ่งไม่มีตลาดสาหรับสินทรัพย์น้ัน หรื อไม่มีสินทรั พย์ท่ี
คล้ ายคลึงกันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนที่สะท้ อนความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม กิจการ
ต้ องวิเคราะห์สนิ ทรัพย์ท่ตี ้ องการพิจารณานั้นพร้ อมกับสินทรัพย์อ่ นื ในตลาดอย่างน้ อย 2 รายการ
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุได้ อัตราคิดลดกระแสเงินสดจะต้ องอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่สามารถ
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ระบุ ไ ด้ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วที่มี ลั ก ษณะของกระแสเงิ น สดคล้ า ยคลึ ง กั บ กระแสเงิ น สดของ
สินทรัพย์ภายใต้ การพิจารณา ดังนั้นในการวัดค่ากิจการต้ องกระทาการ ดังนี้
(ก) ระบุกลุ่มของกระแสเงินสดที่ต้องการคิดลด
(ข) ระบุ สินทรั พย์อ่ ืนในตลาด ซึ่ งมีลักษณะกระแสเงินสดคล้ ายคลึงกับสินทรั พย์ภายใต้ การ
พิจารณา
(ค) เปรี ยบเทียบกลุ่ มของกระแสเงิ น สดของสิ น ทรั พ ย์ ท้ังสอง เพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า มี ลัก ษณะที่
คล้ ายกันเช่ น ทั้งสองกลุ่มเป็ นกระแสเงิน สดตามสัญญาเหมือนกัน หรื อ กลุ่มแรกเป็ น
กระแสเงินสดตามสัญญา ส่วนอีกกลุ่มเป็ นกระแสเงินสดจากการประมาณการ
(ง) ประเมิน ว่ า มี องค์ ป ระกอบใดที่มีอ ยู่ ในสิน ทรั พ ย์ หนึ่ ง แต่ ไม่ ได้ อยู่ ในอีก สิน ทรั พ ย์ หนึ่ ง
บ้ างหรือไม่ เช่น สินทรัพย์แรกมีสภาพคล่องน้ อยกว่าสินทรัพย์ท่สี อง
(จ) ประเมินว่ากลุ่มกระแสเงินสดของสินทรั พย์แต่ละรายการจะมีรูปแบบการเปลี่ ยนแปลง
คล้ ายคลึงกันหรือไม่ หากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
วิธีกระแสเงินสดทีค่ าดการณ์
ก7 ในบางสถานการณ์ วิ ธี ก ระแสเงิ น สดที่ค าดการณ์ เ ป็ นวิ ธี ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า วิ ธี ด้ั ง เดิ ม
เนื่องจากวิ ธีกระแสเงิน สดที่คาดการณ์ จะใช้ ข้อมู ลกระแสเงินสดที่มีความเป็ นไปได้ ท้ังหมดมา
พิ จ ารณาแทนที่จ ะใช้ ก ระแสเงิ น สดที่มี ความเป็ นไปได้ ม ากที่สุด เพี ย งกลุ่ มเดี ย ว ตั ว อย่ า งเช่ 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 ดังนั้นวิธี
กระแสเงินสดที่คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธีด้ังเดิม โดยเน้ นที่การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่กาลัง
พิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธดี ้งั เดิม
ก8 ในการคานวณโดยวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์กจิ การสามารถใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมาประกอบ
เมื่ อ ช่ ว งเวลาที่จ ะได้ รั บ กระแสเงิ น สดไม่ แ น่ น อน เช่ น กิจ การอาจได้ รั บ กระแสเงิ น สดจานวน
1,000 ล้ านบาท ในหนึ่งปี หรือในสองปี หรือในสามปี ด้ วยความน่าจะเป็ น 10% 60% และ 30%
ตามลาดับ ตัวอย่างข้ างล่ างนี้ แสดงวิธีการคานวณมูลค่ าปั จจุ บันที่คาดว่ าจะได้ รับในสถานการณ์
ดังกล่าว
(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
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ความน่าจะเป็ น
มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้ รับ

30.00%

255.48
892.36

ก9 มูลค่าปั จจุ บันที่คาดว่ าจะได้ รับจานวน 892.36 ล้ านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ ถ้าคานวณโดยวิธี
ดั้งเดิมโดยใช้ ประมาณการที่ดีท่ีสุด จานวน 902.73 ล้ านบาท (ความน่ าจะเป็ น 60%) ในการ
คานวณมูลค่าปั จจุ บันตามวิธีด้ังเดิมที่ใช้ ในตัวอย่างนี้ กิจการจาเป็ นต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะ
เวลาที่อาจเป็ นไปได้ ของกระแสเงินสดที่นามาใช้ ซึ่งมิได้ สะท้ อนความเป็ นไปได้ ของจังหวะเวลาอื่น
ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุ บันตามวิธีด้ังเดิมไม่สามารถสะท้ อนความ
ไม่แน่นอนของจังหวะเวลาได้
ก10 การนาความน่ าจะเป็ นมาใช้ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของวิ ธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้ มีผ้ ู
วิจารณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ว่าการกาหนดความน่าจะเป็ นให้ กับประมาณการ ซึ่งคานวณ
ขึ้นมาโดยใช้ ดุลยพินิจของผู้คานวณนั้นทาให้ ข้อมูลเกิดความแม่นยามากขึ้นจริงหรือไม่ แต่การ
ประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารค านวณแบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ หมาะสม (ตามที่ ก ล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ ก6) ก็ต้ อ งการ
การประมาณการและดุลยพินิจของผู้คานวณเช่ นกัน แต่วิธีด้ังเดิมไม่มีการแสดงการคานวณใน
เรื่องดังกล่าวให้ ชัดเจนเหมือนวิธกี ระแสเงินสดที่คาดการณ์
ก11 ประมาณการหลายประเภทที่จัดทาขึ้นในทางปฏิบัติในปั จจุ บันได้ รวมส่วนประกอบของกระแสเงิน
สดที่ค าดการณ์ แ ล้ ว อย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ นอกจากนี้ บ่ อ ยครั้ ง ที่นั ก บั ญ ชี จ าเป็ นต้ อ งวั ด มู ล ค่ า
สิน ทรั พ ย์ ด้ว ยข้ อ มู ลที่มีอ ยู่ จ ากัดเกี่ยวกับ ความน่ า จะเป็ นของกระแสเงิ น สดที่อ าจเกิดขึ้ น เช่ น
นักบัญชีอาจต้ องเผชิญกับสถานการณ์ดังนี้
(ก)
เมื่อจานวนเงินที่ประมาณขึ้นมีมูลค่าอยู่ระหว่ าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท ไม่มี
จานวนใดในช่วงดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าจานวนอื่น แต่จากข้ อมูลที่มีอยู่จากัด
ดังกล่าวกระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ 150 ล้ านบาท [(50 + 250)/2]
(ข)
เมื่อจานวนเงินที่ประมาณขึ้นมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท โดยที่
จานวนที่เป็ นไปได้ มากที่สุดคื อ 100 ล้ านบาท แต่ ไม่ สามารถกาหนดความน่ าจะเป็ น
ของแต่ละจานวนได้ จากข้ อมู ลที่มีอยู่ จากัดดังกล่ าวกระแสเงินสดที่คาดหวั งจะเท่ากับ
133.33 ล้ านบาท [(50+100+250)/3]
(ค)
จานวนที่ประมาณไว้ ได้ แก่ 50 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 10%) 250 ล้ านบาท (ความน่า
จะเป็ น 30%) หรื อ 100 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 60%) จากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างจากัด
ดั ง กล่ า วกระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ์ โ ดยประมาณคื อ 140 ล้ านบาท (50x0.10) +
(250x0.30) + (100x0.60)]
ในแต่ละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะให้ ค่าประมาณที่ดีกว่าการใช้ จานวนที่น้อย
ที่สดุ จานวนที่มากที่สดุ หรือจานวนที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ เพียงจานวนดียว
ก12 กิจการควรพิจารณาถึงต้ นทุนที่ต้องเสียไปและประโยชน์ท่จี ะได้ รับในการเลือกใช้ วิธีกระแสเงินสดที่
คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้ าถึงข้ อมูลจานวนมากซึ่งนามาคานวณกระแสเงินสดได้
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หลายสถานการณ์ หรื อในบางครั้ งกิจการอาจสามารถจั ดทาประมาณการทางการเงินที่ระบุ ความ
ผันแปรของกระแสเงินสดได้ เพียงคร่ าวๆ ยกเว้ นจะยอมเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้น กิจการควรพิจารณา
ความสมดุลระหว่างต้ นทุนเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมมากับการเพิ่มขึ้นของความน่าเชื่อถือในการวัด
มูลค่า
ก13 มี ผ้ ู ใ ห้ ค วามเห็น ว่ า เทคนิ ค กระแสเงิ น สดที่ค าดการณ์ ไ ม่ เ หมาะสมหากจะน าไปใช้ ใ นการวั ด
สินทรั พย์รายการเดียว หรื อสินทรั พย์ท่ีข้อมู ลกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ มีอยู่ จากัด ตัวอย่างเช่ น
สินทรั พย์ท่ีมีกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจานวน 10 ล้ านบาท ที่ความ
น่าจะเป็ น 90% และ 1,000 ล้ านบาท ที่ความน่าจะเป็ น 10% ในกรณีดังกล่าวกระแสเงินสดที่
คาดการณ์ท่คี านวณได้ จะเท่ากับ 109 ล้ านบาท ซึ่งผู้ให้ ความเห็นวิจารณ์ว่ามูลค่าดังกล่าวไม่เป็ น
ตัวแทนที่ดีของจานวนกระแสเงินสดที่จะได้ รับ
ก14 คาวิจารณ์ข้างต้ นแสดงให้ เห็นถึงความขัดแย้ งด้ านวัตถุประสงค์ในการวัด มูลค่า หากวัตถุประสงค์
คือ การรวบรวมต้ นทุนที่จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจจะไม่เป็ นตัวแทนที่เที่ยงธรรม
ของต้ นทุ นที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น อย่ างไรก็ตามมาตรฐานฉบั บ นี้ ให้ ความสาคัญ กับการวั ดมู ลค่ า ที่
คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ไม่น่าจะเป็ น 10 ล้ านบาท
แม้ ว่าจะเป็ นกระแสเงินสดที่มีความเป็ นไปได้ สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่ องจากการวั ดมูลค่ า 10 ล้ านบาท
ไม่ได้ รวมความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในการวัด มูลค่าสินทรัพย์แต่กลับถูกรายงานเสมือน
กระแสเงินสดที่มีความชัดเจนแน่นอน ในกรณีท่วั ไปไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรั พย์ท่มี ีลักษณะ
ดังกล่าวในราคา 10 ล้ านบาท
อัตราคิดลด
ก15 ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์กต็ าม อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ ในการ
คิ ด ลดกระแสเงิ น สดต้ อ งไม่ ร วมความเสี่ ย งซึ่ ง ได้ ป รั บ ในประมาณการกระแสเงิ น สดแล้ ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการซา้ ซ้ อนของผลกระทบของข้ อสมมติบางประการ
ก16 หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรั พย์ในตลาดได้ กิจการสามารถใช้ อัตรา
โดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้ องประเมินสภาพตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับ
(ก) มูลค่าของเงินตามเวลาสาหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และ
(ข) ปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้ าที่ ก1 ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยจะต้ องระวังมิให้ ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลให้ 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) อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกิจการ
(ค) อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมอื่นๆ ในตลาด
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ก18 อย่างไรก็ตามอัตราเหล่านี้จะต้ องถูกปรับปรุง
(ก) เพื่ อสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทางที่ตลาดใช้ ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
กระแสเงินสดที่คาดการณ์ของสินทรัพย์น้ัน
(ข) เพื่ อแยกความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดที่ประมาณการของสินทรัพย์หรือความ
เสี่ยงที่ได้ ปรับปรุงอยู่ในกระแสเงินสดที่ประมาณการแล้ ว
ทั้งนี้ ควรพิ จารณาความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้ า นอัตราแลกเปลี่ ยนและความเสี่ยง
ด้ านราคาประกอบด้ วย
ก19 อัตราคิดลดต้ องเป็ นอิสระจากโครงสร้ างเงินทุนของกิจการและวิธีการที่กิจการจัดหาเงินเพื่อใช้ ใน
การซื้ อสินทรั พย์ เนื่ องจากกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับจากสินทรั พย์ในอนาคตไม่ ข้ ึนอยู่กับ
วิธกี ารที่กจิ การจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพย์น้ัน
ก20 ย่ อหน้ าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับ นี้ กาหนดให้ อัตราคิดลดที่ใช้ เ ป็ นอัตราก่อนภาษี ดังนั้ น หาก
เกณฑ์ท่ใี ช้ ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็ นอัตราหลังภาษีจะต้ องปรับให้ เป็ นอัตราก่อนภาษี
ก21 โดยปกติกจิ การจะใช้ อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์
อย่างไรก็ตามกิจการควรใช้ อตั ราคิดลดหลายอัตราสาหรับช่วงเวลาที่ต่างกัน หากมูลค่าจากการใช้
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาหรือต่อโครงสร้ 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 2557) เรือ่ ง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ค1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผู้ซ้ ือวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ ือ ด้ วยจานวนตามข้ อ 1
ที่มากกว่าจานวนตามข้ อ 2 ดังต่อไปนี้
(ก) ผลรวมของ:
(1) มู ล ค่ า ของสิ่ง ตอบแทนที่โ อนซึ่ ง วั ดมู ล ค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557 ) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งโดยทั่วไป
หมายถึงมูลค่าความยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
(2) มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในกิ จ การผู้ ถู ก ซื้ อซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า ตาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ของส่วนได้ เสียในทุนของกิจการที่ถูกซื้อที่ถือโดยผู้ซ้ ือก่อน
วันที่ซ้ ือ ในกรณีของการรวมธุรกิจที่บรรลุผลเป็ นขั้นๆ
(ข) จานวนสุทธิของสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ณ วั น ที่ซ้ ื อ ที่ส ามารถระบุ ได้ ท่ีไ ด้ รั บ มาถื อว่ า การ
วัดมูลค่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การปันส่วนค่าความนิยม
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 รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ โดยไม่คานึงว่าสินทรัพย์อ่ืนหรือ
หนี้ สินอื่น ของกิจการที่ถูกซื้ อจะถู ก ปั นส่ วนให้ กับ หน่ วยสิน ทรั พย์หรื อกลุ่มของหน่ วยสินทรั พ ย์
เหล่านั้นหรือไม่ แต่สามารถเป็ นไปได้ ท่ปี ระโยชน์จากการรวมธุรกิจบางส่วนจะถูกปันส่วนไปให้ กับ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมไม่มีส่วนได้ เสีย
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การทดสอบการด้อยค่า
ค3 การทดสอบการด้ อยค่าต้ องเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
ค4 หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ท่รี ะบุ
ได้ สุทธิของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ซ้ ือ แทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
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 แต่ไม่ถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังนั้นกิจการต้ องเพิ่ม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้ กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่เกิดขึ้น
เนื่ อ งมาจากส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ด้ ว ยมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ี ถู ก ปรั บ ปรุ ง นี้ จะน าไป
เปรี ยบเทียบกับมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ดังกล่ าวในการพิ จารณาว่าหน่วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดนั้นด้ อยค่าหรือไม่
การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค5 ย่อหน้ าที่ 104 ของมาตรฐานฉบั บนี้ กาหนดให้ กิจการต้ องปั นส่วนผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ที่
เกิดขึ้นโดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ก่อน จากนั้น
ผลขาดทุนที่เหลือจึงนาไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ่ืนๆ ที่อยู่ในหน่ วยสินทรั พย์ดังกล่าว
ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการนั้น
ค6 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้ วยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมถือ
เป็ นหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องถูกปันส่วนให้ กับบริษัทแม่และ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมด้ วยเกณฑ์เดียวกันกับการปันส่วนกาไรหรือขาดทุนจากบริษัทย่อย
ค7 หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนงานของบริษัท ย่อยซึ่งประกอบด้ วยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่ กว่า ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของค่าความนิยมต้ องถูกปั นส่วนไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดทั้งส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ อง
ถูกปันส่วนไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เงินสดตามเกณฑ์ดังนี้
(ก) จานวนที่ไม่เกินการด้ อยค่าที่เกี่ยวข้ องกับค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดส่วนนั้น
ก่อนเกิดการด้ อยค่า และ
(ข) จานวนที่ไม่เกินการด้ อยค่าที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ท่รี ะบุได้ ในหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิด
เงิ น สด โดยเทีย บกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ด้ สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดส่วนนั้นก่อนเกิดการด้ อยค่า การด้ อยค่าจะถูกปันส่วนให้ กับสินทรัพย์ ของ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่
ละรายการในส่วนนั้น
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สาหรับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมให้ กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าให้ กับบริษัท
ใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมด้ วยเกณฑ์เดียวกันกับการปันส่วนกาไรหรือขาดทุน จาก
บริษัทย่อย
ค8 หากกิจการไม่ได้ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่เกี่ยวข้ องกับค่ าความนิ ยมซึ่งยังไม่ได้ รับรู้ในงบการเงินรวมของบริ ษัท ใหญ่ (ดู ย่อหน้ า ที่ ค4)
กิจการต้ องไม่รับรู้ การด้ อยค่าดังกล่าวเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม ในกรณี
ดังกล่าวผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เกี่ยวข้ องกับค่าความนิยมที่สามารถปั นส่วนไปยังบริษัทใหญ่
เท่านั้นที่จะรับรู้เป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ค9 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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