เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๘/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
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
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่ า งประเทศที่ สิ้น สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 36: Impairment of Assets (Bound volume
2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2 4 5 และ
140ฏ ถึง 140ฑ และตัดย่อหน้ าที่ 140ฉ 140ช และ 140ฎ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่ น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การระบุสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดการด้อยค่า
การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน

18

การวัดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน
มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
มูลค่าจากการใช้

24
28
30

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม

58
65

การระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด

66
74
104

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

109

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

117
122
124

การเปิ ดเผยข้อมูล

126

ประมาณการที่ใช้ในการวัดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ ี ก่อให้เกิด
เงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนรวมอยู่

134

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
ภาคผนวก

1
2
6
7

139

141

ก การใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ข ภาคผนวกนี้ ไม่เกี่ยวข้อง
ค การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
2
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 141 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่าน
โดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2558) ในกรณีที่
ไม่ ได้ ให้ แ นวปฏิบั ติในการเลื อ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจการถือปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพื่ อให้ กิจการปฏิบัติ
เพื่ อให้ เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้ รั บคืนของสิน ทรั พย์น้ัน มู ลค่า ตามบั ญชี ของสินทรั พย์จะสูงกว่ ามู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บคืน
หากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สู ง กว่ า จ านวนเงิ น ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น จากการใช้ ห รื อ
ขายสินทรัพย์น้ัน ในกรณีดังกล่าวถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้ อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ก าหนดให้ กิจ การรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ยังได้ กาหนดถึ ง
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและการเปิ ดเผยข้ อมูล

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก ับ การบัญ ชี ส าหรับ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
ทุกประเภทยกเว้น
2.1
สินค้าคงเหลือ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้า
คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้))
2.2
สินทรัพย์ท่ ีเกิดจากสัญญาและสินทรัพย์ท่ ีเกิดขึ้ นจากต้นทุนที่ทาให้ได้มาซึ่ งสัญญา
หรื อ ต้น ทุ น ในการท าให้เ สร็ จ สิ้ นตามสัญ ญาที่ รับ รู ้ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
2.3
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง
2561) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้))
2.4
สินทรัพย์ท่ ีเกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้))
2.5
สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
3
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2.6

3

4

5

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดมู ลค่ า โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม (ดู มาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่อการลงทุ น
(เมื่อมีการประกาศใช้))
2.7
สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กิ จ กรรมทางการเกษตร ที่ อยู่ ใ นขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 41 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้) วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย
2.8
ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญา
ของผู ร้ ับ ประกัน ภายใต้ส ัญ ญาประกัน ภัย ซึ่ งรวมอยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญ ญาประกั นภัย
(เมื่อมีการประกาศใช้)
2.9
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์ท่ ี จะจ าหน่ า ย) ที่ จั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
(เมื่อมีการประกาศใช้)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ นี้ ไม่ ถื อปฏิบั ติกับ สินค้ า คงเหลือ สิน ทรั พย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้ า ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ทเี่ กิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์
ที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย (หรือสินทรัพย์ทรี่ วมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย
ซึ่ งจั ด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อขาย) เนื่ องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับอื่ นมีข้อกาหนดเกี่ ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ แล้ ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์ทางการเงินที่ จัดประเภทเป็ น
4.1
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามคานิยามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
4.2
เงิ นลงทุ นในบริ ษั ทร่ วมตามค านิ ยามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 28
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
4.3
การร่ วมค้ าตามคานิยามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
สาหรับการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่ นๆ ให้ อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานฉบั บ นี้ ไม่ ถื อ ปฏิบั ติ กั บ สิ น ทรั พย์ ทางการเงิ น ซึ่ งรวมอยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
อสัง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อการลงทุ น ที่ วั ด มู ลค่ า โดยใช้ วิ ธี มู ลค่ า ยุ ติ ธรรม ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือ
สินทรั พย์ชีวภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่ วัด มู ลค่ าด้ วยมู ลค่ายุ ติธรรมหั ก ด้ วย
ต้ นทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ ) อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับสินทรั พย์ที่แสดง
4
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มู ลค่ า ตามบั ญชี ด้วยราคาที่ ตีใหม่ (กล่ า วคือมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั นที่ มีการตีราคาใหม่ หั กด้ วย
ค่าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมที่ เกิดขึ้นในภายหลัง ) ตามที่ กาหนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บอื่ น เช่ น วิ ธีการตี ราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ส าหรั บ ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ กับ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วหั ก ด้ วยต้ น ทุ น ในการจาหน่ ายถือว่ า เป็ นต้ น ทุ น ทางตรงส่ วนเพิ่ มที่ เกิดจาก
การจาหน่ายสินทรัพย์
5.1
หากต้ นทุนในการจาหน่ายสินทรัพย์เป็ นจานวนที่ ไม่มีนัยสาคัญ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ของสินทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่ต้องใกล้ เคียงหรื อสูงกว่ าราคาที่ ตีใหม่ ในกรณีน้ ีหลังจากที่
กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ทตี่ ีราคาใหม่ไม่น่าจะ
เกิดการด้ อยค่าและกิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน ของ
สินทรัพย์น้ัน
5.2
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
5.3
หากต้ นทุนในการจาหน่ายสินทรั พย์เป็ นจานวนที่ มี นัยสาคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ น ทุ น ในการจาหน่ ายของสิน ทรั พย์ที่ตีร าคาใหม่ ต้องต่า กว่ า มูลค่ า ยุ ติธรรม ดังนั้ น
สิน ทรั พ ย์ที่ตีราคาใหม่ จะเกิดการด้ อยค่ า หากมู ลค่ า จากการใช้ ต่า กว่ า ราคาที่ ตีใหม่
ในกรณีน้ ี หลังจากที่ กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการตีราคาใหม่ กิจการ
ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพื่ อระบุ ว่าสินทรั พย์น้ัน เกิด
การด้ อยค่าหรือไม่

คานิยาม
6

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จานวนเงินที่ รับรู เ้ ป็ นสิ นทรัพย์หลังจากหักค่ าเสื่ อม
ราคาสะสม (ค่าตัดจาหน่าย) และค่าเผื่อการด้อยค่า
สะสม

หน่วยสินทรัพย์ท่ ี
ก่อให้เกิดเงินสด

หมายถึง

กลุ่ ม ของสิ น ทรัพย์ท่ ี สามารถระบุ ไ ด้ท่ ี เล็ก ที่ สุ ด ซึ่ ง
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็ นอิสระอย่างมากจาก
กระแสเงิ น สดรับ ที่ เกิ ด จากสิ น ทรัพ ย์อ่ ื นหรื อ กลุ่ ม
ของสินทรัพย์อ่ ืน

5
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1

สินทรัพย์องค์กร

หมายถึง

สิ น ทรั พ ย์ อ่ ื นนอ กจากค่ าความนิ ย ม ที่ มี ส่ ว น
ก่ อ ให้เ กิ ด กระแสเงิ น สดในอนาคตไม่ ว่ า จะเป็ น
กระแสเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
ที่ อยู่ ภ ายใต้ก ารพิจ ารณา และกระแสเงิ น สดของ
หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดอื่น

ต้นทุนในการจาหน่าย

หมายถึง

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจาหน่าย
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดซึ่ ง
ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จานวนที่คิดค่าเสื่อม
ราคา

หมายถึง

ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ จานวนเงินอื่ นที่ใช้แทน
ราคาทุ นในงบการเงิน หักด้ว ยมู ลค่ าคงเหลือ ของ
สินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา (ค่าตัด
จาหน่าย)

หมายถึง

การปั นส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างเป็ นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ 1

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่ จะได้รบั จากการขายสิ นทรัพย์ หรื อ จะจ่ าย
เพื่อโอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เกิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรับ ปรุ ง
2561) เรื่ อง การวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม (เมื่ อมี
การประกาศใช้))

ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า

หมายถึง

จานวนเงิ นของมู ลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์ หรื อ
หน่ว ยสิ นทรัพย์ท่ ี ก่อ ให้เกิดเงินสดที่สู งกว่ ามู ลค่ าที่
คาดว่าจะได้รบั คืน

มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน

หมายถึง

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

ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนคาว่า “ค่าตัดจาหน่าย” โดยทัว่ ไปจะใช้ แทนคาว่า “ค่าเสื่ อมราคา” ซึ่ งคาศัพท์ท้งั สองคามี
ความหมายเหมือนกัน
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อายุการใช้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่คล้ายคลึงกันซึ่ งกิจการคาดว่ าจะได้รบั จาก
การใช้สินทรัพย์

มูลค่าจากการใช้

หมายถึง

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้ร ับ จากการใช้สิ น ทรัพ ย์ห รื อ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด

การระบุสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดการด้อยค่า
7

กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนตามย่อ หน้ าที่ 8 ถึง 17 สาหรับคาว่า “สินทรัพย์”
ที่ ระบุ ไ ว้ ในย่ อ หน้ าดั ง กล่ า วให้ ความหมายเที ย บเท่ า กั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายการหรื อ
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดแต่ ล ะหน่ วย ส่ ว นที่ เหลื อ ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
มีการจัดโครงสร้ างดังต่อไปนี้
7.1
ย่อหน้ าที่ 18 ถึง 57 กาหนดเกี่ ยวกับการวัดมูลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน สาหรับคาว่ า
“สิน ทรั พ ย์ ” ที่ ระบุ ใ นย่ อหน้ า ดั ง กล่ า วให้ ค วามหมายเทีย บเท่า กับ สิน ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะ
รายการและหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย
7.2
ย่ อ หน้ า ที่ 58 ถึ ง 108 ก าหนดเกี่ ยวกับ การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น จาก
การด้ อ ยค่ า โดยการรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ลค่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิน ทรั พ ย์
แต่ละรายการนอกจากค่าความนิยมให้ ปฏิบัติตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 58 ถึง 64
และการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิด
เงินสดและค่าความนิยมให้ ปฏิบัติตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 65 ถึง 108
7.3
ย่อหน้ าที่ 109 ถึง 116 กาหนดเกี่ ยวกับ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดที่ รับรู้ไปแล้ วในงวดก่อน สาหรับ
คาว่ า “สินทรั พย์ ” ที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าดังกล่ าวให้ ความหมายเทียบเท่ากับ สินทรั พย์
แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ข้ อกาหนดเพิ่ มเติม
สาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 117 ถึง 121 ข้ อกาหนดเพิ่ มเติม
สาหรับหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วยกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 122 ถึง
123 และข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรับค่าความนิยมกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
7.4
ย่ อ หน้ าที่ 126 ถึ ง 133 ก าหนดเกี่ ยวกั บ ข้ อมู ล ที่ ต้ องเปิ ดเผยเกี่ ยวกั บ ผลขาดทุ น
จากการด้ อ ยค่ า และการกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พย์ แ ละ
7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

8

9

10

11

12

หน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสด ข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรั บ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดซึ่ งรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มี
อายุการใช้ ประโยชน์ทไม่
ี่ ทราบแน่นอนซึ่ งถูกปั นส่วนสาหรับการทดสอบการด้ อยค่านั้น
กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 134 ถึง 137
สินทรัพย์จะเกิดการด้ อยค่าเมื่ อมูลค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน ของสินทรัพย์น้ัน
ย่อหน้ าที่ 12 ถึง 14 ได้ อธิบายถึงข้ อบ่งชี้บางประการที่ แสดงว่า ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า อาจ
เกิด ขึ้น สาหรั บ กรณีที่ มีข้อ บ่ งชี้ ใดๆ กิจการต้ องประมาณการมูลค่ าที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คืน ของ
สินทรัพย์อย่างเป็ นทางการ ยกเว้ นกรณีทกี่ ล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้
ก าหนดให้ กิจ การประมาณการมู ลค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คืน อย่ า งเป็ นทางการหากไม่ มีข้อบ่ ง ชี้
ที่ แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่าอาจเกิดขึ้น
ณ วันสิ้ นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ใดที่บ่งชี้ ว่าสินทรัพย์
อาจเกิดการด้อ ยค่ า หรื อไม่ หากกิจการพบว่ ามีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณการ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
กิจการต้องดาเนินการต่อไปนี้ โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้ นหรือไม่
10.1 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่ าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอ ายุการใช้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ยงั ไม่พร้อมใช้งานเป็ นประจาทุกปี โดย
การเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก ับ มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น การทดสอบ
การด้อยค่านี้ กิจการอาจดาเนินการในช่ วงเวลาใดของปี ก็ได้ แต่ตอ้ งดาเนินการ
ณ ช่ ว งเวลาเดีย วกันของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการด้อ ยค่ าของสินทรัพย์
ไม่ มี ต ั ว ตนที่ ไม่ เ หมื อ นกั น ณ ช่ ว งเวลาที่ แตกต่ า งกัน ได้ อย่ า งไรก็ ต าม
หากการบันทึกบัญชี เริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนบันทึกรับรู ใ้ นระหว่างรอบปี
ปั จ จุ บ นั กิ จ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนดัง กล่ า วก่ อ น
วันสิ้ นสุดรอบปี ปัจจุบนั
10.2 กิจ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิย มที่ เกิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ เป็ น
ประจาทุกปี ตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนในช่ วงก่ อ นพร้ อ มใช้ งานมัก มีค วามไม่ แ น่ น อนที่ จะก่อให้ เกิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้ อมใช้ งาน ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงกาหนดให้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์
ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่พร้ อมใช้ งานอย่างน้ อยปี ละครั้ง
ในการประเมิ นว่ ามีข ้อ บ่งชี้ ใดที่ บ่งชี้ ว่ าสิ นทรัพย์อ าจเกิดการด้อ ยค่ าหรื อ ไม่ กิจ การต้อ ง
พิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้ อมูลภายนอก
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12.1

12.2

12.3

12.4

มีขอ้ บ่งชี้ ที่สงั เกตได้ว่ามู ลค่ าของสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ในระหว่ างงวด
โดยมูลค่าที่ลดลงนั้นมากกว่าจานวนที่คาดไว้ซ่ ึ งเป็ นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจาก
การใช้งานตามปกติ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ส าคัญที่ ส่ งผลกระทบทางลบต่ อกิจการซึ่ งเกิดขึ้ นใน
ระหว่างงวด หรือจะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางด้านเทคโนโลยี ตลาด เศรษฐกิจ หรื อกฎหมาย ที่ กิ จการด าเนินการอยู่ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในตลาดของสินทรัพย์น้นั
อัตราดอกเบี้ ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดอื่นเพิ่มขึ้ นใน
ระหว่างงวด และการเพิ่มขึ้ นดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้
ในการคานวณมู ลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และทาให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของ
สินทรัพย์น้นั ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ

แหล่งข้ อมูลภายใน
12.5
12.6

12.7

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลา้ สมัยหรือชารุดเสียหายทางกายภาพ
มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี น ยั ส าคัญ เกี่ ยวกับ ขอบเขตหรื อ ลัก ษณะที่ กิ จ การใช้
หรื อ คาดว่ า จะใช้สิ น ทรัพ ย์ ซึ่ งส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ กิ จ การในระหว่ า งงวด
หรื อคาดว่ าจะเกิดขึ้ นในอนาคตอัน ใกล้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวรวมถึงการที่
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง าน แผนที่ จะยกเลิ ก หรื อ ปรับ โครงสร้า งการด าเนิน งานที่ มี
สินทรัพย์น้ นั รวมอยู่ดว้ ย หรือแผนที่จะจาหน่ายสินทรัพย์ก่อนกาหนดเวลาที่คาดไว้
และการประเมิ น อายุ ก ารใช้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรัพ ย์จ ากอายุ ก ารใช้ป ระโยชน์
ที่ไม่ทราบแน่นอนเป็ นอายุการใช้ประโยชน์ท่ ีทราบแน่นอน2
มี ห ลัก ฐานจากรายงานภายในซึ่ งบ่ ง ชี้ ว่ า ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านเชิ ง เศรษฐกิ จ ของ
สินทรัพย์ได้ลดลงหรือจะลดลงกว่าที่คาดไว้

เงินปันผลจากบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม
12.8
2

สาหรับการลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม ผูล้ งทุนรับรูเ้ งินปั นผล
จากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทเป็
ี่ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขาย
(หรือถือเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มสินทรัพย์ที่ จะจาหน่ ายที่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่ อขาย) ซึ่ งต้ องถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและ
การดาเนินงานที่ ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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12.8.1

13

14

15

16

มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสู ง กว่ า
มู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ของ ผู ้ไ ด้ ร ั บ การลงทุ น ใน
งบการเงินรวมซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง หรือ
12.8.2 เงินปั นผลมีจานวนมากกว่ ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทั ย่อย
การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อบ่ งชี้ ที่ ระบุ ในย่ อ หน้ าที่ 12 มิ ได้ ครอบคลุ มทุ กประเด็น กิจการอาจระบุ ข้ อบ่ งชี้ อื่ นที่ แสดง
ให้ เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่าจนทาให้ กิจการต้ องประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรั พย์น้ั น หรื อในกรณี ของค่ าความนิ ยมต้ องทดสอบการด้ อยค่ าตามที่ กาหนดในย่ อหน้ าที่
80 ถึง 99
หลักฐานจากรายงานภายในที่ บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่ารวมถึงข้ อบ่งชี้ต่อไปนี้
14.1 กระแสเงิ น สดจ่ า ยเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ หรื อ จ านวนเงิ น ที่ จ าเป็ นต้ องจ่ า ย
ในภายหลังเพื่ อให้ สินทรัพย์น้ันใช้ งานได้ หรือเพื่ อบารุงรักษาสินทรัพย์มีจานวนสูงกว่า
งบประมาณที่ กาหนดไว้ เดิมอย่างมีนัยสาคัญ
14.2 กระแสเงินสดสุทธิทได้
ี่ รับจริง หรือกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานที่ เกิดขึ้นจาก
สินทรัพย์มีจานวนตา่ กว่างบประมาณที่ กาหนดไว้ อย่างมีนัยสาคัญ
14.3 กระแสเงินสดสุทธิหรื อกาไรจากการดาเนินงานตามงบประมาณที่ เกิดจากสินทรั พย์
ลดลงอย่ า งมีนัยสาคัญ หรื อผลขาดทุน ตามงบประมาณที่ เกิดจากสิน ทรั พย์เพิ่ มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ หรือ
14.4 เมื่ อรวมผลการดาเนิ น งานในงวดปั จจุ บั น กับ ผลการดาเนิ น งานที่ คาดว่ า จะเกิดขึ้ น
ในอนาคตตามงบประมาณแล้ ว เกิดผลขาดทุนจากการดาเนินงานหรือกระแสเงินสด
จ่ายสุทธิทเี่ กิดจากสินทรัพย์
ตามที่ ได้ ระบุในย่ อหน้ าที่ 10 กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ มี อายุ
การใช้ ประโยชน์ ไม่ทราบแน่ นอนหรื อ สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ ยังไม่ได้ ใช้ งาน และค่าความนิยม
อย่างน้ อยปี ละครั้ง นอกจากข้ อกาหนดที่ ระบุในย่อหน้ าที่ 10 แล้ ว กิจการต้ องนาแนวคิดเกี่ ยวกับ
ความมี ส าระส าคั ญ มาใช้ ในการระบุ ว่ า กิ จ การจ าเป็ นต้ องประมาณการมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า
จะได้ รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่ คาดว่า
จะได้ รับคืนใหม่ หากการคานวณครั้งก่อนแสดงให้ เห็นว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
นั้นสูงกว่ ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ และไม่ เกิดเหตุการณ์ใดที่ ส่งผลกระทบต่อผลต่า ง
ระหว่ า งมู ลค่ า ดัง กล่ า ว ในท านองเดี ยวกัน การวิ เคราะห์ ค รั้ งก่ อนอาจแสดงให้ เห็น ว่ า มู ลค่ า
ที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ข้ อบ่งชี้ใดที่ ระบุในย่อหน้ าที่ 12
จากตัวอย่างในย่อหน้ าที่ 15 ถ้ าอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรื ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตลาดอื่ นเพิ่ มขึ้นในระหว่างงวด กิจการไม่จาเป็ นต้ องประมาณการมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์อย่างเป็ นทางการในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่ น
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใช้ ในการค านวณมู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์
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ตัวอย่างเช่ น อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ เพิ่ มขึ้นอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
ต่ออัตราคิดลดที่ ใช้ ในการคานวณมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ ซึ่ งมีอายุการใช้ ประโยชน์
เหลืออยู่เป็ นเวลายาวนาน
16.2 การเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่ น
มีผ ลกระทบต่ อ อัตราคิด ลดที่ ใช้ ในการค านวณมู ลค่ า จากการใช้ สิน ทรั พ ย์ แต่ จ าก
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนในครั้งก่อน แสดงให้ เห็นว่า
16.2.1
มูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บ คืน ไม่น่ า จะลดลงอย่ า งมีสาระสาคัญ เนื่ องจาก
มี แ นวโน้ ม ว่ า กิ จ การจะได้ รั บ กระแสเงิ น สดในอนาคตเพิ่ มขึ้ น (เช่ น
ในบางกรณี กิจ การอาจสามารถแสดงให้ เ ห็น ว่ า กิจการได้ ป รั บ ตั ว ให้
รายได้ สามารถชดเชยกับการเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ
16.2.2
การลดลงในมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ไม่ ท าให้ เกิ ด ผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าอย่างมีสาระสาคัญ
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้ อยค่า อาจบ่งชี้ว่ากิจการจาเป็ นต้ องทบทวนและปรับปรุง
อายุการใช้ ประโยชน์ทเี่ หลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา (ค่าตัดจาหน่าย) หรือมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ เกี่ ยวข้ อง แม้ ว่าจะไม่มี
การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์น้ัน

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
18

19

20

มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ ได้ ก าหนดคานิยามของมู ลค่า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คืน หมายถึง มู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย หรือ
มูลค่าจากการใช้ แล้ วแต่ จานวนเงินใดจะสูงกว่ า กิจการต้ องวัดมูลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืนตาม
ข้ อกาหนดที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 57 สาหรับคาว่า “สินทรัพย์” ที่ ระบุในย่อหน้ าดังกล่าวให้
มีความหมายเทียบเท่ากับสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดแต่ละ
หน่วย
กิจ การอาจไม่ จาเป็ นต้ อ งก าหนดทั้งมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมหั กด้ วยต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ยและมู ลค่ า
จากการใช้ สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหนึ่ งในสองจานวนนี้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ แสดงว่าสินทรัพย์ไม่เกิดการด้ อยค่าและกิจการไม่จาเป็ นต้ องประเมินมูลค่าอีกจานวนหนึ่ ง
กิจการอาจวัดมู ลค่ ายุติธรรมหั ก ด้ วยต้ นทุ นในการจาหน่ ายได้ แ ม้ ว่า จะไม่มี ราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งกิจการอาจไม่
สามารถวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ยได้ เ นื่ องจากไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ใช้
ในการประมาณการราคาที่ เชื่ อถือได้ จากรายการขายสินทรั พย์ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้ มูลค่า
จากการใช้ ของสินทรัพย์ถือเป็ นมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์

11
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22

23

กิจการอาจใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมหั ก ด้ วยต้ นทุ นในการจาหน่ ายเป็ นมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บคื นของ
สินทรัพย์หากไม่มีเหตุผลที่ ทาให้ เชื่ อได้ ว่ามูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์น้ันจะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
หั ก ด้ วยต้ นทุ น ในการจ าหน่ า ยอย่ า งมี ส าระส าคั ญ กรณี ดั ง กล่ า วมั ก เกิ ด ขึ้ นกั บ สิ น ทรั พ ย์
ที่ ถื อไว้ เพื่ อจาหน่ าย เนื่ องจากมู ลค่ าจากการใช้ ของสินทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อจาหน่ ายประกอบด้ วย
เงินสดสุทธิทจะได้
ี่
รับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์น้ันเป็ น สาคัญ ในขณะที่ กระแสเงินสดที่ จะได้ รับ
ในอนาคตจากการใช้ สินทรั พย์อย่างต่อเนื่ องจนถึงวันจาหน่ายสินทรั พย์น้ัน น่ าจะเป็ นจานวนเงิน
ที่ น้อยมาก
กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนสาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์
เหล่ า นั้น ไม่ ก่อ ให้ เกิดกระแสเงินสดรั บซึ่ งเป็ นอิสระอย่ างมากจากกระแสเงิน สดรั บ ที่ เกิดจาก
สินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดซึ่ งมีสินทรัพย์ทพิี่ จารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้ าที่ 65 ถึง
103) นอกจากกรณีใดกรณีหนึ่ งต่อไปนี้
22.1 มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ ายของสินทรั พย์สูงกว่ ามูลค่าตามบั ญชีของ
สินทรัพย์น้ัน หรือ
22.2 มูลค่ า จากการใช้ ของสิน ทรั พย์สามารถประมาณการได้ ใกล้ เคียงกับ มูลค่ า ยุติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์น้ัน และกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย
ในบางกรณี การกาหนดมูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ โดย
การประมาณการ การหาค่าเฉลี่ ยและการคานวณแบบลัด อาจให้ ผลใกล้ เคียงอย่างสมเหตุสมผล
กับการคานวณอย่างละเอียดตามที่ แสดงในมาตรฐานฉบับนี้
การวัด มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารใ ช้ป ระโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน

24

ย่ อ หน้ าที่ 10 ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ
การใช้ ป ระโยชน์ ไม่ ทราบแน่ น อนเป็ นประจาทุ กปี โดยเปรี ยบเทียบมู ลค่ า ตามบั ญ ชี กับ มู ลค่ า
ที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน โดยไม่ต้องคานึงว่ ามีข้อบ่งชี้ ใดที่ บ่ งชี้ว่าสินทรัพย์น้ัน อาจเกิดการด้ อยค่า
หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม การคานวณมูลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน อย่างละเอียดที่ คานวณไว้ ล่าสุด
ในงวดก่ อ นอาจน ามาใช้ ในการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ดั งกล่ า วในงวดปั จ จุ บั น ได้
ถ้ าเป็ นไปตามเงื่ อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
24.1 หากสิน ทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนไม่ ก่อให้ เกิดกระแสเงิน สดรั บ จากการใช้ อย่ า งต่ อเนื่ องซึ่ ง
ไม่ข้ ึนอยู่กับกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อนหรื
ื่ อกลุ่มสินทรัพย์อนื่ ทาให้ กิจการต้ อง
ทดสอบการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนนั้ น โดยถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของหน่ ว ย
สินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด โดยสินทรั พย์และหนี้สิน ที่ เป็ นส่วนประกอบของหน่ วย
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดนั้ นไม่ ได้ เปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ นั บ จาก
การคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนล่าสุด
12
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24.2
24.3

การค านวณครั้ ง ล่ า สุ ด ได้ แ สดงให้ เ ห็น ว่ า มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น สู ง กว่ า มู ล ค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ และ
จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้ เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ ยนแปลงนับจาก
การคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนล่าสุด มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่ การคานวณจะ
แสดงให้ เ ห็น ว่ า มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ในปั จ จุ บั น ต่า กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์

มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
25– 27 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
28
ต้ นทุนในการจาหน่ายในส่วนที่ มิได้ รับรู้เป็ นหนี้สินต้ องนามาหักในการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้ วย
ต้ นทุ น ในการจ าหน่ า ย ตั ว อย่ า งของต้ นทุ น ในการจ าหน่ า ย ได้ แก่ ต้ นทุ น ทางกฎหมาย
ค่าอากรแสตมป์ และภาษี ที่คล้ ายคลึง กัน ต้ นทุ นในการขนย้ ายสินทรั พย์ และต้ น ทุ นส่วนเพิ่ ม
โดยตรงที่ ทาให้ สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะขาย อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้ าง
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ) และต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับการลดขนาดหรื อการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
หลังการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่ถือเป็ นต้ นทุนส่วนเพิ่ มโดยตรงในการจาหน่ายสินทรัพย์น้ัน
29
ในการจาหน่ ายสินทรัพย์บางครั้ง ผู้ซ้ ือต้ องรับภาระหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องด้ วย และมูลค่ายุติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ ายของสินทรั พย์จะนามูลค่าของทั้งสิน ทรั พย์และหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ อง
มาใช้ ย่อหน้ าที่ 78 อธิบายเกี่ ยวกับวิธปี ฏิบัติสาหรับกรณีดังกล่าว
มูลค่าจากการใช้
30

31

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ต้องรวมอยู่ในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
30.1 การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
30.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับ ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้ นกับจานวนเงิน หรือจังหวะเวลา
ของกระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มู ล ค่ า ของเงิ น ตามเวลา โดยใช้อ ัต ราดอกเบี้ ยปั จ จุ บ นั ในตลาดจากการลงทุ น
ที่ปราศจากความเสี่ยง
30.4 ราคาที่ได้คานึงถึงความไม่แน่นอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย์ และ
30.5 ปัจจัยอื่น เช่น การขาดสภาพคล่อง ซึ่ งผูร้ ่วมตลาดจะสะท้อนในการกาหนดกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
การประมาณการมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
31.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่ จะได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่ องและจากการจาหน่ายสินทรัพย์ และ
31.2 ใช้ อตั ราคิดลดที่ เหมาะสมเพื่ อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว
13
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กิจการสามารถสะท้ อนองค์ประกอบที่ ระบุในย่อหน้ า ที่ 30.2 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก
ที่ จะปรั บ ปรุ ง กั บ กระแสเงิ น สดในอนาคตหรื อ ปรั บ ปรุ ง กั บ อั ต ราคิ ด ลดก็ไ ด้ ไม่ ว่ า กิ จ การ
จะเลือกใช้ วิธีใดเพื่ อสะท้ อนถึงการคาดการณ์เกี่ ยวกับ ความผันผวนที่ อาจเกิดขึ้นกับจานวนเงิน
หรื อ จั งหวะเวลาของกระแสเงิน สดในอนาคต ผลลั พธ์ที่ได้ ต้องสะท้ อนถึงมู ลค่ า ปั จจุ บั น ของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดไว้ กล่าวคือ กิจการอาจใช้ มูลค่าถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของผลลัพธ์
ที่ คาดว่ า จะเป็ นไปได้ ของทุกกรณี ได้ แนวทางเพิ่ มเติมในการใช้ เทคนิ คการคิดมูลค่ าปั จจุ บั น
เพื่ อวัดมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก
เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

33

34

35

ในการวัดมูลค่าจากการใช้ กิจการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยข้อ สมมติ ท่ ี สมเหตุ ส มผลและมีหลักฐาน
สนับสนุ นซึ่ งแสดงถึงการประมาณการที่ดีท่ ีสุดของฝ่ ายบริหารภายใต้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่จะเป็ นอยู่ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ท่ ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์ และ
กิจการต้องให้น้ าหนักกับหลักฐานสนับสนุนที่ได้จากภายนอก
33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด ซึ่ งได้รบั การอนุ มตั ิจากฝ่ ายบริหาร แต่ตอ้ งไม่รวมประมาณการกระแสเงินสด
รับหรื อจ่ ายที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรื อจากการปรับปรุ ง
หรือทาให้สินทรัพย์น้นั ดีขึ้น การประมาณการโดยอาศัยงบประมาณหรือประมาณการ
ดังกล่าวต้องครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ น
เพียงพอว่าควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกว่านั้น
33.3 ประมาณการกระแสเงินสดหลังจากช่ ว งเวลาของงบประมาณหรื อประมาณการ
ล่าสุ ด โดยการปรับประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดการณ์จากงบประมาณหรื อ
ประมาณการด้วยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลงสาหรับปี ถัดไป นอกจากมีเหตุผล
สนับสนุ นว่ ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้ น อัตราการเติบโตนี้ ต้องไม่สูง
กว่ าอัตราการเติ บโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรมหรื อประเทศ
ที่ กิ จการนั้นด าเนินงานอยู่ หรื อ ของตลาดซึ่ งสิ นทรัพย์น้ นั ถู กน าไปใช้ นอกจาก
มีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อตั ราการเติบโตที่สูงกว่า
ฝ่ ายบริหารต้ องประเมินความสมเหตุสมผลของข้ อสมมติทใี่ ช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในปัจจุบัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
กระแสเงิ น สดที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ฝ่ ายบริ ห ารต้ องมั่ น ใจว่ า ข้ อสมมติ ที่ ใช้ ในการประมาณการ
กระแสเงินสดในปัจจุบันสอดคล้ องกับผลที่ เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยนาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณ์ทไี่ ม่ได้ เกิดขึ้นเมื่ อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้ วย
โดยทั่วไปงบประมาณหรื อ ประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่ มีรายละเอียดระบุไว้ อย่า ง
ชัดเจนและเชื่ อถือได้ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี มักไม่สามารถหาได้ ด้ วยเหตุดังกล่าวฝ่ ายบริหาร
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จึ ง ควรประมาณการกระแสเงิ น สดโดยอาศั ย งบประมาณ หรื อ ประมาณการล่ า สุ ด ส าหรั บ
ระยะเวลา 5 ปี เป็ นอย่างมาก ฝ่ ายบริ หารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัย
งบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่ มีระยะเวลาเกิน กว่ า 5 ปี หากฝ่ ายบริหารมั่นใจว่ า
ประมาณการนั้ น เชื่ อถื อ ได้ และฝ่ ายบริ ห ารต้ อ งสามารถแสดงให้ เ ห็น ว่ า จากประสบการณ์
ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดสาหรับระยะเวลาที่ เกินกว่า 5 ปี ได้ อย่างแม่นยา
กิจการต้ อ งประมาณการกระแสเงิ น สดไปจนสิ้น สุ ด อายุ การใช้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พย์ โดย
การปรับประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้ วย
อัตราการเติบโตสาหรับปี ถัดไป อัตราการเติบโตที่ ใช้ ต้องเป็ นอัตราคงที่ หรืออัตราที่ ลดลง ดังนั้น
อัตราการเติ บโตที่ เหมาะสมควรเท่ากับศู นย์หรื อติด ลบ นอกจากมีข้อมู ลที่ เที่ ยงตรงเกี่ ยวกับ
รูปแบบวงจรของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมที่ แสดงให้ เห็นถึงการเพิ่ มขึ้นของอัตราการเติบโต
สภาพตลาดที่ ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ ามาในตลาดทาให้ การเติบโตของกิจการถูก จากัด ดังนั้น จึงเป็ น
การยากที่ อัต ราการเติ บ โตของกิจ การจะสูง กว่ า อัต ราการเติ บ โตในอดี ต ถั ว เฉลี่ ยระยะ ยาว
(เป็ นต้ นว่า 20 ปี ) ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่ กิจการนั้นดาเนินงานอยู่ หรือของ
ตลาดซึ่ งสินทรัพย์น้ันถูกนาไปใช้
ในการใช้ ข้อ มู ลจากงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงิน กิจการต้ องพิ จารณาว่ า ข้ อมู ล
ดั ง กล่ า วจั ด ท าขึ้ นโดยอาศั ย ข้ อ สมมติ ที่ สมเหตุ ส มผลและมี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น และเป็ น
การประมาณการที่ ดีทสุี่ ดของฝ่ ายบริหารภายใต้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ เป็ นอยู่ ตลอดอายุ
การใช้ ประโยชน์ทเี่ หลืออยู่ของสินทรัพย์
ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

39

40

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องรวมถึง
39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ ายที่ จาเป็ นในการก่ อ ให้เ กิดกระแสเงินสดรับจาก
การใช้สิ น ทรัพ ย์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง (ซึ่ งรวมถึ ง กระแสเงิ น สดจ่ า ยเพื่ อการเตรี ย ม
สินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้) และประมาณการกระแสเงินสดจ่ าย
ดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรง หรือสามารถปั นส่วนให้กบั สินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์
ที่สมเหตุสมผลและสม่าเสมอได้ และ
39.3 กระแสเงินสดสุทธิท่ ีจะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์น้ นั
เมื่อสิ้ นอายุการใช้ประโยชน์
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้ องมาจากข้ อ สมมติทสม
ี่ ่าเสมอเกี่ ยวกับ
การเพิ่ มขึ้ นของราคาอั น เนื่ องมาจากอั ต ราเงิ น เฟ้ อทั่ ว ไป ดั ง นั้ น กิ จ การต้ อ งประมาณการ
กระแสเงิ น สดในอนาคตโดยการประเมิ น ระดั บ ราคาที่ มี ผ ลกระทบของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ
หากกิจการใช้ อัตราคิดลดที่ รวมผลกระทบของการเพิ่ มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อทั่วไปไว้ แล้ ว
สาหรั บกรณีที่อัตราคิดลดที่ ใช้ ไม่ได้ รวมผลกระทบของการเพิ่ มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้ อ
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43

44

45

46

47

ทั่ว ไป กิจ การต้ อ งประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตโดยการประเมิ น ระดั บ ราคาที่ ไม่ มี
ผลกระทบของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ (แต่ ใ ห้ ร วมผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของระดั บ ราคา
ที่ เฉพาะเจาะจงในอนาคต)
การประมาณการกระแสเงิน สดจ่ ายต้ องรวมถึงค่ าใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั กษาสินทรั พย์ ที่เกิดขึ้ น
เป็ นประจ าทุ ก วั น และค่ า ใช้ จ่ า ยในอนาคตที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงหรื อ ที่ สามารถปั น ส่ ว นให้ กั บ
สินทรัพย์โดยใช้ เกณฑ์ทสมเหตุ
ี่
สมผลและสมา่ เสมอเพื่ อทาให้ สนิ ทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่ ใช้ งานได้
กิจการต้ องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ สินทรัพย์น้ัน
พร้ อมที่ จะใช้ งานหรือพร้ อมที่ จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้ รวมกระแสเงินสดจ่าย
ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องรวมกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายเพิ่ ม
ของอาคารระหว่างก่อสร้ างหรือโครงการพัฒนาที่ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้ องไม่รวมจานวนต่อไปนี้เพื่ อป้ องกันการคานวณซา้
43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่ งเป็ นอิสระอย่างมากจาก
กระแสเงินสดรับที่ เกิดจากสินทรัพย์ภายใต้ การพิจารณา (เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทลูกหนี้) และ
43.2 กระแสเงินสดจ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับภาระผูกพันซึ่ งได้ รับรู้เป็ นหนี้สินไว้ แล้ ว (เช่น เจ้ าหนี้
เงินบาเหน็จบานาญ หรือประมาณการหนี้สนิ )
กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปั จจุ บนั ของสินทรัพย์ และ
การประมาณการดัง กล่ า วต้อ งไม่ ร วมกระแสเงิ น สดรับ หรื อ จ่ า ยในอนาคตที่ คาดว่ า
จะเกิดขึ้ นจากรายการต่อไปนี้
44.1 การปรับโครงสร้างในอนาคตที่ยงั ไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่แน่นอน หรือ
44.2 การปรับปรุงหรือทาให้สินทรัพย์น้นั ดีขึ้น
เนื่ องจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ ประมาณการจากสภาพในปั จจุ บัน ของสิน ทรั พย์ ดังนั้ น
มูลค่าจากการใช้ จึงไม่สะท้อนให้ เห็นถึง ข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
45.1 กระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตหรื อ ต้ นทุ น ที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งสามารถประหยั ด ได้
(เช่ น ต้ น ทุ น เกี่ ยวกับ พนั ก งานที่ ลดลง) หรื อ ผลประโยชน์ ที่ คาดว่ า จะเกิด ขึ้ นจาก
การปรับโครงสร้ างในอนาคตที่ กจิ การยังไม่ตกลงผูกพันเป็ นที่ แน่นอน หรือ
45.2 กระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตเพื่ อปรั บ ปรุ ง หรื อ ท าให้ สิ น ทรั พ ย์ น้ั นดี ข้ ึ นหรื อ
กระแสเงินสดรับในอนาคตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว
การปรั บ โครงสร้ า ง หมายถึ ง แผนงานที่ อยู่ ภายใต้ การวางแผนและควบคุ ม ของฝ่ ายบริ หาร
ซึ่ งทาให้ เกิดเปลี่ ยนแปลงอย่า งมีสาระสาคัญ กับ ขอบเขตในการดาเนิ นธุร กิจของกิจการหรื อ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการ
หนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ให้ แนวปฏิบัติ
ที่ สร้ างความชัดเจนว่าเมื่ อใดจึงจะถือว่ากิจการมีข้อผูกมัดที่ จะปรับโครงสร้ าง
เมื่ อกิจ การมี ข้ อ ผู ก มั ด ที่ จะปรั บ โครงสร้ า ง สิน ทรั พ ย์ บ างรายการอาจได้ รั บ ผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้ างนั้น ดังนั้นเมื่ อกิจการมีข้อผูกมัดที่ จะปรับโครงสร้ างกิจการต้ อง
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47.1

48

49

50

51

52

ก าหนดมู ลค่ า จากการใช้ โดยการประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ และจ่ า ยในอนาคต
ที่ สะท้ อ นถึ งต้ นทุ น ที่ ประหยั ดได้ และผลประโยชน์ อื่ นที่ เกิดจากการปรั บ โครงสร้ า ง
(ซึ่ งกาหนดจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่ าสุดที่ ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ าย
บริหาร) และ
47.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตสาหรับการปรับโครงสร้ างและนาไปรวมอยู่
ในประมาณการหนี้สิน จากการปรั บโครงสร้ างตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่ อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตของกิจ การต้ องไม่ ร วมประมาณการกระแสเงิน สดรั บ
ในอนาคตที่ คาดว่ า จะเกิ ด จากการเพิ่ มขึ้ นของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
กระแสเงิ น สดจ่ า ยเพื่ อปรั บ ปรุ งหรื อ ทาให้ สิน ทรั พ ย์ ดี ข้ ึน จนกว่ า กระแสเงิ น สดจ่ า ยดั งกล่ า ว
จะเกิดขึ้น
ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตให้ ร วมกระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคตที่ จ าเป็ นส าหรั บ
การรั ก ษาระดั บ ของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ที่ คาดว่ า จะเกิด จากสิน ทรั พ ย์ ใ นสภาพปั จ จุ บั น
เมื่ อหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดประกอบด้ วยสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ประโยชน์
โดยประมาณที่ แตกต่างกัน และสินทรั พย์ทุกรายการนั้นมีความจาเป็ นต่อการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่ องของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ หน่ วยสิน ทรั พ ย์ ที่ก่ อ ให้ เ กิด เงิ น สดจะถื อว่ า การเปลี่ ยนแทนของสิน ทรั พ ย์ ที่ มี
อายุการใช้ ประโยชน์ ส้นั กว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของการบารุงรักษาตามปกติเพื่ อทาให้ หน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อให้ เกิดเงิน สดนั้ นอยู่ในสภาพที่ ใช้ งานได้ ในทานองเดียวกัน หากสิน ทรั พย์ร ายการหนึ่ ง
มี ส่ ว นประกอบที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ โ ดยประมาณที่ แตกต่ า งกั น การเปลี่ ยนแทนของ
ส่วนประกอบที่ มีอายุการใช้ ประโยชน์ ส้ันกว่ าจะถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการบารุงรั กษาสินทรั พย์
เมื่ อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ เกิดจากสินทรัพย์น้ัน
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ต้องไม่รวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจ่ ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
50.2 ภาษีเงินได้ท่ ีรบั หรือจ่ ายไป
ข้ อ สมมติที่ ใช้ ใ นการประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตต้ อ งสอดคล้ องกับ ข้ อ สมมติที่ ใช้
ในการกาหนดอัตราคิด ลด มิฉะนั้น กิจการอาจนาผลกระทบของข้ อสมมติบางประการมารวม
คานวณซา้ หรืออาจไม่นามาคานวณ หากกิจการได้ คานึงถึงผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลา
โดยการคิ ดลดประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตแล้ ว กิ จการต้ องไม่ น ากระแสเงิ นสดรั บ
หรื อ จ่ า ยจากกิจ กรรมจั ด หาเงิ น มารวมในประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต ในทานอง
เดี ยวกัน กระแสเงิน สดในอนาคตต้ อ งเป็ นประมาณการก่ อนหั ก ภาษี เ งิน ได้ เ นื่ องจากอัต รา
คิดลดที่ ใช้ ในการคานวณเป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ท่ ีจะได้รบั (หรือที่จะต้องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรัพย์
เมื่ อสิ้ นสุ ดอายุ การใช้ประโยชน์ต ้องเป็ นจ านวนเงิ นซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้ร ับจากการจ าหน่ าย
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53

53ก

สินทรัพย์ในราคาที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ต่ อรองราคากันได้อย่ างเป็ นอิ สระในลักษณะของผู ท้ ่ ี ไม่ มี ความเกี่ ยวข้องกัน จ านวนที่ คาดว่ า
จะได้รบั จากการจาหน่ายนี้ ต้องหักประมาณการต้นทุนในการจาหน่าย
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิทจะได้
ี่
รับ (หรือที่ จะต้ องจ่ าย) จากการจาหน่ายสินทรั พย์เมื่ อ
สิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ จะต้ องกาหนดในลักษณะที่ คล้ ายคลึงกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย เว้ นแต่ในการประมาณกระแสเงินสดสุทธิน้ัน
53.1 กิจการใช้ ราคาที่ อ้างอิงได้ ณ วันที่ ทาการประมาณการสินทรัพย์ทมี่ ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ซึ่ งสิ้น สุด อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ และน าไปใช้ ใ นการด าเนิ น งานภายใต้ ส ภาพการณ์
ที่ คล้ ายคลึงกัน
53.2 กิจ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง ราคาดั ง กล่ า วด้ ว ยผลกระทบจากการเพิ่ มขึ้ นของระดั บ ราคา
ในอนาคตเนื่ องจากภาวะเงินเฟ้ อทั่วไป และผลกระทบจากการเพิ่ มขึ้นหรือลดลงของ
ระดับราคาในอนาคตที่ เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์ น้ัน อย่างไรก็ตาม ถ้ ากิจการไม่ได้
รวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจาก
การใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ องและอัตราคิดลด กิจการต้ องไม่รวมผลกระทบดังกล่าว
ในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ด้วย
มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่ายุติธรรมสะท้ อนถึงข้ อสมมติทผี่ ้ ูร่วมตลาดจะ
น ามาใช้ เ มื่ อมี ก ารก าหนดราคาสิ น ทรั พ ย์ ในทางตรงกั น ข้ า ม มู ล ค่ า จากการใช้ ส ะท้ อ นถึ ง
ผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ซึ่ งอาจส่งผลเฉพาะเจาะจงต่อกิจการและไม่ ได้ ส่งผลกับกิจการอื่ น
ทั่วไป เช่ น มู ลค่ า ยุ ติธรรมไม่ ได้ สะท้ อนถึงปั จจั ยเหล่ า นี้ ซึ่ งโดยทั่วไปปั จจั ยเหล่ า นี้ ไม่ ได้ มีไ ว้
สาหรับผู้ร่วมตลาด
53ก.1 มูลค่าส่วนเพิ่ มที่ ได้ มาจากการรวมกลุ่ม ของสินทรัพย์ (เช่ น การสร้ างกลุ่มการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนซึ่ งมีสถานที่ ตั้งแตกต่างกัน)
53ก.2 การผนึกกาลังร่วมกันระหว่างสินทรัพย์ทมี่ ีการวัดมูลค่ากับสินทรัพย์อนื่
53ก.3 สิทธิทางกฎหมายหรือข้ อจากัดทางกฎหมายที่ เฉพาะเจาะจงสาหรับเจ้ าของสินทรัพย์
ในปัจจุบัน และ
53ก.4 ประโยชน์ ท างภาษี หรื อ ภาระทางภาษี ที่ เฉพาะเจาะจงส าหรั บ เจ้ า ของสิ น ทรั พ ย์
ในปัจจุบัน
กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

54

กระแสเงิ น สดในอนาคตต้ อ งประมาณการในสกุ ล เงิ น ที่ กระแสเงิ น สดเหล่ า นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น
และต้ องคิดลดด้ วยอัตราคิดลดที่ เหมาะสมสาหรับสกุลเงินนั้น กิจการต้ องแปลงค่ามูลค่าปัจจุบัน
ที่ ประมาณการขึ้นโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ คานวณมูลค่าจากการใช้
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อัตราคิดลด
55

56

57

อัตราคิดลด (อัตรา) ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ท่ ีสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปัจจุบนั ของ
55.1
มูลค่าของเงินตามเวลา และ
55.2
ความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจงของสิ น ทรัพย์ ซึ่ งการประมาณการกระแสเงิ นสด
ในอนาคตยังไม่ได้นาความเสี่ยงดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงประมาณการ
อัตราที่ สะท้ อนการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปั จจุ บันและความเสี่ ยง
ที่ เฉพาะเจาะจงของสิ น ทรั พ ย์ คื อ ผลตอบแทนที่ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งการหากได้ เ ลื อ กการลงทุ น
ที่ ก่ อ ให้ เกิด กระแสเงิน สดที่ มี จานวน จั งหวะเวลาและความเสี่ ยงเทียบเท่า กับ กระแสเงิน สด
ที่ กิจการคาดว่ าจะได้ รับจากสินทรั พย์ น้ัน อัตราดังกล่ าวประเมินได้ จากอัตราในตลาดปั จจุ บัน
สาหรั บ สินทรั พย์ที่คล้ ายคลึง กัน หรื อจากต้ นทุนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้าหนักของเงินทุน ของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมี สินทรั พย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทมีี่ ศักยภาพในการบริการ
และความเสี่ ยงที่ คล้ ายคลึ งกั บ สิ น ทรั พย์ ที่ ก าลั งพิ จารณาอยู่ อย่ า งไรก็ตาม อั ตราคิ ดลดที่ ใช้
ในการวั ดมู ลค่ าจากการใช้ ต้ องไม่ น าความเสี่ ยงมาพิ จารณาปรั บปรุ งประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่ อป้ องกันการคานวณซา้
เมื่ อกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ ใช้ เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์ได้ จากตลาดโดยตรง กิจการต้ อง
หาตลาดที่ มีสถานการณ์ใกล้ เคียงกันเพื่ อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่ มเติมในการประมาณการ
อัตราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ก

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
58

59

60

กิจการต้ องรับรู้และวัด มูลค่าผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ ไม่รวมถึง
ค่ า ความนิ ย ม ตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 59 ถึ ง 64 และต้ องรั บ รู้ แ ละวั ด มู ลค่ า ผลขาดทุ น
จากการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดและค่ า ความนิ ย มตามที่ ก าหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 65 ถึง 108
กิจการต้อ งบันทึ กลดมู ล ค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์ใ ห้เ ท่ ากับมู ลค่ า ที่ คาดว่ าจะได้รบั คื น
ก็ต่อ เมื่อมู ล ค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนต่ ากว่ ามู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์น้ นั มู ลค่ าส่ วนที่
ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรือขาดทุน ทันที เว้นแต่ มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์เป็ นราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ตัวอย่างเช่น
วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ) กิ จ การต้อ งน าผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า
ของสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ตี ร าคาใหม่ ไ ปลดส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรัพ ย์ต ามข้อ ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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62

63

64

กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่มีการตีราคาใหม่ในกาไรหรือขาดทุน
อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ การต้ องรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ตี ร าคาใหม่
ในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ นในกรณี ที่ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า นั้ น ไม่ เ กิ น กว่ า จ านวน
ส่วนเกิน ทุน จากการตีราคาสินทรั พย์ ที่บั นทึกไว้ สาหรั บสินทรั พย์ร ายการเดียวกัน ผลขาดทุ น
จากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทตี่ ีราคาใหม่ดังกล่าวต้ องนาไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
ของสินทรัพย์น้ัน
กรณีท่ ี ผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่ ประมาณการขึ้ นมีจานวนสู งกว่ ามู ลค่ า ตามบัญชี ข อง
สิ น ทรัพ ย์ท่ ี เกี่ ยวข้อ ง กิ จการต้อ งรับ รู ส้ ่ ว นต่ า งนั้น เป็ นหนี้ สิ น หากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกาหนดไว้
หลังจากที่กิจการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ า กิจการต้องปรับปรุงการคานวณค่ าเสื่อม
ราคา (ค่ าตัดจาหน่าย) ของสินทรัพย์สาหรับงวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่ าตามบัญชี
ที่ปรับปรุงใหม่ของสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) และนามาปั นส่วนอย่างเป็ นระบบ
ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ท่ ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์
หากกิจ การรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า กิจ การต้ องระบุ สิน ทรั พย์ หรื อหนี้ สิน ภาษี เงิ น ได้
รอการตัดบัญชีทเกี่
ี่ ยวข้ องตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี ทปี่ รับปรุงใหม่ของ
สินทรัพย์กบั ฐานภาษีของสินทรัพย์น้ัน

หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม
65

กิจ การต้ อ งระบุ หน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงิน สดและกาหนดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี รวมทั้ง รั บ รู้
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและค่ า ความนิ ย ม
ตามข้ อกาหนด ที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค
การระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด

66

67

หากมีข อ้ บ่งชี้ ใดที่ แสดงว่ าสิ นทรัพย์อ าจเกิดการด้อ ยค่ า กิจการต้อ งประมาณการมู ลค่ า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ กรณีท่ ีกิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่า
ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการได้ กิ จ การต้อ งก าหนดมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า
จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ดเงิ น สดที่ มี สิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก าลัง พิจ ารณารวมอยู่
(หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด)
กิจการจะไม่สามารถกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ หากเป็ นไป
ตามเงื่ อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
67.1 มูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์ไม่สามารถประมาณการได้ ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
หักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น เมื่ อกระแสเงินสดในอนาคต

20

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
จากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ องไม่สามารถประมาณการได้ เป็ นจานวนเงินที่ น้อยมาก)
และ
67.2 สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่ เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสด
รับที่ เกิดจากสินทรัพย์อนื่ ได้
ในกรณีดังกล่าวกิจการสามารถกาหนดมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ และมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ได้ เฉพาะสาหรับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริษัทเหมืองแร่ เป็ นเจ้ าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ ใช้ สนับสนุ นกิจกรรมเหมืองแร่ ของบริษัท
เอง ทางรถไฟส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถนาไปขายเป็ นเศษซากได้ เท่านั้น และไม่สามารถ
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่ เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ ที่ เกิดจากสินทรัพย์อื่นใน
เหมืองแร่
ในกรณี ดังกล่าวบริ ษัทไม่สามารถประมาณการมูลค่ าที่คาดว่าจะได้รับ คื นของทางรถไฟได้
เนื่ องจากมูลค่ า จากการใช้ทางรถไฟไม่ สามารถกาหนดได้แ ละอาจแตกต่ า งจากมูลค่ า ซาก
ดัง นั้น บริ ษั ท จึง ประมาณการมูล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้รับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด
เงินสดที่ทางรถไฟดังกล่าวรวมอยู่ดว้ ย กล่าวคือเหมืองแร่โดยรวม
68

ตามคานิยามที่ ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด หมายถึง กลุ่มของ
สินทรัพย์ทสี่ ามารถระบุได้ ทเี่ ล็กที่ สุดซึ่ งก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่ เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแส
เงิน สดรั บ ที่ เกิดจากสิน ทรั พ ย์อื่นหรื อกลุ่ มสิน ทรั พย์ อื่ น การระบุ หน่ วยสิน ทรั พย์ที่ก่อให้ เกิด
เงินสดต้ องอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไม่สามารถกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
แต่ ละรายการได้ กิจการต้ องก าหนดมู ลค่า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คืน ของกลุ่ มสิน ทรั พย์ที่เล็กที่ สุด
ที่ ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่ งเป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่ เกิดจากสินทรัพย์อื่น
หรือกลุ่มสินทรัพย์อนื่
ตัวอย่าง
บริษัทเดินรถประจาทางแห่งหนึ่ งให้ บริการภายใต้ สัญญาที่ ทากับเทศบาล ซึ่ งกาหนดให้ บริษัทต้ อง
ให้ บริการขั้นตา่ 5 เส้ นทาง กิจการสามารถระบุสนิ ทรัพย์และกระแสเงินสดที่ ได้ รับจากการเดินรถ
แต่ละเส้ นทางแยกจากกันได้ และการเดินรถเส้ นทางหนึ่ งมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
เนื่องจากข้อกาหนดตามสัญญา กิจการไม่สามารถที่จะยกเลิกเดินรถเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้
ดัง นั้น ระดับ ที่ เล็ก ที่ สุด ของกระแสเงิ น สดรับ ที่ สามารถระบุ ไ ด้ ซึ่ งเป็ นอิ ส ระอย่ า งมากจาก
กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อ่ ื นหรื อกลุ่มสินทรัพย์อ่ ื น คื อ กระแสเงินสดรับที่เกิดจาก
การเดิน รถทัง้ 5 เส้น ทางรวมกัน ดังนัน้ หน่ วยสิน ทรัพย์ท่ ี ก่ อให้เกิดเงิ นสดคื อบริ ษัทเดิ น รถ
ประจาทางทัง้ บริษทั
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69

70

71

72

73

กระแสเงินสดรั บ คือกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ ได้ รับมาจากบุคคลหรื อกิจการ
ภายนอกกิจการที่ เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดรับที่ เกิดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์
ซึ่ งเป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่ เกิดจากสินทรั พย์อื่นหรื อกลุ่มสินทรั พย์อื่นหรื อไม่
กิจการต้ องพิ จารณาปั จจัยหลายประการซึ่ งรวมถึงวิธีการที่ ฝ่ ายบริ หารติดตามผลการดาเนินงาน
ของกิจการ (เช่น สายการผลิต ลักษณะของธุรกิจ สถานที่ ต้ั ง เขตพื้นที่ หรือภูมิภาคแต่ละแห่ง)
หรือวิธีทฝี่ ่ ายบริหารใช้ ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการใช้ สินทรัพย์และการดาเนินงานของกิจการอย่าง
ต่อเนื่ อง หรือการจาหน่ายสินทรัพย์และการยกเลิกการดาเนินงานของกิจการ
กิ จ การต้อ งระบุ ใ ห้สิ น ทรัพ ย์ห รื อ กลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์เ ป็ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
หากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ นั ผลิตผลผลิตที่มีตลาดที่มีสภาพคล่องรองรับ แม้ว่าจะมี
การนาผลผลิตบางส่ วนหรือทั้งหมดมาใช้ภายในกิจการ หากราคาโอนภายในส่ งผลต่ อ
กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนา
ประมาณการที่ดีท่ ีสุดของฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับราคาในอนาคตสาหรับผลผลิตนั้น ที่เป็ นราคา
ที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ่ ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มาใช้เพื่อ
70.1 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ในอนาคตเพื่อกาหนดมู ลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด และ
70.2 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ ายในอนาคตเพื่อกาหนดมู ลค่ าจากการใช้
ของสินทรัพย์อ่ ืนหรือหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดอื่นที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ราคาโอนภายใน
แม้ ว่ากิจการได้ นาผลผลิตที่ ได้ จากสินทรั พย์หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท้ังหมด หรื อบางส่วนไปใช้
ในหน่วยสินทรัพย์อนื่ ภายในกิจการ (เช่น สินค้ าที่ อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้ องถือว่า
สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่ม
สินทรัพย์อนื่ หากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ได้ ในตลาดที่ มีสภาพคล่อง ทั้งนี้เนื่ องจากสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันสามารถก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่ เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับ
ที่ เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์ อื่น กิจการต้ องปรับปรุงข้ อมูลที่ ประมาณการโดย
อาศัยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
หรือเกี่ ยวข้ องกับสินทรั พย์อื่นหรือหน่วยสินทรั พย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดอื่ นที่ ได้ รับผลกระทบจาก
ราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้ อนถึงประมาณการที่ ดีทสี่ ุดของฝ่ ายบริหารเกี่ ยวกับ
ราคาในอนาคตที่ เป็ นราคาที่ สามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ทไม่
ี่ มี
ความเกี่ ยวข้ องกัน
กิจการต้องระบุ หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อ ให้เกิดเงินสดสาหรับสินทรัพย์เดียวกันหรือ สินทรัพย์
ประเภทเดียวกันในแต่ละงวดให้มีความสอดคล้องกัน เว้นแต่กิจการสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมเหตุสมผล
ในกรณี ที่กิจ การก าหนดว่ า สิน ทรั พย์ ที่กาลั ง พิ จารณาอยู่ ภายใต้ หน่ วยสิน ทรั พย์ ที่ก่ อให้ เกิด
เงินสดแตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในงวดก่อนหรื อประเภทของสิน ทรั พย์ต่างๆ ที่ รวมในหน่ วย
สินทรั พย์ที่ก่ อให้ เกิดเงินสดเปลี่ ยนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ
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หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดตามข้ อกาหนดที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 130 หากกิจการรับรู้หรือ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
74

75

76

77

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดคือ มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
สินทรั พ ย์ที่ก่อ ให้ เกิดเงิน สดหัก ด้ วยต้ นทุ นในการจาหน่ ายหรื อมู ลค่ าจากการใช้ สินทรั พย์น้ั น
แล้ วแต่จานวนเงินใดจะสูง กว่ า ในการกาหนดมู ลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับ คืนของหน่ วยสิน ทรั พย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงิน สด กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อ หน้ าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้ คาว่า “หน่วยสินทรั พย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสด” แทนคาว่า “สินทรัพย์”
กิจ การต้อ งก าหนดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ดเงิ นสดโดยใช้เ กณฑ์
ที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงินสดนั้น
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดต้ อง
76.1 รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรง หรือที่ สามารถปันส่วนโดย
ใช้ เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสม่าเสมอให้ กับหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงิน สด ซึ่ งจะ
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรั บในอนาคตที่ ใช้ ในการกาหนดมูลค่าจากการใช้ ของหน่ วย
สินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดนั้น และ
76.2 ไม่ รวมมู ลค่า ตามบัญ ชีของหนี้สิน ใดที่ กิจการได้ รั บ รู้ แ ล้ ว เว้ นแต่ กิจการไม่ สามารถ
กาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดได้ หากไม่นา
หนี้สนิ นั้นมาใช้ ในการพิจารณา
มูลค่าตามบัญชีต้องคานวณตามที่ ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ นเนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมหัก ด้ วยต้ นทุ น
ในการจ าหน่ า ยและมู ล ค่ า จากการใช้ ข องหน่ ว ยสิน ทรั พย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิดเงิ น สดก าหนดขึ้ นโดย
ไม่รวมกระแสเงินสดที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิด
เงินสดและโดยไม่รวมหนี้สนิ ที่ กจิ การได้ รับรู้ไว้ แล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 28 และ 43)
เมื่ อกิจการรวมสินทรัพย์ไว้ ด้วยกันเป็ นกลุ่มเพื่ อประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับ คืน กิจการต้ องนา
สินทรัพย์ทุกรายการที่ ก่อให้ เกิดหรือนาไปใช้ เพื่ อก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่ เกี่ ยวข้ องรวมไว้ ใน
หน่ วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะนั้นอาจดูเหมือนว่ากิจการได้ รับคืนมูลค่า ของ
หน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดเต็มจานวน ทั้งที่ ในความเป็ นจริงผลขาดทุนจากการด้ อยค่าได้
เกิดขึ้นแล้ ว ในบางกรณี แม้ ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนทาให้ เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ
หน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงิน สดที่ ประมาณการขึ้น แต่กิจการอาจไม่สามารถปั นส่วนสินทรัพย์
นั้ น ให้ กั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดโดยใช้ เกณฑ์ ที่ สมเหตุ ส มผลและสม่ า เสมอ
ตัวอย่ างเช่ น ค่ าความนิยมหรื อสินทรั พย์องค์กร เช่ น สินทรั พย์ ของสานักงานใหญ่ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บนี้ ได้ อ ธิบ ายวิ ธีป ฏิบั ติเกี่ ยวกับสินทรั พย์ดังกล่ า วในการทดสอบการด้ อยค่า ของ
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดไว้ ในย่อหน้ าที่ 80 ถึง 103
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กิจการอาจจาเป็ นต้ องพิจารณาหนี้สนิ ที่ กจิ การได้ รับรู้ไว้ แล้ วเพื่ อกาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ของหน่ วยสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดเงิน สด กรณีน้ ีอาจเกิดขึ้นหากกิจการจาหน่ ายหน่ วยสินทรั พย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสด โดยผู้ซ้ ือต้ องรับภาระหนี้สิน ดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนใน
การจาหน่าย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจาหน่าย) ของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิด
เงิ น สด คื อ ประมาณการราคาขายของสิ น ทรั พ ย์ ทุ ก รายการที่ ระบุ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ ก่ อ ให้ เ กิด เงิน สดสุทธิจ ากหนี้ สิน ที่ ผู้ ซ้ ื อต้ องรั บ ภาระหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ย ในการ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี แ ละมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ ก่ อให้ เกิดเงิ นสด กิ จ การต้ อ งน ามู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิน ไปหั ก ในการก าหนดทั้ง มู ล ค่ า
ตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ ของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด
ตัวอย่าง
บริ ษั ท แห่ ง หนึ่ งด าเนิ น ธุ ร กิจ เหมื อ งแร่ ใ นประเทศที่ มี ก ฎหมายก าหนดว่ า เจ้ า ของกิจ การ
ต้ องบูรณะสถานที่ เมื่ อการทาเหมืองแร่เสร็จสิ้นลง ต้ นทุนการบูรณะรวมถึงการฟื้ นฟูเหมืองให้
กลับสู่สภาพเดิม กิจการต้ องรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการฟื้ นฟูทนั ทีทกี่ ิจการเปลี่ ยนแปลง
สภาพพื้ นที่ เพื่ อเริ่ มต้ น ทาเหมืองแร่ ประมาณการดังกล่ าวรับรู้เป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนของ
เหมืองแร่ และมีการคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ของเหมืองแร่ น้ัน มูลค่าตาม
บั ญ ชี ข องประมาณการหนี้ สิ น ในการบู ร ณะสถานที่ เท่า กับ 500 ล้ า นบาทซึ่ งเท่า กับ มู ล ค่ า
ปัจจุบันของต้ นทุนการบูรณะสถานที่ น้ัน
กิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของเหมืองแร่ โดยหน่ วยสิน ทรั พย์ที่ก่อ ให้ เกิดเงิน สด คื อ
เหมืองแร่ โดยรวม ทั้งนี้กิจการได้ รับ ข้ อเสนอที่ จะซื้อเหมืองจากผู้ เสนอซื้อหลายรายในราคา
ประมาณ 800 ล้ านบาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ ผ้ ูซ้ ือจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้ นทุนใน
การจาหน่ า ยเหมือ งแร่ เป็ นจานวนเงิน ที่ น้ อยมาก มู ลค่ า จากการใช้ ของเหมือ งแร่ คิดเป็ น
จานวนเงินประมาณ 1,200 ล้ านบาท ซึ่ งไม่รวมต้ นทุนการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของ
เหมืองแร่ เท่ากับ 1,000 ล้ านบาท
มูลค่ ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายสาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดเท่ากับ
800 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนสุทธิ จากต้นทุนการบู รณะสถานที่ มูลค่ าจากการใช้ของหน่ วย
สินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานที่ดงั กล่าวเท่ากับ 700 ล้าน
บาท (1,200 ล้า นบาท หั ก ด้ว ย 500 ล้า นบาท) มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ ี
ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท (มูลค่ าตามบัญชี 1,000
ล้านบาท หักด้วยมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที่ 500 ล้านบาท)
ดังนัน้ มูลค่ าที่คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยสินทรัพย์ท่ ี ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดจึงมีจานวนสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดนัน้

24

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
79

เพื่ อประโยชน์ในทางปฏิบัติ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด
อาจต้ องรวมสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด นั้ น
(เช่ น ลูกหนี้และสินทรัพย์ทางการเงินอื่ น) หรื อรวมหนี้สินที่ กิจการได้ รับรู้ แล้ ว (เช่ น เจ้ าหนี้
เงินบาเหน็จบานาญ และประมาณการหนี้สินอื่ น) ในกรณีน้ ี มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดจะเพิ่ มขึ้นด้ วยมูลค่าตามบั ญชีของสินทรั พย์และลดลงด้ วยมูลค่าตามบัญ ชี
ของหนี้สนิ ดังกล่าว

ค่าความนิยม
การปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
80

81

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่วนั ที่ได้มา กิจการต้อง
ปั นส่ วนค่ าความนิยมที่ เกิดขึ้ นจากการรวมธุ รกิจให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ท่ ี ก่อให้เกิดเงิน สด
หรื อ กลุ่ มของหน่วยสิ นทรัพย์ท่ ีก่ อ ให้เ กิดเงินสดที่ คาดว่ าจะได้รบั ประโยชน์ท่ ีเพิ่มขึ้ นจาก
การรวมธุ รกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อ่ ื นหรือ หนี้ สินอื่ นของกิจการที่ ถู กซื้ อจะถู กปั นส่ วนกับหน่ว ย
สินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ก็ ตาม สินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
แต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มที่ได้รบั การปันส่วนค่าความนิยมต้อง
80.1 เป็ นหน่ ว ยในระดับ ที่ เล็ ก ที่ สุ ด ภายในกิ จ การที่ ใช้ใ นการประเมิ น ค่ า ความนิย ม
เพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ และ
80.2 ไม่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ส่ ว นงานด าเนิ น งานตามที่ ได้ก าหนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 5
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่ วนงาน
ดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก่อนการรวมธุรกิจ
ค่าความนิยมที่ รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ทแสดงถึ
ี่
งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ซึ่ งเกิด จากสิ น ทรั พ ย์ อื่ นที่ ได้ ม าจากการรวมกิจ การ ซึ่ งไม่ ส ามารถระบุ แ ละไม่ ส ามารถรั บ รู้
แยกเป็ นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่ เป็ นอิสระจากสินทรัพย์อื่น
หรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อ ให้ เ กิด เงิ น สดหลายหน่ ว ย บางครั้ ง กิจ การอาจไม่ ส ามารถปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย มอย่ า ง
สมเหตุสมผลให้ กับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถปั นส่วนให้ กับ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดได้ ดังนั้น หน่วยในระดับเล็กที่ สุดของกิจการที่ ใช้ ใน
การประเมินค่าความนิยมเพื่ อประโยชน์ ในการบริ หารภายในกิจการ บางครั้ งจะประกอบด้ วย
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดจานวนมากที่ เกี่ ยวข้ องกับค่าความนิยม แต่กิจการไม่สามารถ
ปั นส่วนค่า ความนิยมให้ กับหน่ วยที่ เล็กที่ สุดเหล่ า นั้นได้ กิจการต้ องปฏิบั ติตามข้ อกาหนดใน
ย่ อ หน้ า ที่ 83 ถึ ง 99 และภาคผนวก ค ส าหรั บ หน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดที่ ได้ รั บ
การปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย มเช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดที่ ได้ รั บ
การปันส่วนค่าความนิยม
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เมื่ อกิจการปฏิบั ติตามข้ อ ก าหนดในย่ อหน้ า ที่ 80 กิจการจะสามารถทดสอบการด้ อยค่ า ของ
ค่ า ความนิ ย มในระดั บ ที่ สะท้ อ นวิ ธี ก ารที่ กิ จ การบริ ห ารการด าเนิ น งาน ซึ่ งค่ า ความนิ ย ม
เข้ าไปมีส่วนเกี่ ยวข้ อง ดังนั้น กิจการจึงไม่จาเป็ นต้ องพั ฒนาระบบการรายงานเพิ่ มเติมเพื่ อใช้
พิจารณาการด้ อยค่าของค่าความนิยม
หน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิด เงิ น สดที่ ใช้ ในการปั น ส่ว นค่ า ความนิ ยมเพื่ อทดสอบการด้ อ ยค่ า
อาจไม่สอดคล้ องกับระดับที่ กจิ การใช้ ในการปันส่วนค่าความนิยม เพื่ อวัดมูลค่ากาไรหรือขาดทุน
ที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) เช่น หาก
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยการปั นส่วน
ค่าความนิยมให้ กับหน่วยของกิจการในระดับที่ ค่อนข้ างเล็กเพื่ อวัด มูลค่าผลกาไรหรือขาดทุน
ที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ กิจการไม่จาเป็ นต้ องทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมที่ ระดับ
เดียวกัน เว้ นแต่กิจการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับเดียวกันเพื่ อประโยชน์ในการบริหารงาน
ภายในกิจการ
หากการปั นส่ วนครั้งแรกของค่ าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุ รกิจไม่ สามารถดาเนินการ
เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชีท่ ีมีการรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น กิจการต้องดาเนินการปั นส่วนครั้งแรกนั้น
ให้เสร็จสิ้ นก่อนสิ้ นรอบปี บัญชีแรกที่เริ่มต้นหลังวันที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้ น
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ถ้ าการบันทึกบัญชีเริ่ มแรกของการรวมธุรกิจ จาเป็ นต้ องใช้ ประมาณการ
ณ วันสิ้นงวดที่ มีการรวมธุรกิจ กิจการที่ เป็ นผู้ซ้ ือต้ อง
85.1 บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยใช้ มูลค่าที่ ประมาณการนั้น และ
85.2 รับรู้รายการปรับปรุงที่ มีต่อมูลค่าที่ ประมาณการ ซึ่ งเป็ นผลของการบันทึกบัญชีเริ่ มแรก
ภายในรอบระยะเวลาที่ มกี ารวัดมูลค่า ซึ่ งต้ องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ รวมธุรกิจ
ในสถานการณ์ดังกล่ าว การปั นส่วนครั้ งแรกของค่าความนิยมที่ รั บรู้ จากการรวมธุรกิจ อาจไม่
สามารถดาเนินการให้ เสร็จสิ้นก่อนสิ้นรอบปี บัญชีทมีี่ การรวมธุรกิจเกิดขึ้น ในกรณีดังกล่าวให้
กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 133
หากค่าความนิยมได้ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงิน สดและกิจการได้ยกเลิก
การด าเนิ น งานที่ อยู่ ภ ายใต้ห น่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ ัน ออกไป ค่ า ความนิ ย มที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
การดาเนินงานที่ยกเลิกนั้นต้อง
86.1 รวมไว้ในมูลค่าตามบัญชีของการดาเนินงานนั้นในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุน
จากการยกเลิกการดาเนินงาน และ
86.2 วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดาเนินงานที่ยกเลิกและสัดส่วน
ของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดที่ยงั คงอยู่ เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้
เห็นว่าการคานวณโดยใช้วิธีอ่ ืนจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยม
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่ยกเลิกได้ดีกว่า
26
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กิ จ การได้ ข ายการด าเนิ น งานซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดที่ มี
ค่าความนิยมรวมอยู่ ในราคา 100 ล้ านบาท แต่ค่าความนิยมที่ ปั นส่วนให้ กับหน่ วยสินทรั พย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถระบุหรือเชื่ อมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ทอยู
ี่ ่ในระดับที่ เล็กกว่า
หน่ วยสินทรั พย์ที่ก่ อให้ เกิดเงินสดนั้ น เว้ นแต่ จะกาหนดขึ้นตามดุ ลยพิ นิ จของกิจการ มู ลค่ า
ที่ คาดว่ าจะได้ รับคืนตามสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดที่ ยังคงอยู่ เท่ากับ 300
ล้ านบาท
เนื่องจากค่ าความนิยมที่ปั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวไม่สามารถ
ระบุหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีอยู่ในระดับที่เล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
นัน้ ได้โดยไม่ใช้ดุลยพิ นิจของกิจการ ค่ าความนิ ยมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน งานที่ ยกเลิกให้
วัดมูลค่ า โดยใช้เกณฑ์มูลค่ าเปรี ยบเทียบของการดาเนิ นงานที่ยกเลิกและสัดส่วนของหน่ วย
สินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ ดังนัน้ ค่ าความนิยมที่ปั นส่วนให้กับหน่ วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด จานวนร้อยละ 25 จะนาไปรวมอยู่ในมูลค่ าตามบัญชีของการดาเนินงาน
ที่ขายไป
87

หากกิจ การปรับ โครงสร้า งการรายงานใหม่ โดยการปรับโครงสร้า งดัง กล่ าวส่ ง ผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
หรือหลายหน่วย ซึ่ งกิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
ดัง กล่ า วแล้ว กิ จ การต้อ งปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย มใหม่ ใ ห้ส อดคล้อ งกับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการปั นส่ วนใหม่ให้ใช้วิธีคานวณตามวิธีมูลค่ า
เปรียบเทียบในลักษณะที่คล้ายคลึง กับวิธีท่ ีใช้เมื่อกิจการยกเลิกการดาเนินงานที่อยู่ภายใต้
หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคานวณโดย
ใช้วิธีอ่ ืนจะสามารถสะท้อนให้เห็ นถึงมู ลค่าของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์
ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ได้ดีกว่า
ตัวอย่าง
กิจการได้ ปันส่วนค่าความนิยมให้ กับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด ก. แต่ค่าความนิยมที่
ปันส่วนให้ กับหน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชื่ อมโยงกับกลุ่มสินทรัพย์ทอี่ ยู่ในระดับ
ที่ เล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ ก. ได้ เว้ นแต่จะกาหนดขึ้นตามดุลยพินิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างการรายงานของกิจการส่งผลให้ หน่วยสินทรัพย์ ก. ถูกแบ่งออกและ
นาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดอื่ น ได้ แก่ หน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.
เนื่องจากค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ก. ไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงกับกลุ่ม
สิ น ทรั พ ย์ ท่ ี อยู่ ใ นระดับ ที่ เล็ ก กว่ า หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ก. ได้ ค่ า ความนิ ย มที่ ปั น ส่ ว นให้กับ
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หน่วยสินทรัพย์ ก. จะต้องปันส่วนใหม่ให้กบั หน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง. โดยใช้เกณฑ์มูลค่า
เปรียบเทียบของสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ ก. ที่จะนาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงินสดอื่น ก่อนที่สดั ส่วนดังกล่าวจะนาไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ข. ค. และ ง.

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีค่าความนิยมรวมอยู่
88

ตามที่ กล่ า วไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 81 หากค่ า ความนิ ย มมี ค วามเกี่ ยวข้อ งกับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด แต่ ไ ม่ ไ ด้ปั น ส่ ว นให้แ ก่ ห น่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ด ัง กล่ า ว
ต้อ งได้ร ับ การทดสอบการด้อ ยค่ า เมื่ อมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์อ าจเกิ ด การด้อ ยค่ า
โดยการเปรียบเทียบมู ลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซ่ ึ งไม่รวมค่าความนิยมกับมู ลค่ า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์น้ นั และให้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้ น
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
89
หากมูลค่าตามบัญชีของหน่ วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดตามที่ กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 88 ได้ รวม
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนหรื อที่ ยังไม่พร้ อมที่ จะใช้ งาน และ
กิจการสามารถทดสอบการด้ อยค่าของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนดังกล่ าวได้ เพี ยงวิ ธีเดียว โดยถือว่ า
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนนั้ น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด นอกจากนี้
ย่ อ หน้ า ที่ 10 ของมาตรฐานฉบั บ นี้ ได้ ก าหนดให้ กิจ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ย
สินทรัพย์ทุกปี
90
กิจ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ นทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ดเงิน สด ซึ่ งมีก ารปั นส่ ว น
ค่ า ความนิย มให้ก บั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วทุ ก ปี และเมื่ อใดก็ ต ามที่ มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า หน่ ว ย
สิ นทรัพย์อ าจเกิด การด้อ ยค่ า โดยการเปรี ยบเที ย บมู ล ค่ าตามบัญชี ข องหน่ว ยสิ นทรัพ ย์
ซึ่ งรวมค่ า ความนิ ย ม กับ มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั หากมู ล ค่ า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์สูงกว่ามู ลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ให้ถือว่า
หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์แ ละค่ า ความนิย มที่ ปั น ส่ ว นให้ก บั หน่ว ยสิ น ทรัพ ย์น้ นั ไม่ เ กิ ด การด้อ ยค่ า
แต่ ถ า้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ย
สินทรัพย์ กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
91-95 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
ช่วงเวลาที่ทาการทดสอบการด้อยค่า
96

การทดสอบการด้อยค่ าประจาปี สาหรับหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่วน
ค่ าความนิย มให้กบั หน่ ว ยสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวอาจดาเนิน การในช่ ว งใดของปี ก็ ไ ด้ แต่ ตอ้ ง
ดาเนิน การทดสอบในช่ ว งเวลาเดีย วกัน ของแต่ ล ะปี หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
แต่ ล ะหน่ ว ยอาจได้ร ับ การทดสอบการด้อ ยค่ า ในช่ ว งเวลาที่ ต่ า งกัน อย่ า งไรก็ ต าม
28

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

97

98

99

หากค่ าความนิย มบางส่ วนหรือทั้งหมดที่ ปั นส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่ อให้เกิดเงินสด
ได้ม าจากการรวมธุ ร กิ จในระหว่ า งปี ปั จ จุ บนั กิจ การต้อ งทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ ว ย
สินทรัพย์ดงั กล่าวก่อนสิ้ นปี ปัจจุบนั นั้น
หากกิ จ การทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ท่ ี เป็ นองค์ป ระกอบของหน่ ว ย สิ น ทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่วนค่าความนิยมให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวในช่ วงเวลา
เดียวกับการทดสอบการด้อ ยค่ าของหน่ว ยสินทรัพย์ท่ ีมีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการต้อ ง
ทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ท่ ี เป็ นองค์ป ระกอบก่ อ นที่ จะทดสอบ การด้อ ยค่ า
ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี มี ค่ า ความนิ ย มรวมอยู่ ในท านองเดี ย วกัน หากกิ จ การทดสอบ
การด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดที่ประกอบเป็ นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่ อ ให้เ กิดเงินสดซึ่ งมีการปั นส่ ว นค่ าความนิยมให้กบั กลุ่ มของหน่ว ยสิ นทรัพย์ดงั กล่ าว
ในช่วงเวลาเดียวกันกับการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีมีค่าความนิยม
รวมอยู่ กิจการต้อ งทดสอบการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์แต่ ละหน่วยก่อ นที่จะทดสอบ
การด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีมีค่าความนิยมรวมอยู่
ณ เวลาที่ มี ก ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิด เงิ น สดซึ่ งมี ก ารปั น ส่ ว น
ค่าความนิยมให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว อาจมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ทอี่ ยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์
ที่ มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้ อยค่า ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็ น ลาดับแรกและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
เหล่ านั้น ก่อนที่ จะทดสอบการด้ อยค่าของหน่ วยสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่ มีค่าความนิยม
รวมอยู่ ในทานองเดียวกัน หากมีข้อบ่ งชี้ว่าหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดที่ อยู่ภายใต้ กลุ่ม
ของหน่วยสินทรัพย์ทมีี่ ค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้ อยค่า กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าของ
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดเป็ นล าดั บ แรกและรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า
ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ก่ อ นที่ จะทดสอบการด้ อยค่ า ของกลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ งมี
การปันส่วนค่าความนิยมให้ กบั กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว
การค านวณมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด ซึ่ งมี
การปั นส่ ว นค่ าความนิย มให้กบั หน่ว ยสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวที่ ค านวณไว้อ ย่ างละเอี ยดล่ าสุ ด
ในงวดก่อน อาจนามาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์น้ นั ในงวดปั จจุบนั ได้
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
99.1 สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นส่ ว นประกอบของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ เ ปลี่ ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การคานวณมูลค่าที่จะได้รบั คืนครั้งล่าสุด
99.2 การคานวณครั้งล่าสุดแสดงให้เห็ นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนสูงกว่ามูลค่าตาม
บัญชีของหน่วยสินทรัพย์น้นั เป็ นจานวนมาก และ
99.3 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ ีได้เกิดขึ้ นและสถานการณ์ท่ ีเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่
การค านวณมู ล ค่ า ที่ คาดว่ าจะได้รบั คื น ครั้ง ล่ า สุ ด มีค วามเป็ นไปได้น อ้ ยมากที่
มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้รบั คื น ในงวดปั จ จุ บ นั จะต่ า กว่ า มู ลค่ า ตามบัญชี ข องหน่ ว ย
สินทรัพย์
29
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สินทรัพย์องค์กร
100

101

102

สินทรัพย์องค์กรรวมถึง สินทรัพย์ของหน่วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารสานักงานใหญ่
หรื อ อาคารของส่วนงานของกิจการ อุป กรณ์ ประมวลผลข้ อมู ล หรื อศู นย์วิ จัย โครงสร้ างของ
กิจการจะกาหนดว่าสินทรัพย์ทรี่ วมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดเป็ นไปตามคานิยาม
ของสินทรัพย์องค์กรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือไม่ ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์องค์กร
คือ สินทรัพย์น้ันไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับที่ เป็ นอิสระจากสินทรัพย์อนหรื
ื่ อกลุ่มสินทรัพย์อนื่
และมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ อ งค์ ก รไม่ มี ค วามเกี่ ยวข้ อ งโดยตรงกั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดภายใต้ การพิจารณา
เนื่ องจากสิน ทรั พ ย์อ งค์ก รไม่ ก่ อให้ เกิดกระแสเงิ น สดรั บ แยกต่ า งหาก กิจการจึ ง ไม่ สามารถ
ก าหนดมู ลค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คืน ของสิน ทรั พย์องค์กรแต่ ละรายการได้ เว้ น แต่ ฝ่ ายบริ หาร
ตัดสินใจที่ จะจาหน่ายสินทรัพย์องค์กรนั้น ด้ วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งชี้ทแี่ สดงว่าสินทรัพย์
องค์กรอาจเกิดการด้ อยค่า กิจการต้ องกาหนดมูลค่าที่ คาดว่ า จะได้ รับคืนของหน่ วยสินทรั พย์
หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิด เงิ น สด ซึ่ งมี สิ น ทรั พ ย์ อ งค์ ก รรวมอยู่ กิจ การต้ อ ง
เปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ดั ง กล่ า วกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ย
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด และรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ตามวิ ธี ก ารที่ ระบุ ไ ว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 104
ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องระบุสินทรัพย์
องค์กรทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา ดังนี้
102.1 หากกิ จ การสามารถปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รให้ก บั หน่ ว ย
สินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ท่ ีสมเหตุสมผลและสม่ าเสมอ กิจการต้องเปรียบเทียบ
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีรวมสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
องค์กรที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์น้ นั กับมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืน และรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
102.2 หากกิ จ การไม่ ส ามารถปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์อ งค์ก ร ให้ก ับ
หน่วยสินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ท่ ีสมเหตุสมผลและสม่ าเสมอ กิจการต้อง
102.2.1 เปรี ย บเที ย บมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพย์ ซึ่ งไม่ ร วมมู ล ค่ า
ตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพ ย์อ งค์กร กับมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ร ับคื น ของ
หน่วยสินทรัพย์ และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตามวิธีการที่ระบุ
ไว้ในย่อหน้าที่ 104
102.2.2 ระบุ กลุ่ มของหน่ ว ยสิ นทรัพย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ดเงิ นสดที่ เล็ กที่ สุ ด ซึ่ งรวม
หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณาและสัดส่วนของ
มู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์องค์กรที่ สามารถปั นส่ วนให้ก บั หน่ วย
สินทรัพย์น้นั โดยใช้เกณฑ์ท่ ีสมเหตุสมผลและสม่าเสมอ และ
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102.2.3

103

เปรียบเทียบมู ลค่ าตามบัญชี ของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงิ นสดซึ่ งรวมสัดส่ วนของมู ลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์องค์กรที่ มี
การปั นส่ วนให้ก บั กลุ่ มของหน่วยสิ นทรัพย์น้ นั กับมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะ
ได้ร ับ คื น ของกลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ และรับ รู ้ผ ลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าตามวิธีการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 104
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
104

105

106

กิ จ การต้อ งรับ รู ้ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด
(ซึ่ งหมายถึ ง กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดที่ เล็ ก ที่ สุ ด ซึ่ งมี ก ารปั น ส่ ว น
ค่ า ความนิย มหรื อ สิ น ทรัพ ย์อ งค์ก รให้กบั หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่ า ว) หากมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า
จะได้รบั คื น ต่ า กว่ ามู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรัพย์ (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ว ยสิ นทรัพ ย์)
นั้น กิจการต้องปั นส่ วนผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า เพื่อ ลดมู ลค่ าตามบัญชี ข องสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ตามลาดับ ดังนี้
104.1 ลาดับแรก ลดมู ล ค่ าตามบัญชี ของค่ าความนิยมที่ปั นส่ ว นให้กบั หน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) และ
104.2 ลาดับถัดไป ลดมู ล ค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์อ่ ื นๆ ที่รวมอยู่ ในหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าวตามสัดส่วนของมูลค่า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการที่ รวมอยู่ ใ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด
เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กิจการต้องรับรูก้ ารลดลงของมู ลค่ าตามบัญชีเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของสินทรัพย์
แต่ละรายการตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 60
ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 กิจการต้องไม่ลด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ต่ ากว่าจานวนที่สูงที่สุดของ
105.1 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์หั ก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ย (หากสามารถ
วัดมูลค่าได้)
105.2 มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
105.3 ศูนย์
จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ตอ้ งปั นส่วนให้แก่สินทรัพย์ ให้นาไปปั นส่วนตามสัดส่วน
ให้กบั สินทรัพย์อ่ ืนที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์แต่ละ
รายการที่ รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ทก่ี่ อให้ เกิดเงินสดได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้
กิจ การใช้ วิ ธี ก ารปั น ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ให้ กับ สิน ทรั พ ย์ (ยกเว้ น ค่ า ความนิ ย ม)
ที่ รวมการใช้ สนิ ทรัพย์ท้งั หมดที่ รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดร่วมกัน
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107

หากกิจ การไม่ส ามารถก าหนดมูล ค่า ที่ คาดว่า จะได้ รับ คืน ของสิน ทรัพ ย์แ ต่ล ะรายการได้
(ดูย่อหน้ าที่ 67)
107.1 กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พย์ หากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์น้ันสูงกว่า จานวนเงินที่ มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หัก ด้ วย
ต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ยกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ห ลั ง จากที่ มี ก ารปั น ส่ ว นผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าตามย่อหน้ าที่ 104 และ 105 และ
107.2 กิ จ 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
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดที่ สินทรัพย์น้ันรวมอยู่ไม่ เกิดการด้ อยค่า แม้ ว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรั พย์หั กด้ วยต้ นทุ นในการจ าหน่ ายจะน้ อยกว่ ามู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์น้ั น
ก็ตาม
ตัวอย่าง
กิจการมีเครื่ องจักรที่ ชารุด เสียหายแต่ยังคงใช้ งานอยู่แม้ ว่าจะไม่ดีเช่นเดิม เครื่ องจักรมีมูลค่า
ยุ ติธรรมหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจาหน่ า ยต่า กว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี และไม่ ได้ ก่ อให้ เกิดกระแส
เงินสดรับที่ เป็ นอิสระ เครื่ องจักรดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซึ่ งสามารถระบุได้ ว่าเป็ นกลุ่ม
สินทรัพย์ทเล็
ี่ กที่ สุดซึ่ งก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่ เป็ นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับจาก
สิน ทรั พ ย์ อื่ น มูล ค่า ที่ คาดว่า จะได้ รับ คืน ของสายการผลิต แสดงให้ เ ห็น ว่า สายการผลิต
โดยรวมไม่เกิดการด้ อยค่า
ข้อสมมติท่ ี 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ ได้ รับอนุมัติจากฝ่ ายบริหารแสดงให้
เห็นว่า ฝ่ ายบริหารมิได้ มีความตั้งใจที่ จะเปลี่ ยนแทนเครื่ องจักรนั้น
กิจการไม่สามารถประมาณการมูลค่ าที่คาดว่าจะได้รับคื นของเครื่องจักรเพี ยงอย่างเดียวได้
เนื่องจาก
(1) มูลค่ า จากการใช้ของเครื่ องจักรนัน้ อาจแตกต่ า งจากมูลค่ า ยุติธรรมหัก ด้วยต้น ทุน
ในการจาหน่าย และ
(2) มูลค่ าจากการใช้ของเครื่องจักรนัน้ กิจการสามารถกาหนดได้เฉพาะหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีเครื่องจักรนัน้ รวมอยู่ (สายการผลิต)
เนื่ องจากสายการผลิ ตไม่ เกิ ดการด้อยค่ า ดังนั้น กิ จการจึ งไม่ ต ้องรับรู ้ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
สาหรับเครื่ องจักร อย่า งไรก็ตาม กิจการอาจจาเป็ นต้องประเมิน ระยะเวลาการคิ ดค่ าเสื่อม
ราคาของเครื่ องจัก รใหม่ หรื อ เปลี่ ยนแปลงวิธี คิ ด ค่ า เสื่ อมราคาของเครื่ องจัก รเนื่ องจาก
ระยะเวลาการคิ ดค่ าเสื่อมราคาที่สัน้ ลง หรือวิธีการคิ ดค่าเสื่อมราคาที่เร่งขึ้น จะสะท้อนให้เห็น
ถึงอายุการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรที่เหลืออยู่ หรือรูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่กิจการคาดว่าจะได้รบั ได้ดีข้ นึ
ข้อสมมติท่ ี 2 งบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินที่ ได้ รับอนุ มัติจากฝ่ ายบริ หารแสดง
ให้ เ ห็น ว่ า ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จะเปลี่ ยนแทนเครื่ องจั ก รโดยจะขายเครื่ องจั ก รเก่ า
ในอนาคตอันใกล้ กิจการประมาณการว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้ เครื่ องจักรอย่างต่อเนื่ อง
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จนถึงวันจาหน่ายเครื่ องจักรเป็ นจานวนเงินที่ น้อยมาก
มูลค่ าจากการใช้ของเครื่ องจักรสามารถประมาณการได้ใกล้เคี ยงกับมูลค่ ายุติธรรมหัก ด้วย
ต้นทุนในการจาหน่าย ดังนัน้ มูลค่ าที่คาดว่าจะได้รับคื นของเครื่องจักรจึงสามารถกาหนดได้
และไม่ จาเป็ นต้อ งพิ จ ารณาถึ งหน่ วยสิน ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อให้เกิ ด เงิ น สดที่ มี เครื่ องจักรนัน้ รวมอยู่
(กล่าวคือ สายการผลิต) นอกจากนี้ กิจการต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
ดังกล่าว เนื่ องจากมูลค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้นทุนในการจาหน่ ายของเครื่ องจักรต่ ากว่ามูลค่ า
ตามบัญชีของเครื่องจักร
108

หลังจากปฏิ บตั ิตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 แล้ว กิจการต้องรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่ า
ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิด เงิ น สดที่ ยัง คงอยู่ เ ป็ นหนี้ สิ น หากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกาหนดไว้

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
109

110

111

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ได้ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การกลั บ รายการผลขาดทุ น จาก
การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ หรื อ หน่ วยสิน ทรั พย์ ที่ ก่ อให้ เกิดเงิ น สด ซึ่ งกิจการรั บ รู้ ในงวดก่ อ น
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 110 ถึง 116 คาว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้ าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์
แต่ ละรายการหรื อ หน่ วยสิน ทรั พย์ที่ ก่อให้ เกิดเงิ นสด ข้ อก าหนดเพิ่ มเติ มส าหรั บสินทรั พย์
แต่ ละรายการได้ ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 117 ถึ ง 121 ข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรั บหน่ วยสินทรั พย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 122 ถึง 123 และข้ อกาหนดเพิ่ มเติมสาหรั บค่าความ
นิยมได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 124 ถึง 125
ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิ จ การต้อ งประเมิ น ว่ า มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ใดที่ แสดงให้เ ห็ น ว่ า
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ท่ ี ไม่ ใช่ ค่ าความนิยมที่ กิจการได้ร ับรู ใ้ นงวดก่ อน
อาจไม่จาเป็ นต้องมีอยู่ หรืออาจลดลงหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณการ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์น้นั
ในการประเมินว่ า มีข ้อ บ่งชี้ ใดที่ แสดงให้เ ห็ นว่ า ผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าของสิ นทรัพ ย์
ที่ไม่ใช่ ค่าความนิยมที่กิจการรับรูใ้ นงวดก่อนอาจไม่จาเป็ นต้องมีอยู่ หรืออาจลดลงหรือไม่
กิจการต้องพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
แหล่งข้ อมูลภายนอก
111.1 มีขอ้ ชี้ บ่งที่สงั เกตได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญในระหว่างงวด
111.2 มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี น ยั ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลกระทบทางบวกต่ อ กิ จ การเกิ ด ขึ้ น
ในระหว่ า งงวดหรื อ ในอนาคตอัน ใกล้ โดยการเปลี่ ยนแปลงดัง กล่ า วอาจเป็ น
การเปลี่ ยนแปลงในสภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิ จ หรื อ
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กฎหมาย ที่ กิ จ การด าเนิ น การ หรื อ อาจเป็ นการเปลี่ ยนแปลงในตลาดของ
สินทรัพย์น้นั
111.3 อัต ราดอกเบี้ ยในตลาด หรื อ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในตลาดอื่ นของ
งวดนั้นลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ ออัตราคิ ดลดที่ใช้ในการค านวณมู ลค่ าจาก
การใช้ข องสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ งส่ ง ผลให้มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์น้ นั
เพิ่มขึ้ นอย่างมีสาระสาคัญ
แหล่งข้ อมูลภายใน
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111.4 มี การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมี น ยั ส าคัญ เกี่ ยวกับลักษณะการใช้ หรื อ คาดว่ าจะใช้
สินทรัพย์ ซึ่ งส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอันใกล้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้ นในระหว่ างงวด เพื่อปรับปรุงหรือ
ทาให้สินทรัพย์น้ นั ดีขึ้น หรือปรับโครงสร้างการดาเนินงานที่กิจการนาสินทรัพย์น้ นั
ไปใช้
111.5 มี ห ลัก ฐานจากข้อ มู ล ที่ รายงานเป็ นการภายใน ซึ่ งบ่ ง ชี้ ว่ า ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกว่าที่คาดไว้
ข้ อ บ่ งชี้ ที่ แสดงให้ เห็น ว่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า อาจลดลงตามที่ ระบุ ไว้ ใ นย่ อหน้ า ที่ 111
ส่วนใหญ่เป็ นข้ อบ่งชี้เช่นเดียวกันกับข้ อบ่งชี้ทแี่ สดงให้ เห็นว่า อาจเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 12
หากมีข้อ บ่ งชี้ ที่ แสดงให้ เห็น ว่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิน ทรั พย์ ที่ไม่ ใช่ ค่า ความนิ ย ม
ที่ รั บรู้ ไปแล้ ว อาจไม่จาเป็ นต้ องมีอยู่ หรื ออาจลดลง อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า กิจการอาจจาเป็ นต้ อง
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง อายุ ก ารใช้ ประโยชน์ ที่ เหลื อ อยู่ รวมทั้ ง วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อมราคา
(หรือค่าตัดจาหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรั พย์ เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์น้ัน แม้ ว่ากิจการไม่ได้ กลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์กต็ าม
กิ จ การต้อ งกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ไม่ ใ ช่ ค่ า ความนิย ม
ที่รบั รูใ้ นงวดก่อนๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงของประมาณการที่ใช้กาหนดมู ลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนนับตั้งแต่วนั ที่กิจการได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด ในกรณีนี้ กิจการ
ต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (เว้นแต่จะ
เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 117) การเพิ่มขึ้ นดังกล่าว คือ การกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
การกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า แสดงให้ เ ห็น ถึ ง การเพิ่ มขึ้ นของประมาณการ
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจากการใช้ หรื อจากการขายสินทรัพย์น้ัน
นับตั้งแต่วันที่ กิจการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรัพย์น้ันครั้งล่าสุด ย่อหน้ าที่ 130
ก าหนดให้ กิ จ การต้ อ งระบุ ถึ ง การเปลี่ ยนแปลงของประมาณการที่ ส่ ง ผลให้ ประมาณการ

34

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

116

ความสามารถในการให้ ป ระโยชน์ ข องสิน ทรั พย์ เ พิ่ มขึ้ น ตั ว อย่ า งของการเปลี่ ยนแปลงของ
ประมาณการรวมถึง
115.1 การเปลี่ ยนแปลงเกณฑ์ที่ ใช้ ก าหนดมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น (กล่ า วคื อ มู ล ค่ า
ที่ คาดว่ าจะได้ รั บคืนก าหนดจากมูลค่า ยุ ติธรรมหั ก ด้ วยต้ นทุ น ในการจาหน่ า ย หรื อ
มูลค่าจากการใช้ )
115.2 การเปลี่ ยนแปลงจ านวนเงิ น หรื อ ช่ ว งเวลาที่ ใช้ ใ นการประมาณการกระแสเงิ น สด
ในอนาคต หรือการเปลี่ ยนแปลงอัตราคิดลด หากมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนกาหนด
จากมูลค่าจากการใช้ หรือ
115.3 การเปลี่ ยนแปลงของประมาณการเกี่ ยวกับส่วนประกอบที่ นามาพิจารณาในการกาหนด
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย หากมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนกาหนดจาก
มูลค่ายุติธรรมหักด้ วยต้ นทุนในการจาหน่าย
มู ล ค่ า จากการใช้ ข องสิน ทรั พ ย์ อาจสูงกว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์ น้ั น เนื่ องจากมู ล ค่ า
ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดรั บ ในอนาคตเพิ่ มขึ้ นจากระยะเวลาที่ ใกล้ เ ข้ า มา อย่ า งไรก็ต าม
ความสามารถในการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ได้ เพิ่ มขึ้น ดังนั้น กิจการต้ องไม่ กลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า หากผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ ลดลงนั้นเป็ นเพียงผลจากการที่ เวลา
ได้ ผ่านไป (บางครั้ งเรียกว่ า “การผ่อนคลาย” ของส่วนลด) แม้ ว่ามูลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน
จะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กต็ าม
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ
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มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ไม่ ใ ช่ ค่ า ความนิ ย มที่ เพิ่ มขึ้ นจากการ กลับ รายการ
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ต้อ งไม่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ท่ ี ก าหนดไว้ (สุ ท ธิ จ าก
ค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่รบั รู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า ของสินทรัพย์น้ นั
ในปี ก่อนๆ
การเพิ่ มขึ้นของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทไม่
ี่ ใช่ค่าความนิยมส่วนที่ สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ กาหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่ อมราคา) โดยไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น ในงวดก่ อ น ถื อ เป็ นการตี ร าคาใหม่ กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สิน ทรั พย์ น้ั น ในการบั นทึกรายการส าหรั บการตี ร าคา
สินทรัพย์ใหม่ดังกล่าว
กิจการต้องบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ ีไม่ใช่ค่าความนิยม
โดยรับรู ไ้ ปยังก าไรหรื อ ขาดทุ นทันที เว้นแต่ กรณี ท่ ี สิ นทรัพย์น้ นั แสดงด้ว ยราคาที่ ตี ใ หม่
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่ น (เช่ น วิ ธีการตี ราคาใหม่ ตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้)) กิจการต้องถือว่าการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ตีราคาใหม่เป็ นการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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กิจการต้ องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ของสินทรั พย์ทตีี่ ราคาใหม่ ในกาไร
ขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่ นและรั บ รู้ ส่ วนเกิน ทุ น จากการตี ร าคาสิน ทรั พย์น้ั น เพิ่ มขึ้น อย่ า งไรก็ตาม
หากกิจการได้ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทตี่ ีราคาใหม่น้ันไปยังกาไรหรือขาดทุน
ในงวดก่อน กิจการต้ องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นไปยังกาไรหรือขาดทุน
เป็ นจานวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ กจิ การเคยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดก่อน
หลัง จากที่ กิ จ การได้ ก ลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า กิ จ การต้อ งปรับ ปรุ ง
ค่ าเสื่อมราคา (ค่ าตัดจาหน่าย) ของสิ นทรัพย์ส าหรับ งวดเวลาในอนาคต โดยใช้มูลค่ า
ตามบัญ ชี ท่ ี ปรับปรุ งใหม่ ข องสิ นทรัพย์หักด้ว ยมู ลค่ าคงเหลือ (ถ้ามี) และนามาปั นส่ ว น
อย่างเป็ นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ท่ ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
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ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด กิจการ
จะต้องปันส่วนมูลค่าที่เพิ่มขึ้ นไปยังสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่
ในหน่วยสินทรัพย์น้ นั ตามสัดส่ วนของมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ดงั กล่าว การเพิ่มขึ้ น
ของมู ลค่ าตามบัญชี ตอ้ งถือเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
แต่ละรายการ และให้รบั รูต้ ามวิธีการที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 119
ในการปั นส่ วนการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงิ น สดตามที่ ก าหนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 122 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายการ
ต้องไม่เพิ่มขึ้ นเกินกว่าจานวนที่ต่ ากว่าระหว่าง
123.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และ
123.2 มูลค่าตามบัญชีท่ ี กาหนดไว้ (สุทธิจากค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) โดยไม่
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
จานวนผลขาดทุนจากการด้อ ยค่ า ที่กลับรายการ ซึ่ งต้องปั นส่ วนให้แก่สินทรัพย์ ให้นาไป
ปันส่วนตามสัดส่วนให้กบั สินทรัพย์อ่ ืนที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม)
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
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กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ได้รบั รูใ้ นงวดก่อน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ไม่ ให้ มีก ารรั บ รู้ ค่า ความนิ ยมที่ เกิดขึ้น ภายในกิจการ การเพิ่ มขึ้น ของมู ลค่ า
ที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของค่าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่ รับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของค่ า ความนิ ยมนั้ น อาจเป็ นการเพิ่ มขึ้ นของค่ า ความนิ ยมที่ เกิดขึ้น ภายในกิจการมากกว่ า
เป็ นการกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการซื้ อกิจ การ
ที่ รับรู้ไปแล้ ว
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การเปิ ดเผยข้อมูล
126

127
128

129

130

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
126.1 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่ า ที่รับรู ใ้ นกาไรหรือขาดทุนในระหว่ างงวด และ
รายการแต่ ล ะบรรทัดที่ แสดงในงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ ซึ่ งมี ผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่ารวมอยู่
126.2 จ านวนผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ กลับ รายการ ซึ่ งรับรู ้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ในระหว่ างงวด และรายการแต่ ล ะบรรทัด ที่ แสดงในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ
ซึ่งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการรวมอยู่
126.3 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ ีตีราคาใหม่ท่ ีรบั รู ใ้ นกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
126.4 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ กลับรายการของสินทรัพย์ท่ ีตีราคาใหม่ท่ ีรบั รู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
สินทรั พย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรั พย์ที่มีลักษณะและการใช้ งานคล้ ายคลึงกัน
ในการดาเนินงานของกิจการ
กิจ การอาจเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่ กาหนดไว้ ใ นย่ อหน้ า ที่ 126 ร่ วมกับ ข้ อมู ลอื่ นที่ ต้ องเปิ ดเผย
สาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านี้ รวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่า
ตามบั ญ ชี ข องที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ร ะหว่ า งวั น ต้ น งวดและวั น สิ้ นงวด ตามที่ ก าหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 16 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
กิ จ การที่ รายงานข้อ มู ล จ าแนกตามส่ ว นงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ สาหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน
129.1 จานวนผลขาดทุนจากการด้อ ยค่ าที่รับรู ใ้ นกาไรหรื อ ขาดทุ น และที่ รับรู ใ้ นกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
129.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ กลับรายการ ที่รับรู ใ้ นกาไรหรือขาดทุน และ
ที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด
กิจ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรับสิ น ทรัพ ย์แต่ ล ะรายการ (รวมถึง ค่ าความนิย ม) หรื อ
หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสดที่มีการรับรู ้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
ในระหว่างงวด ดังต่อไปนี้
130.1 เหตุ การณ์และสถานการณ์ท่ ี ทาให้กิจการต้องรับรู ้ หรือ กลับรายการผลขาดทุ น
จากการด้อยค่า
130.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รบั รู ้ หรือกลับรายการ
130.3 สาหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ
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130.3.1 ลักษณะสินทรัพย์แต่ละรายการ และ
130.3.2 ส่วนงานที่รายงานซึ่ งมีสินทรัพย์น้นั รวมอยู่ หากกิจการรายงานข้อมู ล
จาแนกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)
130.4 สาหรับหน่วยของสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
130.4.1 ค าอธิ บายเกี่ ยวกั บ หน่ ว ยสิ นทรั พ ย์ ท่ ี ก่ อให้ เ กิ ด เงิ น สด (เช่ น
เป็ นสายการผลิ ต โรงงาน การด าเนิ นงานทางธุ รกิ จ หน่ วยงานทาง
ภู มิ ศ าสตร์ หรื อ ส่ ว นงานที่ รายงานตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ส่ วนงานด าเนินงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้))
130.4.2 จานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รบั รู ้ หรือกลับรายการ โดยแสดง
จ าแนกตามสิ น ทรัพ ย์แ ต่ ล ะประเภท และตามส่ ว นงานที่ รายงาน
หากกิ จ การรายงานข้อ มู ล จ าแนกตามส่ ว นงานตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงาน
ดาเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ
130.4.3 คาอธิ บายลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็ นหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงินสดในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงลักษณะ
การรวมสิ น ทรัพ ย์เ ป็ นหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดดัง กล่ า ว
หากกิ จ การได้เ ปลี่ ยนแปลงลัก ษณะการรวมสิ น ทรัพ ย์ท่ ี รวมอยู่
ในหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดนับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ประมาณการ
มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
ครั้งก่อน
130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด) และ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ว่ า มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ (หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด) เป็ นมู ลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย หรือมู ลค่ า
จากการใช้
130.6 หากมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนเป็ นมู ลค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
130.6.1 การวัดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงินสด) ทั้งหมดได้รบั การจัดให้อ ยู่ใ นลาดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรม
ระดับใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง การวัดมู ลค่ ายุติธรรม (เมื่อ มีการประกาศใช้)) โดย
ไม่คานึงว่า “ต้นทุนในการจาหน่าย” จะสามารถสังเกตได้หรือไม่
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132
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130.6.2 รายละเอียดของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หักด้วยต้นทุ นในการจ าหน่ ายส าหรับการวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมที่ ได้ร ับ
การจัดให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลาดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรม
หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมู ลค่า กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงดัง กล่ า ว พร้อ มทั้งเหตุ ผ ลของ
การเปลี่ยนแปลง และ
130.6.3 ข้อสมมติท่ ีสาคัญแต่ละข้อที่ ฝ่ ายบริหารใช้เป็ นพื้ นฐานในการกาหนด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ยส าหรับ การวัด มู ล ค่ า
ยุติธรรมที่ได้รบั การจัดให้อยู่ในระดับ 2 และระดับ 3 ของลาดับชั้น
ของมู ล ค่ ายุติธ รรม ข้อสมมติ ท่ ีสาคัญคือข้อ สมมติท่ ี ส่ งผลให้มูลค่ า
ที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงิ น สด) อ่ อ นไหวมากที่ สุ ด นอกจากนี้ กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยอัต รา
คิดลดที่ ใช้ในการวัดมู ลค่ าในงวดปั จจุ บนั และการวัดมู ลค่ าในงวดก่อน
หากมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมหั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจ าหน่ า ยวั ด มู ลค่ า
โดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั
130.7 อัต ราคิ ด ลดที่ ใช้ใ นการประมาณการมู ล ค่ า จากการใช้ ทั้ง ในงวดปั จ จุ บ นั และ
งวดก่อน (ถ้ามี) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนเป็ นมูลค่าจากการใช้
กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวกับ ยอดรวมของผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าที่ รับรู ้ และ
ยอดรวมของผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าที่ กลับรายการในระหว่ างงวด ดังต่ อไปนี้ หากไม่ มี
ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 130
131.1 ประเภทของสินทรัพย์ท่ ีสาคัญซึ่ งเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า และประเภทของ
สินทรัพย์ท่ ีสาคัญซึ่งมีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
131.2 เหตุ ก ารณ์แ ละสถานการณ์ท่ ี ส าคัญ ที่ ท าให้กิ จ การต้อ งรับ รู ้แ ละกลับ รายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อสมมติทกิี่ จการใช้ ในการกาหนดมูลค่า
ที่ คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์ (หน่วยสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด) ในระหว่ างงวด อย่างไร
ก็ตาม ย่อหน้ าที่ 134 กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับประมาณการที่ ใช้ ในการวัดมูล
ค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บคืนของหน่ วยสินทรั พย์ที่ ก่ อให้ เกิดเงินสด ในกรณี ที่ มี ค่าความนิ ยม หรื อ
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุการใช้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่ วย
สินทรัพย์น้ัน
ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 หากกิจการไม่ได้ทาการปั นส่ วนค่ าความนิยมที่ได้มาจาก
การรวมธุ ร กิ จ ในระหว่ างงวดให้ก บั หน่ว ยสิ น ทรัพ ย์ ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ดเงิ น สด (กลุ่ ม ของหน่ ว ย
สินทรัพย์) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินของค่าความนิยม
ที่ไม่ได้ปันส่วน รวมถึงสาเหตุท่ ีไม่ได้ปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว
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ประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
ที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่
กิ จการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 134.1 ถึ ง 134.6 ส าหรับหน่ ว ย
สินทรัพย์ท่ ี ก่ อให้เกิดเงินสดแต่ ละหน่วย (หรื อกลุ่ มของหน่วยสิ นทรัพย์ท่ ีก่ อให้เกิดเงินสด
แต่ ล ะกลุ่ ม ) หากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องค่ า ความนิ ย ม หรื อ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ
การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปั นส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นจานวนเงินที่มีนยั สาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมู ลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่าความนิยม
หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ
134.1 มู ลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่ วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์)
134.2 มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
134.3 เกณฑ์ท่ ีใช้ในการกาหนดมู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่ม
ของหน่ ว ยสิ นทรัพย์) (เป็ นมู ลค่ าจากการใช้หรื อมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมหัก ด้วยต้นทุ น
ในการจาหน่าย)
134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
กาหนดจากมูลค่าจากการใช้ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
134.4.1 ข้อ สมมติ ท่ ี ส าคัญ แต่ ล ะข้อ ที่ ฝ่ ายบริ ห ารใช้ใ นการประมาณการ
กระแสเงินสดสาหรับรอบระยะเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการ
ทางการเงินล่ าสุ ด ข้อสมมติ ท่ ีส าคัญ คื อ ข้อ สมมติท่ ี ส่ งผลให้มูลค่ า
ที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงินสด) อ่อนไหวมากที่สุด
134.4.2 ค าอธิ บ ายวิ ธี ก ารที่ ฝ่ ายบริ ห ารใช้ใ นการก าหนดมู ล ค่ า ส าหรับ
ข้อสมมติท่ ีสาคัญแต่ละข้อ ว่ามูลค่าที่กาหนดสะท้อนถึงประสบการณ์
ในอดีต หรื อสอดคล้องกับแหล่งข้อมู ลภายนอกหรื อ ไม่ หากมู ลค่ า
ที่ ก าหนดไม่ ส ะท้อ นถึ ง ประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับ
แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก ให้อ ธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ ก าหนดแตกต่ า งจาก
ประสบการณ์ใ นอดีต หรือ แหล่ งข้อมู ลภายนอกอย่ างไร และเพราะ
เหตุใด
134.4.3 งวดเวลาที่ ครอบคลุ ม ประมาณการกระแสเงิ น สด โดยอาศั ย
งบประมาณ หรื อ ประมาณการทางการเงิ นที่ ได้ร ับ อนุ ม ตั ิ จ ากฝ่ าย
บริหาร ซึ่งหากงวดเวลาของประมาณการที่นามาใช้กบั หน่วยสินทรัพย์
(หรื อ กลุ่ มของหน่ว ยสิ นทรัพย์) ครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่ า 5 ปี
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ให้เปิ ดเผยคาอธิ บายถึงเหตุผลที่กิจการใช้ประมาณการที่มีระยะเวลา
เกินกว่า 5 ปี
134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลา
ที่ ยาวนานกว่ า รอบระยะเวลาตามงบประมาณหรื อ ประมาณการ
ทางการเงิ นล่ า สุ ด และให้เ หตุ ผลกรณี ท่ ี มี ก ารใช้อ ัต ราการเติ บ โต
ที่สูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
หรือประเทศที่กิจการดาเนินงานอยู่ หรือตลาดของหน่วยสินทรัพย์หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์น้นั
134.4.5 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เป็ นมู ลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย ให้เปิ ดเผยเทคนิคการประเมิน
มู ล ค่ า ที่ ใช้ ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ย แต่ ไ ม่ มี
ข้อ กาหนดให้กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)
ส าหรับกรณีท่ ี กิจการไม่ ไ ด้ว ดั มู ลค่ ายุติ ธ รรมหัก ด้ว ยต้นทุ นในการจาหน่ายโดย
ใช้ร าคาเสนอซื้ อขายส าหรับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์)
ที่เหมือนกัน กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
134.5.1 ค าอธิ บายข้อสมมติ ท่ ี ส าคัญแต่ ละข้อ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารใช้ในการก าหนด
มู ลค่ ายุติธรรมหัก ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย ข้อสมมติ ท่ ีสาคัญ คื อ
ข้อสมมติท่ ีส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ (หน่วย
ของสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด) อ่อนไหวมากที่สุด
134.5.2 คาอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกาหนดมูลค่าสาหรับข้อสมมติ
ที่สาคัญแต่ละข้อว่าสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคล้องกับ
แหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอกหรื อ ไม่ หากมู ล ค่ า ที่ ก าหนดไม่ ส ะท้อ นถึ ง
ประสบการณ์ใ นอดีตหรื อ ไม่ ส อดคล้อ งกับแหล่ งข้อ มู ลภายนอกให้
อธิ บ ายว่ า มู ล ค่ า ที่ ก าหนดแตกต่ า งจากประสบการณ์ใ นอดี ต หรื อ
แหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
(ก)
การวัดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (หน่วยของสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิด
เงินสด) ทั้งหมดได้รบั การจัดให้อ ยู่ใ นลาดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรม
ระดับใด (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) โดยไม่
คานึงว่า “ต้นทุนในการจาหน่าย” จะสามารถสังเกตได้หรือไม่
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หากมี ก ารเปลี่ ยนแปลงในเทคนิค การประเมิ น มู ล ค่ า กิ จ การต้อ ง
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลง
หากกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจาหน่ายโดยใช้วิธีการประมาณ
การกระแสเงินสดที่มีการคิดลด กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.5.3 ระยะเวลาที่ครอบคลุมการประมาณการกระแสเงินสด
134.5.4 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.5.5 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
134.6 หากมี เ หตุ ผ ลที่ ท าให้เ ชื่ อได้ว่ า อาจเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงในข้อ สมมติ ท่ ี ส าคัญ
ซึ่ งฝ่ ายบริ หารใช้ใ นการกาหนดมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้รบั คื นของหน่ว ยสิ นทรัพ ย์
(กลุ่ มของหน่ว ยสิ นทรัพย์) ซึ่ งจะส่ งผลให้มูล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหน่ว ยสิ นทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) สูงกว่ามู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
134.6.1 จานวนของมู ลค่าที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์) ที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
134.6.2 มูลค่าที่กาหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติท่ ีสาคัญ
134.6.3 จ านวนของมู ล ค่ า ที่ ก าหนดขึ้ นส าหรับ ข้อ สมมติ ท่ ี ส าคัญ ซึ่ งจะต้อ ง
เปลี่ ยนแปลงไป หลัง จากรวมผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
ของตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน เพื่อให้มูลค่า
ที่คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
เท่ากับมูลค่าตามบัญชี
หากมูลค่าตามบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
การใช้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ น อนได้ปั น ส่ ว นให้ ก ับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด
(กลุ่มของหน่ว ยสิ นทรัพย์) หลายหน่ว ย และมู ลค่ าที่ ปั นส่ ว นให้กบั แต่ ละหน่ว ยสิ นทรัพย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ไม่มีนยั สาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่า
ความนิย มหรื อ สิ นทรัพย์ไ ม่ มีต ัว ตนที่ มีอ ายุก ารใช้ประโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่น อนของกิจการ
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่กบั ผลรวมของมู ลค่าตามบัญชี ของค่ าความ
นิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กบั หน่วย
สินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) เหล่านั้น นอกจากนี้ หากมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ของหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) เหล่านั้น กาหนดขึ้ นโดยใช้ขอ้ สมมติท่ ีสาคัญ
เช่นเดียวกัน และผลรวมของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มี
อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ดงั กล่าวมีนยั สาคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับมู ลค่ าตามบัญชี ท้ งั หมดของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ
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การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่
กับข้อมูลดังต่อไปนี้
135.1 ผลรวมของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องค่ า ความนิ ย มที่ ปั น ส่ ว นให้ก ับ หน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
135.2 ผลรวมของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารใช้ป ระโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์)
135.3 คาอธิบายเกี่ยวกับข้อสมมติท่ ีสาคัญ
135.4 คาอธิ บายวิ ธีการที่ ฝ่ ายบริ หารใช้ใ นการกาหนดมู ลค่ าส าหรับข้อสมมติ ท่ ี สาคัญ
แต่ละข้อว่าสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีต หรือสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก
หรือไม่ หากมู ลค่าที่กาหนดไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีตหรือไม่สอดคล้อง
กับแหล่งข้อมู ลภายนอก ให้อธิ บายว่ามู ลค่าที่กาหนดแตกต่ างจากประสบการณ์
ในอดีตหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด
135.5 หากมีเหตุผลที่ทาให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อ สมมติท่ ีสาคัญส่งผล
ให้ผลรวมของมู ล ค่ าตามบัญชี ข องหน่ว ยสิ นทรัพ ย์ (กลุ่ มของหน่ว ยสิ นทรัพย์)
มากกว่าผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั กิจการต้องเปิ ดเผย
135.5.1 จานวนผลรวมของมู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ที่สูงกว่าผลรวมของมูลค่าตามบัญชี
135.5.2 มูลค่าที่กาหนดขึ้ นสาหรับข้อสมมติท่ ีสาคัญ
135.5.3 จ านวนของมู ลค่ าที่ ก าหนดขึ้ นส าหรับข้อ สมมติ ท่ ี ส าคัญซึ่ งจะต้อ ง
เปลี่ ยนแปลงไป หลัง จากรวมผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
ของตัว แปรอื่ นๆ ที่ ใช้ใ นการวัดมู ลค่ าที่ คาดว่ า จะได้รบั คื น เพื่อให้
ผลรวมของมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้รบั คืนของหน่วยสิ นทรัพย์ (กลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์) เท่ากับผลรวมของมูลค่าตามบัญชี
ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนาผลการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
อย่ า งละเอีย ดครั้ ง ล่ า สุด ของหน่ ว ยสิน ทรั พย์ ที่ ก่ อให้ เกิด เงิน สด (กลุ่ ม ของหน่ วยสิน ทรั พ ย์ )
ที่ จั ด ท าในงวดก่ อ นมาใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ (กลุ่ ม ของหน่ ว ย
สินทรัพย์) ในงวดปัจจุบันหากเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กาหนด ในกรณีน้ ี ข้ อมูลที่ ต้องเปิ ดเผยตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 134 และ 135 สาหรับหน่วยสินทรัพย์ (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) ดังกล่าว
ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ ยวกับการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนที่ นามาจากงวดก่อน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบตั ิ
138

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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139

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
140 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ง (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140จ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
140ช (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
140ซ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ฌ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ญ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
140ฎ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
140ฏ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
140ฐ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2 4 และ 5 และตัดย่อหน้ าที่ 140ฉ 140ช และ 140ฎ กิจการ
ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วเมื่ อกิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
140ฑ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
141

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์
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ภาคผนวก ก
การใช้เทคนิคมูลค่าปั จจุบนั ในการวัดมูลค่าจากการใช้
ภาคผนวกนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แนวทางในการใช้
เทคนิ ค มูลค่ า ปั จ จุบัน ในการวัดมูล ค่ า จากการใช้ คาว่า “สิน ทรัพย์ ” ในภาคผนวกนี้ ให้มีความหมาย
ครอบคลุมถึงกลุ่มของสินทรัพย์ท่ ีเป็ นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดเงินสด
องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปัจจุบนั
ก1

ก2

ความแตกต่า งทางเศรษฐกิจ ระหว่ างสินทรั พย์สามารถระบุได้ โดยใช้ องค์ประกอบดังต่อไปนี้
ร่วมกัน
(ก)
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีทซี่ ับซ้ อนขึ้น อาจใช้ กลุ่มกระแส
เงินสดในอนาคตที่ กจิ การคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
(ข)
การคาดการณ์เกี่ ยวกับ ความผันผวนที่ อาจเกิดขึ้นกับจานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดเหล่านั้น
(ค)
มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ ปราศจาก
ความเสี่ ยง
(ง)
ราคาที่ ได้ คานึงถึงความไม่แน่นอนที่ สบื เนื่ องมาจากสินทรัพย์ และ
(จ)
ปั จ จัยอื่ นๆ ซึ่ งบางครั้ งอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่ น การขาดสภาพคล่ อง) แต่เป็ น
ปั จ จั ย ที่ ผู้ ร่ ว มตลาดมั กจะสะท้ อนให้ เห็น ในการกาหนดกระแสเงิ น สดในอนาคตที่
กิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
ภาคผนวกนี้ ได้ เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ที่ กิ จ การสามารถน ามาใช้ ใน
การประมาณมูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์ 2 วิธี โดยการพิ จารณาเลือกใช้ วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ทเกิ
ี่ ดขึ้น การคานวณตามวิธีด้ังเดิม (Traditional approach) ได้ นาผลจากปัจจัย (ข)
ถึง (จ) ที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ า ก1 มารวมอยู่ในอัตราคิดลดที่ ใช้ ในขณะที่ วิธีการคานวณกระแสเงินสด
ที่ คาดการณ์ (Expected cash flow approach) ได้ น าผลจากปั จจั ย (ข) (ง) และ (จ) มาใช้ ใน
การคานวณกระแสเงินสดที่ คาดการณ์หลังปรั บด้ วยความเสี่ ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดสะท้ อน
การคาดการณ์เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นกับจานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด
ในอนาคต ผลการค านวณต้ อ งสะท้ อนมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ที่ คาดไว้ ของกระแสเงิ น สดในอนาคต
กล่าวคือ การถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของผลลัพธ์ท้งั หมดที่ อาจเกิดขึ้น
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หลักการทัว่ ไป
ก3

เทคนิ ค ที่ ใช้ ใ นการประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต และอัต ราดอกเบี้ ยในอนาคตจะ
เปลี่ ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทแี่ วดล้ อมสินทรัพ ย์ภายใต้ การพิจารณา อย่างไรก็ตาม กิจการ
สามารถนาหลักการทั่วไปต่อไปนี้มาใช้ กบั เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์
(ก)
อั ต ราดอกเบี้ ยที่ ใช้ คิ ด ลดกระแสเงิ น สดต้ อ งสะท้ อ นถึ ง ข้ อ สมมติ ที่ สอดคล้ อ งกั บ
ข้ อสมมติทใี่ ช้ กับประมาณการกระแสเงินสด มิฉะนั้นอาจเกิดความซา้ ซ้ อนหรือละเลย
ผลกระทบของข้ อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ อัตราคิดลดร้ อยละ 12 กับ
กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาที่ จะได้ รั บ จากเงิ น ให้ กู้ ยื ม อั ต ราดั ง กล่ า วสะท้ อ นถึ ง
การคาดการณ์เกี่ ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ในอนาคตจากเงินให้ กู้ยืมที่ มีลักษณะเฉพาะ
ในขณะที่ กิ จ การต้ อ งไม่ ใ ช้ อั ต ราร้ อยละ 12 ซึ่ งเป็ นอั ต ราเดี ย วกั น นี้ ในการคิ ด ลด
กระแสเงิ น สดที่ คาดการณ์ เนื่ องจากกระแสเงิ น สดดั ง กล่ า วได้ ส ะท้ อ นข้ อ สมมติ
เกี่ ยวกับการผิดนัดชาระดังกล่าวแล้ ว
(ข)
ประมาณการกระแสเงิ น สดและอั ตราคิ ดลดต้ องปราศจากความล าเอียง ตลอดจน
ปราศจากการน าปั จ จั ย ที่ ไม่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ ม าร่ ว มพิ จ ารณา ตั ว อย่ า งเช่ น
การแสดงประมาณการกระแสเงินสดสุทธิให้ ต่าลงโดยเจตนาเพื่ อเพิ่ มความสามารถ
ในการทากาไรในอนาคตของสินทรัพย์อย่างชัดเจน ถือว่ามีความลาเอียงในการวัดมูลค่า
(ค)
ประมาณการกระแสเงิ น สด หรื อ อัตราคิ ด ลดต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็น ขอบเขตผลลั พ ธ์
ที่ เป็ นไปได้ มากกว่ าการใช้ มูลค่าต่าสุด หรื อ มูลค่ าสูงสุด ที่ มีความเป็ นไปได้ มากที่ สุด
เพียงมูลค่าเดียว
การวัดมูลค่าปัจจุบนั โดยวิธีด้ งั เดิม และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์
วิธีด้งั เดิม

ก4

ก5

ก6

การนามูลค่าปั จจุ บันมาใช้ ในการบันทึกบัญชีโดยดั้งเดิมแล้ วจะใช้ ประมาณการกระแสเงินสด
เพี ย งชุ ด เดี ย วและใช้ อั ต ราคิ ด ลดเพี ย งอั ต ราเดี ย ว ซึ่ งถื อ เป็ นอั ต ราที่ สะท้ อ นความเสี่ ยง
ได้ อย่ า งเหมาะสม การคานวณตามวิ ธีด้ังเดิมจะมีข้อสมมติว่าอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ ใช้ น้ั น
สามารถสะท้ อ นถึ ง การคาดการณ์ ท้ัง หมดเกี่ ยวกับ กระแสเงิ น สดในอนาคตและความเสี่ ยง
ส่วนเพิ่ มที่ เหมาะสม ดังนั้นวิธดี ้งั เดิมจะให้ ความสาคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเป็ นอย่างมาก
ในบางสถานการณ์ กิ จ การสามารถน าวิ ธี ด้ั ง เดิ ม มาใช้ ไ ด้ โ ดยง่ า ย เช่ น กรณี ที่ มี สิ น ทรั พ ย์
ที่ คล้ ายคลึ ง กั น อยู่ ใ นตลาด ส าหรั บ กรณี สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ก ระแสเงิ น สดอ้ า งอิ ง ตามสั ญ ญาซึ่ ง
กาหนดให้ พิจารณาเทียบเท่า กับหุ้ นกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ย 12% เกณฑ์ที่น ามาใช้ ในการกาหนด
มูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กบั วิธกี ารที่ ผ้ ูร่วมตลาดอธิบายสินทรัพย์น้ัน
อย่ า งไรก็ต าม วิ ธี ด้ั ง เดิ ม อาจไม่ เ หมาะสมส าหรั บ บางกรณี ที่ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า แบบซั บ ซ้ อน
เช่ น การวัดมูลค่าของสินทรั พย์ที่ไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน ซึ่ งไม่มีตลาดสาหรั บสินทรั พย์ น้ัน
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หรือไม่มีสินทรัพย์ทคี่ ล้ ายคลึงกัน ในการหาอัตราที่ สะท้ อนความเสี่ ยงได้ อย่างเหมาะสม กิจการ
ต้ องวิเคราะห์สินทรั พย์ทต้ี่ องการพิ จารณานั้นพร้ อมกับสินทรัพย์อื่นที่ มีอยู่ในตลาดอย่างน้ อย
2 รายการ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ ระบุได้ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่ เหมาะสมต้ องอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ สามารถระบุได้ จากสินทรัพย์อนที่
ื่ มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ ายคลึงกับกระแสเงินสด
ของสินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่า ดังนั้นในการวัดมูลค่ากิจการต้ องดาเนินการ ดังนี้
(ก)
ระบุชุดกระแสเงินสดที่ ต้องคานวณคิดลด
(ข)
ระบุสนิ ทรัพย์อนื่ ในตลาด ซึ่ งมีลักษณะของกระแสเงินสดที่ คล้ ายคลึงกัน
(ค)
เปรียบเทียบชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท้งั สองรายการ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ามีลักษณะที่
คล้ ายคลึงกัน เช่น ชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์ท้งั สองรายการเป็ นกระแสเงินสดตาม
สัญญาเช่นเดียวกัน หรือชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการหนึ่ งเป็ นกระแสเงินสด
ตามสัญญา ส่วนชุดกระแสเงินสดของสินทรัพย์รายการอื่ นเป็ นประมาณการกระแสเงินสด
(ง)
ประเมินว่ ามีอ งค์ป ระกอบที่ มีอยู่ ในสิน ทรั พย์ ร ายการหนึ่ ง แต่ไม่ ได้ อยู่ในสิน ทรั พย์
รายการอื่ นหรือไม่ เช่น สินทรัพย์รายการหนึ่ งมีสภาพคล่องน้ อยกว่าสินทรัพย์รายการ
อื่ น และ
(จ)
ประเมินว่า ชุดกระแสเงินสดของสินทรั พย์ ท้งั สองรายการมีลักษณะการเปลี่ ยนแปลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ คล้ ายคลึงกันหรือไม่
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์
ก7

ก8

ในบางสถานการณ์ วิ ธีก ระแสเงิน สดที่ คาดการณ์ เป็ นวิ ธีการวั ดมู ลค่ า ที่ มีป ระสิทธิผลมากกว่ า
วิธีด้ังเดิม เนื่ องจากวิธีกระแสเงินสดที่ คาดการณ์จะใช้ ข้อมูลกระแสเงินสดที่ มีความเป็ นไปได้
ทั้ง หมดมาพิ จ ารณาแทนที่ จะใช้ กระแสเงิ น สดที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ม ากที่ สุ ด เพี ย ง ชุ ด เดี ย ว
ตัวอย่ างเช่ น กระแสเงิน สดอาจเป็ น 100 ล้ า นบาท 200 ล้ า นบาท หรื อ 300 ล้ า นบาท ด้ วย
ความน่าจะเป็ น 10% 60% และ 30% ตามลาดับ กระแสเงินสดที่ คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้ าน
บาท ดังนั้น วิธีกระแสเงินสดที่ คาดการณ์จึงแตกต่างจากวิธีด้ังเดิม โดยมุ่งเน้ นที่ การวิเคราะห์
กระแสเงินสดที่ กาลังพิจารณาโดยตรงและการระบุข้อสมมติในการวัดค่าที่ ชัดเจนกว่าวิธดี ้งั เดิม
การคานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่ คาดการณ์กิจการสามารถใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมาประกอบ
เมื่ อช่ วงเวลาที่ จะได้ รับกระแสเงิน สดมีความไม่แ น่ นอน เช่ น กิจการอาจได้ รั บกระแสเงินสด
จานวน 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลาหนึ่ งปี หรื อในระยะเวลาสองปี หรื อในระยะเวลาสามปี
ด้ วยความน่ าจะเป็ น 10% 60% และ 30% ตามลาดับ ตัวอย่างข้ างล่ างนี้แสดงวิธีการคานวณ
มูลค่าปัจจุบันที่ คาดว่าจะได้ รับในสถานการณ์ดังกล่าว
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(หน่วย: ล้ านบาท)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลา 1 ปี
ที่ อตั ราคิดลด 5%
ความน่าจะเป็ น
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลา 2 ปี
ที่ อตั ราคิดลด 5.25%
ความน่าจะเป็ น
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้ านบาท ในระยะเวลา 3 ปี
ที่ อตั ราคิดลด 5.5%
ความน่าจะเป็ น
มูลค่าปัจจุบันที่ คาดว่าจะได้ รับ
ก9

ก10

ก11

952.38
10.00%

95.24

902.73
60.00% 541.64
851.61
30.00% 255.48
892.36

มูลค่าปัจจุ บันที่ คาดว่าจะได้ รับ จานวน 892.36 ล้ านบาท แตกต่างจากผลที่ ได้ ถ้าคานวณโดยวิธี
ดั้ ง เดิ ม โดยใช้ ประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด จ านวน 902.73 ล้ านบาท (ความน่ า จะเป็ น 60%)
การคานวณมูลค่าปั จจุ บัน โดยวิธีด้ังเดิมที่ ใช้ ในตัวอย่างนี้ กิจการจาเป็ นต้ องตัดสินใจเกี่ ยวกับ
ช่ ว งเวลาที่ คาดว่ า อาจได้ รั บ กระแสเงิ น สดและน ามาใช้ ในการค านวณ โดยมิ ไ ด้ ส ะท้ อ น
ความเป็ นไปได้ ของช่ วงเวลาอื่ น ทั้งนี้ เนื่ องจากอัตราคิดลดที่ ใช้ ในการคานวณมูลค่ า ปั จจุ บั น
โดยวิธดี ้งั เดิมไม่สามารถสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของช่วงเวลาได้
การนาความน่าจะเป็ นมาใช้ เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของวิธีกระแสเงินสดที่ คาดการณ์ แม้ ว่าจะ
มี ข้ อ สงสัย ว่ า วิ ธีก ระแสเงิ น สดที่ คาดการณ์ โ ดยก าหนดความน่ า จะเป็ นให้ กั บ ประมาณการ
ซึ่ งคานวณขึ้ นมาโดยใช้ ดุล ยพิ นิ จ ของผู้ คานวณนั้ น จะท าให้ ข้อมู ล ถู กต้ องแม่ น ยามากขึ้ นจริ ง
หรื อไม่ แต่การนาวิธีการคานวณแบบดั้งเดิ มที่ เหมาะสม (ตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ ก6) มาใช้
ก็จาเป็ นต้ องใช้ การประมาณการและดุลยพิ นิจของผู้คานวณเช่ น เดียวกัน และวิธีด้ังเดิมมิได้ มี
ความชัดเจนในการคานวณเหมือนกับวิธกี ระแสเงินสดที่ คาดการณ์
ประมาณการหลายประเภทที่ จั ด ท าขึ้ นในทางปฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น ได้ ร วมองค์ ป ระกอบของ
กระแสเงินสดที่ คาดการณ์ แล้ วอย่างไม่เป็ นทางการ นอกจากนี้ บ่ อยครั้ งที่ นักบัญชีจาเป็ นต้ อง
วัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้ อมูลที่ มีอยู่จากัดเกี่ ยวกับความน่าจะเป็ นของกระแสเงินสดที่ อาจเกิดขึ้น
เช่น นักบัญชีอาจต้ องเผชิญกับสถานการณ์ดังนี้
(ก)
เมื่ อจานวนเงินที่ ประมาณการ อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท และ
ไม่ มี จานวนเงิน ใดที่ อยู่ ในช่ วงของประมาณการดั งกล่ า วที่ มี โอกาสเกิด ขึ้น มากกว่ า
จ านวนเงิ น อื่ น จากข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ดั ง กล่ า ว ประมาณการกระแสเงิ น สด
ที่ คาดการณ์จะเท่ากับ 150 ล้ านบาท [(50 + 250)/2]
(ข)
เมื่ อจานวนเงินที่ ประมาณ อยู่ ในช่ วงระหว่ าง 50 ล้ านบาท และ 250 ล้ านบาท โดยที่
จ านวนเงิ น ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ม ากที่ สุ ดคื อ 100 ล้ า นบาท แต่ ไ ม่ ส ามารถก าหนด
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ก12

ก13

ก14

ความน่าจะเป็ นของแต่ละจานวนได้ จากข้ อมูลที่ มีอยู่อย่างจากัดดังกล่าว ประมาณการ
กระแสเงินสดที่ คาดการณ์จะเท่ากับ 133.33 ล้ านบาท [(50 + 100 + 250)/3]
(ค)
เมื่ อจ านวนเงิ น ที่ ประมาณการ เท่ า กั บ 50 ล้ านบาท (ความน่ า จะเป็ น 10%)
250 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 30%) หรือ 100 ล้ านบาท (ความน่าจะเป็ น 60%) จาก
ข้ อมู ลที่ มีอยู่อย่างจากัด ดังกล่ าว ประมาณการกระแสเงิน สดที่ คาดการณ์ จะเท่ากับ
140 ล้ านบาท [(50 x 0.10) + (250 x 0.30) + (100 x 0.60)]
ในแต่ละกรณี ประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดการณ์จะให้ ประมาณการของมูลค่าจากการใช้
ที่ ดีกว่าการใช้ จานวนเงินที่ น้ อยที่ สุด จานวนเงินที่ มากที่ สุด หรือจานวนเงินที่ มีความเป็ นไปได้
มากที่ สดุ เพียงค่าเดียว
กิจการควรพิจารณาถึงต้ นทุนที่ ต้องเสียไปและประโยชน์ทจี่ ะได้ รับในการเลือกใช้ วิธีกระแสเงินสด
ที่ คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้ าถึงข้ อมูลจานวนมากซึ่ งนามาคานวณกระแสเงินสด
ได้ หลายสถานการณ์ หรือในบางกรณีกิจการอาจสามารถจัดทาประมาณการทางการเงินที่ ระบุ
ความผันแปรของกระแสเงินสดได้ เพียงคร่ าวๆ เว้ นแต่จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้น จานวนมาก
ดั ง นั้ น กิจ การจ าเป็ นต้ อ งพิ จ ารณาความสมดุ ล ระหว่ า งต้ น ทุ น เพื่ อให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม กั บ
การเพิ่ มขึ้นของความน่าเชื่ อถือของข้ อมูลที่ นามาใช้ ในการวัดมูลค่า
มีผ้ ูให้ ความเห็นว่าเทคนิคกระแสเงินสดที่ คาดการณ์ไม่เหมาะสมสาหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์
รายการเดียว หรือสินทรัพย์ทขี่ ้ อมูลกระแสเงินสดที่ อาจเกิดขึ้นมีอยู่จากัด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์
ที่ มีกระแสเงินสดที่ อาจเกิดขึ้น 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจานวน 10 ล้ านบาท ที่ ความน่าจะเป็ น
90% และ 1,000 ล้ านบาท ที่ ความน่าจะเป็ น 10% ในกรณีดังกล่าว กระแสเงินสดที่ คาดการณ์
จะเท่ากับ 109 ล้ า นบาท ซึ่ งผู้ ให้ ความเห็น ว่ า ผลที่ ได้ ดังกล่ าวไม่ สามารถเป็ นตัวแทนที่ ดีของ
จานวนเงินที่ อาจต้ องจ่ายในท้ายที่ สดุ
ความเห็ น ข้ างต้ นแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความขั ด แย้ ง เกี่ ยวกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวั ด มู ล ค่ า
หากวัตถุประสงค์ คือ การรวบรวมต้ นทุนที่ จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่ คาดการณ์อาจไม่ สามารถ
เป็ นตัวแทนที่ เที่ ยงธรรมของต้ นทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ให้ ความสาคัญกับการวัดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของ
สินทรัพย์ในตัวอย่างนี้ไม่น่าจะเป็ น 10 ล้ านบาท แม้ ว่าจะเป็ นกระแสเงินสดที่ มีความเป็ นไปได้ สูง
ที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากการวั ดมูลค่ า 10 ล้ า นบาท ไม่ได้ รวมความไม่ แน่ นอนของกระแสเงิน สด
ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ โดยกระแสเงินสดที่ มีความไม่แน่นอนได้ แสดงให้ เห็น เสมือนว่ า
เป็ นกระแสเงิ น สดที่ มี ความชั ดเจนแน่ น อน และโดยทั่ว ไปไม่ มี กิจ การใดที่ จะขายสิน ทรั พ ย์
ที่ มีลักษณะดังกล่าวในราคา 10 ล้ านบาท
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อัตราคิดลด
ก15

ก16

ก17

ก18

ก19

ก20

ก21

ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์กต็ าม อัตราดอกเบี้ยที่ นามาใช้
ในการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดต้ องไม่ ร วมความเสี่ ยง ซึ่ งได้ ปรั บ ปรุ ง อยู่ ใ นประมาณการ
กระแสเงินสดแล้ วเพื่ อหลีกเลี่ ยงการซา้ ซ้ อนกับผลกระทบของข้ อสมมติบางประการ
หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้ โดยตรง กิจการสามารถใช้
อัตราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้ องประเมินสภาพตลาดให้ มากที่ สุดเท่าที่
จะทาได้ เกี่ ยวกับ
(ก)
มูลค่าของเงินตามเวลาสาหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
และ
(ข)
ปั จจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้ าที่ ก1 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ โดยปั จจัย
ดังกล่าวต้ องไม่ส่งผลให้ ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด
ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่ มจากการพิจารณาอัตราต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก)
ต้ นทุนถัว เฉลี่ ยถ่ วงน้าหนักของเงินทุน ของกิจการซึ่ งอาจกาหนดโดยใช้ เทคนิค เช่ น
แบบจาลองการตีราคาสินทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)
(ข)
อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมส่วนเพิ่ มของกิจการ
(ค)
อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในตลาดอื่ นๆ
อย่างไรก็ตาม อัตราเหล่านี้จะต้ องถูกปรับปรุง
(ก)
เพื่ อสะท้ อนให้ เห็นถึงวิธีการที่ ตลาดใช้ ในการประเมินความเสี่ ยงเฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์ และ
(ข)
เพื่ อแยกความเสี่ ยงที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องกับ ประมาณการกระแสเงิน สดของสิน ทรั พย์ หรื อ
ความเสี่ ยงที่ ได้ ปรับปรุงอยู่ในประมาณการกระแสเงินสดแล้ ว
ทั้งนี้ กิจการต้ องพิจารณาความเสี่ ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี่ ยนและความเสี่ ยงด้ านราคา ควบคู่กนั ไปด้ วย
อัตราคิดลดต้ องเป็ นอิสระจากโครงสร้ างเงินทุนของกิจการและวิธีการที่ กิจการจัดหาเงิน เพื่ อใช้
ในการซื้อสินทรัพย์ เนื่ องจากกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์ไม่ ได้ ข้ ึนอยู่
กับวิธกี ารที่ กจิ การจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพย์น้ัน
ย่ อ หน้ าที่ 55 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใช้ เป็ นอั ต ราก่ อ น
หักภาษีเงินได้ ดังนั้น หากเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็ นอัตราหลังหักภาษีเงินได้
จะต้ องปรับให้ เป็ นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้
โดยปกติ กิจ การจะใช้ อัตราคิดลดอัตราเดียวสาหรั บ การประมาณการมู ลค่ า จากการใช้ ของ
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องใช้ อตั ราคิดลดหลายอัตราสาหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ ต่างกัน
หากมูลค่าจากการใช้ มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงในแต่ละช่วงเวลาหรือ
ต่อโครงสร้ างของอัตราดอกเบี้ย
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ภาคผนวก ข
(ภาคผนวกนี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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ภาคผนวก ค
การทดสอบการด้อ ยค่ า ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดที่ มี ค่ า ความนิ ย มและ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ค1

เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
การรวมธุ รกิ จ (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ผู้ ซ้ ื อต้ องวั ดมู ลค่ า และรั บรู้ ค่ าความนิ ยม ณ วั น ที่ ซื้ อ
ด้ วยส่วนของมูลค่าตามข้ อ (ก) ที่ มากกว่าข้ อ (ข) ดังต่อไปนี้
(ก)
ผลรวมของ:
(1)
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ที่ วั ด มู ล ค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
ซึ่ งโดยทั่วไป ก าหนดให้ วั ดมู ลค่ าสิ่ งตอบแทนดั งกล่ าวด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม
ณ วันที่ ซ้ ือ
(2)
ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อซึ่ งวั ด มู ล ค่ า ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
(3)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อ ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้ อ
ที่ ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
(ข)
มูลค่าสุทธิของสินทรั พย์ ณ วันที่ ซื้อของสินทรั พย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี้สินที่ รับมา
ซึ่ งวั ด มู ล ค่ า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การปันส่วนค่าความนิยม

ค2

ย่อหน้ าที่ 80 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการที่ เป็ นผู้ซ้ ือต้ องปั นส่วนค่าความนิยม
ที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดที่ คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ ทเี่ พิ่ มขึ้นจากการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อนหรื
ื่ อ
หนี้สินอื่ นของกิจการที่ ถูกซื้อจะถูกปั นส่วนให้ กับหน่ วยสินทรั พย์หรือกลุ่มของหน่ วยสินทรั พย์
เหล่านั้นหรือไม่ กต็ าม จึงมีความเป็ นไปได้ ที่ประโยชน์จากการรวมธุรกิจ บางส่วนจะถูกปั นส่วน
ไปให้ กบั หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดที่ ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมไม่มีส่วนได้ เสีย
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การทดสอบการด้อยค่า
ค3
ค4

สาหรั บ การทดสอบการด้ อยค่ า กิจการต้ องเปรี ยบเทียบมู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รั บคืนของหน่ วย
สินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดนั้น
หากกิจ การวั ดมู ลค่ าส่วนได้ เสีย ที่ ไม่มีอานาจควบคุ มตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียในสินทรั พย์
ที่ ระบุได้ สทุ ธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ ซ้ ือ แทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่ ถือว่าเป็ นของ
ส่วนได้ เสียที่ ไม่ มีอ านาจควบคุ มจะรวมอยู่ ในมู ลค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คืน ของหน่ วยสิน ทรั พ ย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดที่ เกี่ ยวข้ อง แต่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังนั้นกิจการต้ องเพิ่ ม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ ถูกปันส่วนให้ กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่ ถือว่า
เป็ นของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ ปรั บ ปรุ ง แล้ วจะน าไป
เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเพื่ อพิ จ ารณาว่ า
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่
การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ค5

ค6

ค7

ย่ อ หน้ าที่ 104 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ กิ จ การต้ องปั น ส่ ว นผลขาดทุ น
จากการด้ อยค่ า ที่ เกิ ด ขึ้ นโดยไปลดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องค่ า ความนิ ย มที่ ปั น ส่ ว นให้ กั บ
หน่ วยสินทรั พย์ก่อน จากนั้นผลขาดทุนที่ เหลื อจึงนาไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์อื่นๆ
ที่ อยู่ ในหน่ วยสิน ทรั พ ย์ ดังกล่ า วตามสัดส่วนของมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์แ ต่ ละรายการ
ที่ รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์น้ัน
หากบริ ษัทย่อยหรื อบางส่วนของบริ ษัท ย่อย ซึ่ งประกอบด้ วยส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุ ม
ที่ ถื อ ว่ า เป็ นหน่ วยสินทรั พ ย์ ที่ ก่ อให้ เกิดเงิ นสด ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ต้ องปั นส่ วนให้ กั บ
บริ ษัทใหญ่ และส่ วนได้ เสียที่ ไม่ มี อานาจควบคุ ม ด้ วยเกณฑ์ เช่ นเดียวกับการปั นส่ วนก าไรหรื อ
ขาดทุนจากบริษัทย่อย
หากบริ ษัทย่อ ยหรื อบางส่วนของบริ ษัท ย่อยซึ่ งประกอบด้ วยส่วนได้ เสียที่ ไม่ มีอานาจควบคุ ม
ที่ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ผลขาดทุ น จาก
การด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มต้ องปั น ส่ว นให้ กับ ส่ว นของหน่ วยสิน ทรั พ ย์ที่ ก่อ ให้ เกิดเงิน สด
ทั้งในส่วนที่ เป็ นส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมและส่วนที่ มิใช่ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องถูกปั นส่วนให้ กับส่วนต่างๆ ของหน่ วยสินทรั พย์ทก่ี่ อให้ เงินสด
ตามเกณฑ์ดังนี้
( ก)
จ านวนเงิ น ที่ ไม่ เ กิ น การด้ อ ยค่ า ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ค่ า ความนิ ย มในหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดส่วนนั้นก่อนเกิดการด้ อยค่า และ
(ข)
จานวนเงิน ที่ ไม่ เกิน การด้ อยค่ า ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สิน ทรั พย์ที่ระบุได้ ในหน่ วยสิน ทรั พย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรั พย์ทระบุ
ี่ ได้ สุ ทธิในหน่วย
สินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดส่วนนั้นก่อนเกิดการด้ อยค่า การด้ อยค่าดังกล่าวจะปันส่วน
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ค8

ค9

ให้ กับสินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดแต่ละส่วนตามสัดส่วนของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการในส่วนนั้น
สาหรับส่วนที่ เป็ นส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ให้ กิจการปั นส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ให้ กับบริษัทใหญ่ และส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ด้ วยเกณฑ์เช่นเดียวกับการปั นส่วนกาไร
หรือขาดทุนจากบริษัทย่อย
หากผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ที่ ถือว่ าเป็ นของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ค่าความนิยมไม่ได้ รับรู้ ในงบการเงินรวมของบริษัท ใหญ่ (ดู ย่อหน้ าที่ ค4) กิจการต้ องไม่รับรู้
การด้ อยค่ า ดั ง กล่ า วเป็ นผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม ในกรณี ดั ง กล่ า ว
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ เกี่ ยวข้ องกับค่าความนิยมที่ ปันส่วนให้ กับบริษัทใหญ่เท่านั้นที่ จะรับรู้
เป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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