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กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1-141 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

การดอยคาของสินทรัพย และตองถือปฏิบัติกับ 

1.1 การไดมาซึ่งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนจากการรวมธุรกิจ ซึ่งวันที่ตกลงรวม
ธุรกิจเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

1.2   สินทรัพยอื่นทั้งหมดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

บทนํา 2. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 3. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 4. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ความถี่ของการทดสอบการดอยคา

บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดใหมีการวัดมูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา ขอกําหนด
ดังกลาวยังคงมีอยูในมาตรฐานฉบับนี้ อยางไรก็ดี มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให
5.1 วัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ

แนนอนทุกปโดยไมจําเปนตองมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคาหรือไม 
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยละเอียดครั้งลาสุดที่กระทําในงวดบัญชีกอน
อาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดบัญชีปจจุบัน หากเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว

5.2 วัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมพรอมจะใชงานทุกปโดย
ไมจําเปนตองมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา
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5.3 ทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการรวมธุรกิจทุกป

การวัดมูลคาจากการใช

บทนํา 6.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหองคประกอบดังตอไปนี้จะตองสะทอนอยูในการคํานวณ
มูลคาจากการใชของสินทรัพย  
6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 
6.2 การคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดในจํานวนหรือชวงเวลาของกระแส  

เงินสดในอนาคตเหลานั้น 
6.3 มูลคาของเงินตามเวลา ซึ่งสะทอนโดยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด 

ณ เวลาปจจุบัน 
6.4 ราคาซึ่งสะทอนความไมแนนอนที่มีอยูในตัวสินทรัพย 
6.5 ปจจัยอื่น เชน สภาพคลอง ซึ่งผูที่มีสวนรวมในตลาดจะสะทอนในการวัดมูลคากระแส 

เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดใหองคประกอบขอ 6.2 6.4 และ 6.5 สามารถสะทอน
ในรูปของการปรับปรุงกระแสเงินสดในอนาคตหรือการปรับปรุงอัตราคิดลด

บทนํา 7.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดนําเอาขอกําหนดสําหรับประมาณการกระแสเงินสดที่ใชในการ
วัดมูลคาจากการใชมาจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับเดิม โดยประมาณการดังกลาวจะตองอยูภายใตขอสมมติที่สมเหตุผลและมีหลักฐาน
สนับสนุน ซึ่งแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของฝายบริหารเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะยังคงอยูตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย อยางไรก็ดี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไดกําหนดวาฝายบริหาร
7.1 ตองประเมินความสมเหตุผลของขอสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปจจุบัน  

โดยการตรวจสอบสาเหตุของความแตกตางระหวางประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
และกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง

7.2 ตองแนใจวาขอสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปจจุบันเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และไดคํานึงถึงผลกระทบของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณที่ไมไดเปนอยูขณะที่เกิดกระแสเงินสดขึ้นจริง 

บทนํา 8.  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดวาประมาณการ
กระแสเงินสดที่ใชในการวัดมูลคาจากการใชใหอางอิงจากงบประมาณหรือประมาณการทาง
การเงินลาสุดที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ไดนําเอาขอกําหนดนี้มาใช แตไดกําหนดไววาประมาณการกระแส
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เงินสดตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือประมาณการกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
8.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่กิจการยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน 
8.2 การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย

บทนํา 9. แนวทางเพิ่มเติมของการใชเทคนิคมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใชสินทรัพยแสดง
ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ แนวทางในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม ในหัวขอการประมาณอัตราคิดลด 
เมื่อกิจการไมสามารถหาอัตราที่ใชเฉพาะกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาไดจากตลาดโดยตรงไดยาย
ไปแสดงในภาคผนวก ก ดวย

การระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ยังคงไว
ซึ่งขอกําหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม ในเรื่อง
ที่วากิจการตองระบุใหสินทรัพย หรือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หากสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยนั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แมวาจะมีการนํา
ผลผลิตบางสวนหรือทั้งหมดมาใชในกิจการก็ตาม อยางไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
กําหนดไววาในสถานการณดังกลาว กิจการควรใชประมาณการที่ดีที่สุดของฝายบริหารสําหรับ
ราคาตลาดในอนาคตของสินคา ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่จะกําหนดมูลคา
จากการใชของหนวยสินทรัพย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับเดิมยังกําหนดดวยวาเมื่อกิจการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่จะกําหนดมูลคาจาก
การใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เกิดจากการใชสินคานั้น กิจการควรใชประมาณการ
ที่ดีที่สุดของฝายบริหารสําหรับราคาตลาดในอนาคตของสินคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนด
วาหากกระแสเงินสดรับที่ไดจากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดรับผลกระทบ
จากราคาโอนภายใน กิจการตองใชประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝายบริหาร
ซึ่งเปนราคาที่ผูซื้อกับผูขายสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมี
ความเกี่ยวของกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดดังนี้
10.1 กระแสเงินสดที่ไดรับในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
10.2 กระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดท่ีไดรับผลกระทบจากราคาโอนภายใน
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การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กําหนดใหกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีลางขึ้นบน/บนลงลาง (‘bottom-up/top-down’ approach) ซึ่งจะสงผล
ใหกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมโดยการปนสวนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
ไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดที่เล็กที่สุด ซึ่งกิจการสามารถปนสวนตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีดวยเกณฑที่สมเหตุผล
และอยางสม่ําเสมอ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกําหนดเชนเดียวกันใหกิจการทดสอบการดอย
คาของคาความนิยมที่ไดรับจากการรวมธุรกิจ โดยถือเปนสวนหนึ่งของการทดสอบการดอยคา
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาความนิยมดังกลาวเกี่ยวของ อยางไรก็ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดอยางชัดเจนวา
11.1 ตั้งแตวันที่ซื้อกิจการที่เปนผูซื้อตองปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจใหกับ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาด
วาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากผลผนึกของการรวมธุรกิจ ไมวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สิน
อื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกจัดรวมกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
เหลานั้นหรือไมก็ตาม

11.2 สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมของหนวยสินทรัพยที่กิจการไดปน
สวนคาความนิยมใหควร
11.2.1 เปนหนวยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใชในการประเมินคาความนิยมตาม

วัตถุประสงคของการบริหารจัดการภายใน และ
11.2.2 ไมใหญเกินกวาสวนงานดําเนินงาน หรือตามที่ ไดกํ าหนดไวในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวา
12.1 หากการปนสวนครั้งแรกของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไมแลวเสร็จกอนสิ้น

รอบปบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองดําเนินการปนสวนครั้งแรกนั้นใหแลว
เสร็จกอนสิ้นรอบปบัญชีแรก หลังปที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

12.2 เมื่อกิจการไดจําหนายการดําเนินงานที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยม คาความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน
นั้นตอง
12.2.1 รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของการดําเนินงานนั้นเมื่อมีการคํานวณผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหนาย และ
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12.2.2 วัดมูลคาโดยคํานวณตามสัดสวนของมูลคาของการดําเนินงานที่ถูกจําหนายกับ
มูลคาของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่ยังคงเหลืออยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณโดยใช
วิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของการดําเนินงาน
ที่จําหนายออกไปไดดีกวา

12.3  เมื่อกิจการปรับโครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับโครงสรางดังกลาวสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในองคประกอบของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด ซึ่งกิจการไดมีการปนสวนคาความนิยมให กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวนใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวน
ของมูลคาเชนเดียวกับที่ใชเมื่อมีการจําหนายการดําเนินงานภายใตหนวยสินทรัพยหรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการ
คํานวณโดยใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของหนวยสินทรัพย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีการปรับโครงสรางใหมไดดีกวา

ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให
13.1 ทําการทดสอบการดอยคาเปนรายปสําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย

ที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม โดยทําการทดสอบการดอยคาใน
ชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป

13.2 สําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีความแตกตาง
กัน สามารถทดสอบการดอยคาในชวงเวลาที่ตางกันได

อยางไรก็ตาม หากมีคาความนิยมบางสวนที่ปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดมาจากการรวมธุรกิจในระหวางปปจจุบัน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไดกําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยดังกลาวกอนสิ้นปปจจุบันนั้น

บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดอนุญาตใหนําการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
หนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม 
ซึ่งกระทําไวอยางละเอียดลาสุดในงวดกอน มาใชในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดใหกิจการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมในงวดกอน เมื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุการณภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งคาดวาจะไมเกิดขึ้นอีก  และในงวด
ตอมาเกิดเหตุการณภายนอกซึ่งทําใหผลของเหตุการณนั้นหายไป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได
กําหนดไมใหบันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

การเปดเผยขอมูล

บทนํา 16 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไววาหากกิจการไมไดทําการปนสวนคาความนิยมที่ไดมาจาก
การรวมธุรกิจในระหวางงวดทั้งหมดใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ณ วันสิ้น 
รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของคาความนิยมที่ไมไดรับการปนสวน 
รวมถึงสาเหตุที่ไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว

บทนํา 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยสินทรัพยแตละหนวย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยแตละกลุมที่กอใหเกิดเงินสด (กลุมของหนวยสินทรัพย) หากมูลคา
ตามบัญชีของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่
ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนของทั้งกิจการ  ขอมูลดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยวของอยางมากกับขอ
สมมติสําคัญซึ่งใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยดังกลาว

บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดดวยวากิจการตองเปดเผยขอมูลที่เฉพาะเจาะจงหากกิจการปน
สวนมูลคาตามบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหลายหนวยหรือหลายกลุม และ
จํานวนดังกลาวที่ไดรับการปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยแตละหนวย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
แตละกลุมไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือทั้งหมดของคาความนิยม หรือสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน กิจการตองเปดเผยเพิ่มเติมหากใน
สถานการณดังกลาว มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
เหลานั้นอยูภายใตขอสมมติที่สําคัญเดียวกัน และมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมหรือ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยทั้งหมดมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของคา
ความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพื่อใหกิจการปฏิบัติเพื่อให

เกิดความมั่นใจวากิจการจะไมแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยสูงกวาจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับคืนจากการใชหรือขายสินทรัพยนั้น ในกรณีดังกลาวถือวา
สินทรัพยเกิดการดอยคา และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการ 
ดอยคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไดกําหนดถึงการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาและการ
เปดเผยขอมูล

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการดอยคาของสินทรัพยทุกประเภท

ยกเวน
2.1 สินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ)
2.2 สินทรัพยที่เกิดจากสัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สัญญากอสราง)
2.3 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)
2.4 สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 

ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
2.5 สินทรัพยทางการเงิน ซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง   

การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))
2.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม (ดูมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
2.7 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ
ประกาศใช))

2.8 ตนทุนการไดมารอการตัดบัญชีและสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ
ผูรับประกันภายใตสัญญาประกันภัยซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช))

2.9 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งถูกจัดประเภท
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุม
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สินทรัพยที่ยกเลิก ที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก)

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยที่เกิดจากสัญญากอสราง สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานหรือสินทรัพยที่จัดประเภท
เปนถือไวเพื่อขาย (หรือสินทรัพยที่รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่เลิกใชซึ่งถูกจัดประเภทไวเปนสินทรัพย
ถือไวเพื่อขาย) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นไดกําหนดการรับรูและการวัดคาสินทรัพยดังกลาว
ไวโดยเฉพาะแลว

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินที่จัดประเภทเปน
4.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง งบการเงินรวมและและงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.2 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
4.3 เงินลงทุนในกิจการรวมคาตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา

สําหรับการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินประเภทอื่นๆ ใหอางอิงจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน

5. มาตรฐานฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)หรือ 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หรือ สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ทางการเกษตรที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยที่แสดงมูลคาตามบัญชีดวยราคาที่ตีใหม (ซึ่งคือมูลคายุติธรรม) ตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เชน วิธีราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) การกําหนดวาสินทรัพยที่ตีราคาใหมนั้นจะ
ดอยคาหรือไมขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม ดังตอไปนี้

5.1 หากกิจการใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมกับมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยคือ ตนทุนที่เพิ่มขึ้นโดยตรงจากการจําหนายสินทรัพยนั้น
5.1.1 หากตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยเปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญ มูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนของสินทรัพยจะมีจํานวนใกลเคียงหรือสูงกวาราคาที่ตีใหม (ซึ่งคือมูลคา
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ยุติธรรม) ในกรณีนี้หลังจากที่ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคาใหม สินทรัพย
ที่ตีราคาใหมไมควรเกิดการดอยคาและกิจการไมจําเปนตองประเมินมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น

5.1.2 หากตนทุนในการจําหนายสินทรัพยเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ มูลคายุติธรรมหักดวย
ตนทุนในการขายของสินทรัพยที่ตีราคาใหมจะมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ดังนั้น 
สินทรัพยที่ตีราคาใหมจะเกิดการดอยคาถามูลคาจากการใชต่ํากวาราคาที่ตีใหม 
(ซึ่งคือมูลคายุติธรรม) ในกรณีนี้ หลังจากที่ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคา
ใหม กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพื่อระบุวา
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม

5.2 หากกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยเกณฑอื่นที่ไมใชราคาตลาด ราคาที่ตีใหม 
(ซึ่งคือมูลคายุติธรรม) อาจสูงหรือต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ดังนั้น หลังจากที่ได
ปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคาใหม กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้เพื่อระบุวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม

คํานิยาม
6. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

ตลาดซื้อขายคลอง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้
ก) รายการที่ ซื้ อขายในตลาดตองมีลักษณะ

เหมือนกัน
ข) ตองมีผูที่เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลา
ค) ราคาตองเปนที่เปดเผยตอสาธารณชน

มูลคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพยที่รับรูในงบดุลหลังจากหักคา
เสื่อมราคาสะสม (หรือคาตัดจําหนายสะสม)
และคาเผื่อการดอยคาสะสม

หนวยสินทรัพยที่ กอให
เกิดเงินสด

หมายถึง สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการใช
กลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจาก
กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอื่นหรือกลุม
สินทรัพยอื่น
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สินทรัพยองคกร หมายถึง สินทรัพยที่มีสวนทําใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดที่อยูภายใตการพิจารณาและหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดอื่นสามารถกอใหเกิดกระแส   
เงินสดไดในอนาคต ทั้งนี้ไมรวมถึงคาความนิยม

ตนทุนในการขาย หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนาย
สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่ง
ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพยหรือราคาอื่นที่ใชแทนราคา
ทุนในงบการเงินหักดวยมูลคาคงเหลือ

คาเสื่อมราคา(หรือคาตัด
จําหนาย)

หมายถึง การปนสวนจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน 1
1 ในกรณีของสินทรัพยไมมีตัวตนจะเรียกวา คาตัดจําหนาย
แทนคําวาคาเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

มูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย

หมายถึง จํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหักดวยตนทุนจากการ
ขายสินทรัพยนั้น โดยที่ผูซื้อกับผูขายสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในขณะที่ทั้งสองฝาย
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

ผลขาดทุนจากการดอยคา หมายถึง จํานวนมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพย  หรือหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการ
ใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

อายุการใหประโยชน หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะใชประโยชนจาก

สินทรัพย 
2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่น

ที่คลายคลึงกันซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจาก
การใชสินทรัพย
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มูลคาจากการใช หมายถึง มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา
จะไดรับจากการใชสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด

การระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา
7. กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามยอหนาที่ 8 ถึง 17 คําวา “สินทรัพย” ที่ระบุไวใน

ยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดสวนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการจัดโครงสรางดังตอไปนี้
7.1 กิจการตองวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 18 ถึง 57 คําวา

“สินทรัพย” ที่ระบุในยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการและ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

7.2 กิจการตองรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยตามที่กําหนดไวใน
ยอหนาที่ 58 ถึง 108 โดยการรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
แตละรายการที่มิใชคาความนิยมใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 58 ถึง 64 และ
การรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและ
คาความนิยมใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 65 ถึง 108

7.3 กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 109 ถึง 116 สําหรับการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่รับรูไปแลวใน
งวดบัญชีกอนๆ คําวา “สินทรัพย” ที่ระบุไวในยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึง
สินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับ
สินทรัพยแตละชนิดจะระบุในยอหนาที่ 117 ถึง 121 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะระบุในยอหนาที่ 122 ถึง 123 และขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับ
คาความนิยมจะระบุในยอหนาที่ 124 ถึง 125

7.4 กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการดอยคาและการกลับผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยและหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
ยอหนาที่  126 ถึง 133 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการเปดเผยสําหรับหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งรวมถึงคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนที่
ไมทราบแนนอนซึ่งถูกปนสวน สําหรับการทดสอบการดอยคานั้นจะระบุในยอหนาที่ 134 ถึง 137

8. สินทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ยอหนาที่ 12-14 ไดระบุขอบงชี้บางประการที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจจะเกิดขึ้น
ถามีขอบงชี้ กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยอยางเปนทางการ ยกเวนกรณี
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ที่กลาวไวในยอหนาที่ 10 กิจการไมจําเปนตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอยางเปนทางการ
หากไมมีขอบงชี้ที่แสดงวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเกิดขึ้น

9. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอย
คาหรือไม หากกิจการพบวามีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น

10. กิจการตองดําเนินการตอไปนี้ โดยไมคํานึงถึงวาจะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม
10.1 กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ

แนนอน หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมพรอมใชงานเปนประจําทุกป โดยทําการ
เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน การทดสอบการดอยคานี้ 
กิจการอาจจะจัดทําขึ้นในชวงใดของปก็ได แตตองจัดทําขึ้น ณ เวลาเดียวกันของทุกป 
กิจการสามารถทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมเหมือนกัน ณ ชวงเวลาที่
แตกตางกันได  อยางไรก็ตาม หากกิจการไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตนในระหวางรอบป
ปจจุบัน กิจการตองทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวกอนวัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดมา

10.2 กิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเปนประจําทุกป 
ตามที่ระบุในยอหนาที่ 80 ถึง 99

11. สินทรัพยไมมีตัวตนในชวงกอนพรอมใชงานมักมีความไมแนนอนที่จะมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตเกินกวามูลคาตามบัญชี มากกวาชวงหลังพรอมใชงาน ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
จึงกําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมพรอม
ใชงานอยางนอยปละครั้ง

12. ในการประเมินวามีขอบงชี้วาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงขอบงชี้
ตอไปนี้เปนอยางนอย

แหลงขอมูลภายนอก

12.1 ราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด โดยจํานวนที่ลดลงนั้น
ลดลงมากกวาจํานวนที่คาดไวซึ่งเปนผลจากเวลาที่ผานไปหรือจากการใชงานตามปกติ

12.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวดหรือในอนาคตอันใกล
อยางมีนัยสําคัญ ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ของกิจการหรือของตลาดของสินทรัพยนั้นทางดานเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ
หรือกฎหมาย
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12.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมีการเพิ่มขึ้นใน
ระหวางงวด จนนาจะมีผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใช
สินทรัพย และทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นลดลงอยางมีสาระสําคัญ

12.4 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของกิจการสูงกวามูลคาตลาดของกิจการ

แหลงขอมูลภายใน

12.5 มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย
12.6 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใชหรือคาดวาจะใชสินทรัพย 

ซึ่งสง ผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวด หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมถึงการที่สินทรัพยไมไดใชงาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับ
โครงสรางสวนงานที่มีสินทรัพยนั้นรวมอยูดวย หรือแผนที่จะจําหนายสินทรัพยกอน
กําหนด และการประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยจากอายุการใหประโยชนที่ไม
ทราบแนนอนเปนอายุการใหประโยชนที่ทราบแนนอน (2)

(2) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
(หรือถือเปนสวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่จะถูกจําหนายซึ่งถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย) 
ซึ่งตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

12.7 มีหลักฐานจากรายงานภายในซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยไดลดลงหรือจะลดลงกวาที่คาดไว

เงินปนผลจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม

12.8 สําหรับการลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม ผูลงทุนรับรูเงิน
ปนผลจากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงใหเห็นดังตอไปนี้
12.8.1 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกวามูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยสุทธิของผูถูกลงทุนในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงคาความ
นิยมที่เกี่ยวของ หรือ

12.8.2 เงินปนผลมีจํานวนมากกวากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอย กิจการที่
ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจายเงินปนผล

13. ขอบงชี้ที่ระบุในยอหนาที่ 12 มิไดครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุขอบงชี้อื่นที่แสดงใหเห็นวา
สินทรัพยอาจมีการดอยคาจนทําใหกิจการตองประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น 
หรือในกรณีของคาความนิยมตองทดสอบการดอยคาตามที่ระบุในยอหนาที่ 80 ถึง 99 
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14. หลักฐานจากรายงานภายในที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคารวมถึงขอบงชี้ตอไปนี้
14.1 กระแสเงินสดจายหรือที่ตองจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย เพื่อบํารุงรักษาสินทรัพย หรือ

เพื่อใหสินทรัพยนั้นใชงานไดมีจํานวนสูงกวางบประมาณเดิมที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
14.2 กระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจริง หรือกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย

มีจํานวนต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
14.3 กระแสเงินสดสุทธิที่ประมาณวาจะไดรับจากสินทรัพยหรือกําไรจากการดําเนินงานตาม

งบประมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพยเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ

14.4 เมื่อรวมผลการดําเนินงานในงวดปจจุบันกับผลการดําเนินงานที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ตามงบประมาณแลว จะเกิดผลขาดทุนหรือเกิดกระแสเงินสดจายสุทธิเนื่องจากการใช
สินทรัพย

15. ตามที่ไดระบุในยอหนาที่ 10 กิจการตองทดสอบการดอยคาอยางนอยปละครั้งสําหรับสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือที่ยังไมไดใชงาน และคาความนิยม นอกจากที่ระบุ
ในยอหนาที่ 10 แลว กิจการตองนําแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสําคัญมาใชในการระบุวากิจการ
จะตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหรือไม ตัวอยางเชน กิจการไมจําเปน
ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหม หากการคํานวณครั้งกอนแสดงใหเห็นวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ และไมมีเหตุการณใดมากระทบ
ตอผลตางระหวางมูลคาดังกลาว ในทํานองเดียวกัน การวิเคราะหครั้งกอนอาจแสดงใหเห็นวามูลคาที่    
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมไดขึ้นอยูกับขอบงชี้ใดที่ระบุในยอหนาที่ 12

16. จากตัวอยางในยอหนาที่ 15 ถาอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตลาดอื่นเพิ่มขึ้นในระหวางงวด กิจการไมจําเปนตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
อยางเปนทางการในกรณีดังตอไปนี้
16.1 การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น

ไมมีผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย ตัวอยางเชน 
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอาจไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตออัตราคิดลดที่ใชใน
การคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งมีอายุการใหประโยชนเหลืออยูเปนเวลายาวนาน

16.2 การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมี
ผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย แตจากการวิเคราะห
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในครั้งกอน แสดงใหเห็นวา
16.2.1 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไมนาจะลดลงอยางมีสาระสําคัญ เนื่องจากกิจการนาจะ

ไดรับกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น (ตัวอยางเชน กิจการสามารถแสดงใหเห็นวา
สามารถปรับปรุงรายรับเพื่อชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ
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16.2.2 การลดลงในมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไมทําใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาอยางมี
สาระสําคัญ

17. หากมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา สาเหตุดังกลาวอาจเปนขอบงชี้ใหกิจการ
ตองทบทวนและปรับปรุงอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย วิธีการคิดคาเสื่อมราคา 
(คาตัดจําหนาย) หรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ แมวา
จะไมมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นก็ตาม

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดคํานิยามของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชแลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา กิจการตองวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 19 
ถึง 57 คําวา “สินทรัพย” ที่ระบุในยอหนาดังกลาวใหมีความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย
แตละรายการ และหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

19. กิจการอาจไมจําเปนตองกําหนดทั้งมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายและมูลคาจากการใชสินทรัพย
เสมอไป หากมูลคาใดมูลคาหนึ่งในสองจํานวนนี้สูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ซึ่งแสดงวา
สินทรัพยไมเกิดการดอยคา โดยกิจการไมจําเปนตองประเมินมูลคาอีกจํานวนหนึ่ง

20. กิจการอาจกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายไดแมวาสินทรัพยจะไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายคลอง อยางไรก็ตามในบางครั้งกิจการอาจไมสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายได
เนื่องจากไมมีเกณฑใดๆ ในการประมาณจํานวนที่เชื่อถือไดจากการขายสินทรัพยภายใตสถานการณ
ที่ผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในกรณีดังกลาวกิจการอาจใชมูลคาจากการใชใน
การกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

21. กิจการอาจใชมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหาก
ไมมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวามูลคาจากการใชสินทรัพยนั้นจะสูงกวามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
อยางมีสาระสําคัญ กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจําหนาย เนื่องจากมูลคาจากการใช
ของสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจําหนาย มักประกอบดวยเงินสดสุทธิที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยนั้น
เปนสําคัญ ดวยเหตุที่กระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องจนถึงวัน
จําหนายสินทรัพยนั้นนาจะเปนจํานวนเงินที่นอยมาก

22. กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสําหรับสินทรัพยแตละรายการ นอกจากสินทรัพย
เหลานั้นไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชซึ่งเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย
อื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น ทั้งนี้ในกรณีดังกลาวกิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวย
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งมีสินทรัพยที่พิจารณารวมอยู (ตามยอหนาที่ 65 ถึง 103) นอกจาก
จะเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
22.1 มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
22.2 มูลคาจากการใชของสินทรัพยสามารถประมาณไดใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขายของสินทรัพยนั้น และกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

23. ในบางกรณี การกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายหรือมูลคาจากการใช โดยการประมาณการ 
การหาคาเฉลี่ยและการคํานวณแบบลัด อาจใหผลใกลเคียงอยางสมเหตุสมผลกับการคํานวณ
อยางละเอียดตามตัวอยางที่แสดงในภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอน

24. ยอหนาที่ 10 กําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน
ไมทราบแนนอนเปนประจําทุกปโดยเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดย
ไมตองคํานึงวาจะมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม อยางไรก็ตาม การคํานวณมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนอยางละเอียดที่คํานวณไวลาสุดในงวดกอนอาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคา
ในงวดปจจุบันได ถาเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
24.1 หากสินทรัพยไมมีตัวตนไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชงานอยางตอเนื่องซึ่ง

เปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น และทําใหตองทดสอบการดอยคาของ
สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นพรอมกับสินทรัพยอื่นโดยนับรวมเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดนั้นไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญนับจากการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลาสุด

24.2 การคํานวณครั้งลาสุดไดแสดงใหเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ

24.3 จากการวิเคราะหเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นและสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากการ
คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลาสุด มีความเปนไปไดนอยมากที่การคํานวณจะแสดงให
เห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

25. ราคาที่ถือเปนหลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยคือ ราคาที่
ตกลงซื้อขายซึ่งเกิดจากการตอรองอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกันที่ ปรับปรุงดวย
ตนทุนสวนเพิ่มซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย

26. กรณีที่ไมมีการตกลงซื้อขายแตสินทรัพยมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลอง กิจการตองคํานวณมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายโดยใชราคาตลาดของสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย ตามปกติ
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ราคาที่ควรถือเปนราคาตลาด คือ ราคาเสนอซื้อในปจจุบัน ในกรณีที่ไมมีราคาเสนอซื้อในปจจุบัน 
กิจการอาจใชราคาซื้อขายลาสุดเปนเกณฑในการประมาณมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
หากสถานการณทางเศรษฐกิจนับตั้งแตวันที่มีการซื้อขายลาสุดจนถึงวันที่กิจการทําการประมาณ
ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

27. กรณีที่ไมมีการตกลงซื้อขายและไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพย กิจการตองประมาณมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายจากขอมูลที่ดีที่สุดที่สามารถหาไดซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หักดวยตนทุนใน
การจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน กิจการตองนําผลการ
ซื้อขายลาสุดของสินทรัพยที่คลายคลึงกันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมาพิจารณาในการกําหนด
จํานวนที่กิจการสามารถจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพย มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายตอง
เปนราคาที่ไมไดเกิดจากการบังคับขาย เวนแตฝายบริหารถูกบังคับใหจําหนายสินทรัพยนั้นทันที

28. ตนทุนในการขายตองนํามาหักจากราคาขายเพื่อคํานวณมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ตนทุน
ในการขายตองไมรวมตนทุนที่ไดรับรูเปนหนี้สินไวแลว ตัวอยางของตนทุนในการขาย ไดแก ตนทุน
ทางกฎหมาย คาอากรแสตมปและภาษีที่คลายคลึงกัน ตนทุนในการขนยาย และตนทุนสวนเพิ่มโดย
ตรงที่ทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะขาย อยางไรก็ตาม เงินชดเชยจากการเลิกจาง
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน) และตนทุนที่เกี่ยวของกับการ
ลดขนาดหรือการปรับโครงสรางธุรกิจหลังการจําหนายสินทรัพยไมถือเปนตนทุนสวนเพิ่มโดยตรง
ในการจําหนายสินทรัพยนั้น

29. ในการจําหนายสินทรัพยบางครั้ง ผูซื้ออาจตองรับภาระหนี้สินที่เกี่ยวของดวย และมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยนั้นเปนมูลคารวมของทั้งทรัพยสินและหนี้สินที่เกี่ยวของ วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับกรณีดังกลาวไดกําหนดไวในยอหนาที่ 78

มูลคาจากการใช

30. องคประกอบดังตอไปนี้ตองรวมอยูในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย
30.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
30.2 การคาดการณเกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงิน หรือจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มูลคาของเงินตามเวลา โดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง
30.4 ราคาที่ไดคํานึงถึงความไมแนนอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย 
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30.5 ปจจัยอื่น เชน สภาพคลอง ซึ่งผูซื้อขายในตลาดใชในการพิจารณากระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย 

31. กิจการตองประมาณมูลคาจากการใชของสินทรัพย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
31.1 ประมาณกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องและจากการ

จําหนายสินทรัพย
31.2 ใชอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดดังกลาว

32. กิจการสามารถสะทอนองคประกอบที่ระบุในยอหนาที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก
ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได ไมวากิจการจะเลือกใชวิธีใด
เพื่อสะทอนถึงการคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธที่ไดตองสะทอนถึงมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว 
ทั้งนี้กิจการอาจใชมูลคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลลัพธที่คาดวาจะเปนไปไดของทุกกรณีได แนวทาง
เพิ่มเติมในการใชเทคนิคการคิดมูลคาปจจุบันเพื่อวัดมูลคาจากการใชของสินทรัพยไดแสดงไวใน
ภาคผนวก ก

เกณฑในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

33. ในการวัดมูลคาจากการใช กิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้

33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน
ซึ่งแสดงถึงการคาดการณที่ดีที่สุดของฝายบริหารภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจ
ที่จะเปนอยูตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย กิจการควรใหน้ําหนัก
กับหลักฐานสนับสนุนที่ไดจากภายนอก

33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินลาสุด 
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร แตตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจาย
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทําให
สินทรัพยนั้นดีขึ้น การคาดการณที่อาศัยงบประมาณหรือประมาณการดังกลาวตอง
ครอบคลุมระยะเวลาอยางมากที่สุด 5 ป นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอวา
ควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกวานั้น

33.3 ประมาณกระแสเงินสดหลังจากชวงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน
ลาสุด โดยปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการสําหรับอนาคตที่ไกลออกไป
ดวยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวากิจการควรใชอัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตนี้ตองไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของ
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ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดําเนินงานอยู หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย
นั้นถูกนําไปใช นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวากิจการควรใชอัตราการเติบโตที่สูงกวา

34. ฝายบริหารตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติที่ใชประมาณการกระแสเงินสดในปจจุบัน 
โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกตางระหวางประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นจริง ฝายบริหารตองมั่นใจวาขอสมมติที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในปจจุบัน
สอดคลองกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยนําผลกระทบจากเหตุการณที่ เกิดขึ้นภายหลังหรือ
สถานการณที่ไมไดเกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณารวมดวย

35. โดยทั่วไปงบประมาณ หรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไวอยางชัดเจน
และเชื่อถือไดซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 5 ปมักไมสามารถหาได ดวยเหตุดังกลาวฝายบริหารจึงควร
ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการลาสุดสําหรับระยะเวลา 5 ป 
เปนอยางมาก ฝายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ หรือ
ประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกวา 5 ปหากฝายบริหารมั่นใจวาประมาณการนั้นเชื่อถือได และ
ฝายบริหารตองสามารถแสดงใหเห็นจากประสบการณในอดีตสามารถคาดการณกระแสเงินสดสําหรับ
ระยะเวลาที่เกินกวา 5 ป ไดอยางแมนยํา

36. กิจการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย โดยปรับประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดการณจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินดวยอัตราการเติบโตสําหรับ
ปถัดมา อัตราการเติบโตที่ใชตองเปนอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง ดังนั้นอัตราการเติบโตที่เหมาะสม
ควรเทากับศูนยหรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดขึ้นจากขอมูล
ที่เที่ยงธรรมแสดงใหเห็นวาอัตราการเติบโตที่ใชตองเปนอัตราที่เพิ่มขึ้น

37. สภาพตลาดที่ดีจะมีคูแขงขันเขามาในตลาดทําใหการเติบโตของกิจการถูกจํากัด ดังนั้น จึงเปนการยาก
ที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกวาอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉลี่ยระยะยาว (เปนตนวา 20 ป) 
ของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดําเนินงานอยู หรือของตลาดซึ่งสินทรัพยนั้น
ถูกนําไปใช

38. ในการใชขอมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการควรพิจารณาวาขอมูลดังกลาว
จัดทําขึ้นโดยอาศัยขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเปนการคาดการณที่ดีที่สุด
ของฝายบริหารภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปนอยู ตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู
ของสินทรัพย

สวนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

39. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองรวมถึง
39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 23/92

39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจายที่จําเปนในการกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใช
สินทรัพยอยางตอเนื่อง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจายเพื่อการเตรียมสินทรัพยใหอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชงานได) และประมาณการกระแสเงินสดจายดังกลาวจะตองเกี่ยวของ
โดยตรง หรือสามารถปนสวนใหกับสินทรัพยโดยใชเกณฑที่สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอได

39.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยนั้นเมื่อสิ้น
อายุการใหประโยชน

40. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดตองมาจากขอสมมติที่สม่ําเสมอเกี่ยวกับ
การเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟอทั่วไป ดังนั้น กิจการตองประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยใชจํานวนที่เปนตัวเงิน หากกิจการใชอัตราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของ
ราคาจากอัตราเงินเฟอทั่วไปไวแลว หากอัตราคิดลดที่ใชไมไดรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคา
จากอัตราเงินเฟอทั่วไป กิจการตองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชจํานวนที่แทจริง 
(แตใหรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง) 

41. ประมาณการกระแสเงินสดจายที่กิจการจัดทําขึ้นตองรวมถึงคาใชจายในการดูแลรักษาสินทรัพย
ที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกวันและคาใชจายในอนาคตที่เกี่ยวของโดยตรงหรือที่สามารถปนสวนใหกับ
สินทรัพยไดอยางสมเหตุสมผลและสม่ําเสมอเพื่อทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได

42. กิจการตองรวมประมาณการกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นกอนที่สินทรัพยนั้นพรอมที่จะใชงาน 
หรือพรอมที่จะขาย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมิไดรวมกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการตองรวมกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพิ่มของอาคารระหวางกอสราง
หรือโครงการที่ยังไมเสร็จสมบูรณ

43. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองไมรวมจํานวนตอไปนี้เพื่อปองกันการคํานวณซ้ํา
43.1 กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย ซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก

สินทรัพยภายใตการพิจารณา (ตัวอยางเชน สินทรัพยทางการเงินประเภทลูกหนี้)
43.2 กระแสเงินสดจายที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันซึ่งไดรับรูเปนหนี้สินไวแลว (ตัวอยางเชน เจาหนี้ 

เงินบําเหน็จบํานาญ หรือประมาณการหนี้สิน)

44. กิจการตองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย และ
การประมาณการดังกลาวตองไมรวมกระแสเงินสดรับหรือจายในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
รายการตอไปนี้
44.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่ยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน  หรือ
44.2 รายจายที่จะทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

45. เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตไดประมาณขึ้นจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย ดังนั้น มูลคาจาก
การใชจึงไมสะทอนใหเห็นถึง ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
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45.1 กระแสเงินสดจายในอนาคต หรือตนทุนที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถประหยัดได (เชน ตนทุน
เกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรือผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสราง
ในอนาคตที่กิจการยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน

45.2 กระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย 
หรือ กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจายดังกลาว

46. การปรับโครงสราง หมายถึง แผนงานที่ไดวางไวและมีการควบคุมโดยฝายบริหารซึ่งทําใหขอบเขต
หรือลักษณะธุรกิจที่กิจการดําเนินอยูเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ในการกําหนดวาเมื่อใดกิจการจึง
จะมีภาระผูกพันจากการปรับโครงสราง กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

47. เมื่อกิจการไดตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสราง สินทรัพยบางรายการอาจไดรับผลกระทบจาก
การปรับโครงสรางนั้น ดังนั้น เมื่อกิจการตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสราง กิจการตอง
47.1 กําหนดมูลคาจากการใชโดยประมาณกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตที่สะทอนถึงตนทุน

ที่ประหยัดไดและประโยชนอื่นที่เกิดจากการปรับโครงสราง (ซึ่งอาจกําหนดไดจากงบประมาณ
หรือประมาณการทางการเงินลาสุดที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร) และ

47.2 รวมประมาณการกระแสเงินสดจายในอนาคตสําหรับการปรับโครงสรางไวในประมาณการ
หนี้สินเพื่อการปรับโครงสรางตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

ตัวอยางการคํานวณมูลคาจากการใชซึ่งไดรับผลกระทบจากการปรับโครงสรางในอนาคตไดแสดงไวใน
ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 5

48. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคต
ที่คาดวาจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากกระแสเงินสดจายเพื่อปรับปรุง
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย จนกวากระแสเงินสดจายดังกลาวจะเกิดขึ้น 
(ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 6)

49. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตใหรวมกระแสเงินสดจายในอนาคตที่จําเปนสําหรับการ
บํารุงรักษาระดับของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยจากสภาพในปจจุบันของ
สินทรัพย เมื่อหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดประกอบดวยสินทรัพยทีมีการใหประโยชน
โดยประมาณที่แตกตางกัน สินทรัพยทุกรายการนั้นมีความจําเปนตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดจะถือวา การเปลี่ยนแทนของสินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนสั้นกวาเปนสวนหนึ่ง
ของการบํารุงรักษาตามปกติเพื่อทําใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได  
ในทํานองเดียวกัน หากสินทรัพยรายการหนึ่งมีสวนประกอบที่มีอายุการใหประโยชนโดยประมาณที่
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แตกตางกัน การเปลี่ยนแทนของสวนประกอบที่มีอายุการใหประโยชนสั้นกวาจะถือเปนสวนหนึ่ง
ของการบํารุงรักษาสินทรัพยเมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยนั้น

50. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตองไมรวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงิน  หรือ
50.2 ภาษีเงินไดที่รับหรือจายไป

51. ขอสมมติที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอสมมติ
ที่ใชในการกําหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้นแลว กิจการอาจนําผลกระทบของขอสมมติบางประการมารวม
คํานวณซ้ําหรืออาจไมนํามาคํานวณ หากกิจการไดคํานึงถึงผลกระทบของมูลคาของเงินตามเวลา
โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลว กิจการตองไมนํากระแสเงินสดรับ
หรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีก ในทํานองเดียวกัน 
กระแสเงินสดในอนาคตตองเปนประมาณการกอนภาษีเงินไดหากอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณ
เปนอัตรากอนหักภาษีเงินได

52. ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้น
อายุการใหประโยชนตองเปนจํานวนเงินซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยใน
ราคาที่ผูซื้อและผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน จํานวนที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนาย
นี้ตองหักประมาณการตนทุนในการจําหนาย

53. ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้นอายุ
การใหประโยชนจะตองกําหนดในลักษณะที่คลายกับการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพย ยกเวนวาในการประมาณกระแสเงินสดสุทธินั้น
53.1 กิจการใชราคาที่อางอิงได ณ วันที่ทําประมาณการของสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกันและ

ใชในการดําเนินงานภายใตสภาพการณเชนเดียวกับสินทรัพยภายใตการพิจารณาที่มีลักษณะ
คลายกัน โดยสินทรัพยดังกลาวมีอายุการใหประโยชนสิ้นสุด ณ วันที่ทําการประมาณการ และ 

53.2 กิจการตองปรับปรุงราคาดังกลาวดวยผลกระทบจากระดับราคาในอนาคตที่เพิ่มขึ้นจาก
ภาวะเงินเฟอทั่วไป และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับราคาในอนาคต
ที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพยนั้น อยางไรก็ตาม ถากิจการไมไดรวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ
ทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องและอัตรา
คิดลด กิจการตองไมรวมผลกระทบดังกลาวในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการ
จําหนายสินทรัพยดวย



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 26/92

กระแสเงินสดในอนาคตที่เปนเงินตราตางประเทศ

54. กระแสเงินสดในอนาคตตองประมาณการเปนเงินตราในสกุลที่กระแสเงินสดเหลานั้นจะเกิดขึ้น
และตองคิดลดดวยอัตราคิดลดที่เหมาะสมสําหรับเงินในสกุลนั้น กิจการตองแปลงคามูลคาปจจุบัน
ที่ประมาณขึ้นโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่คํานวณมูลคาจากการใช

อัตราคิดลด

55. อัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดปจจุบันของ
55.1 มูลคาของเงินตามเวลา และ
55.2 ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ซึ่งประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตยังไมไดมีการปรับความเสี่ยงดังกลาว

56. อัตราซึ่งสะทอนถึงการประเมินมูลคาของเงินตามเวลาในสถานการณตลาดปจจุบันและความเสี่ยง
ที่เปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู คือ ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการหากไดเลือก
การลงทุนที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่มีจํานวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเทากับการลงทุน 
ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้น อัตราดังกลาวประเมินไดจากอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ณ ปจจุบันสําหรับสินทรัพยที่คลายคลึงกัน หรือจากตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งมีสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยที่มีศักยภาพในการบริการและ
ความเสี่ยงคลายคลึงกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู อยางไรก็ตาม อัตราคิดลดตองไมรวมความเสี่ยง
ที่ไดปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันการคํานวณซ้ํา

57. เมื่อกิจการไมสามารถหาอัตราที่ใชเฉพาะกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาไดจากตลาดโดยตรง กิจการตอง
หาตลาดที่มีสถานการณใกลเคียงกันเพื่อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่มเติมในการประมาณอัตรา
คิดลดในสถานการณตางๆ ไดแสดงไวในภาคผนวก ก

การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา
58. กิจการตองรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการที่ไมรวมถึงคา

ความนิยม ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 59 ถึง 64 และตองรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอย
คาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยมตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 65 ถึง 108

59. กิจการตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น สวนที่ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอยคา

60. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในกําไรหรือขาดทุนทันที นอกจากวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยเปนราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น (ตัวอยางเชน ตามขอกําหนดของ
วิธีราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
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อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคา
ใหมไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

61. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมมีการตีราคาใหมในกําไรหรือขาดทุน
อยางไรก็ตาม หากกิจการเคยตีราคาสินทรัพยเพิ่ม กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไป
บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไดภายในขอบเขตที่ผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไมเกินสวนเกินทุน
ที่เคยบันทึกไวสําหรับสินทรัพยรายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหม
ดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมของสินทรัพยนั้นลดลง

62. หากผลขาดทุนจากการดอยคาที่ประมาณขึ้นมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการ
ตองรับรูสวนตางนั้นเปนหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว

63. หลังจากที่กิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองคํานวณคาเสื่อมราคา (คาตัด
จําหนาย) ของสินทรัพย โดยใชมูลคาตามบัญชีใหมของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ (ถามี) 
การคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายตองเปนการปนสวนอยางมีระบบตลอดอายุ
การใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย

64. หากกิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองกําหนดสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินได
รอตัดบัญชีที่เกี่ยวของตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได โดยการ
เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีใหมของทรัพยสินกับฐานภาษีของทรัพยสินนั้น (ดูตัวอยางประกอบการ
อธิบายที่ 3)

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยม
65. กิจการตองกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด วัดคามูลคาตามบัญชี และรับรูผลขาดทุนจาก

การดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 
66 ถึง 108 และภาคผนวก ค

การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

66. หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยแตละรายการ หากกิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยแตละรายการได กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดที่มีสินทรัพยที่กําลังพิจารณารวมอยู

67. กิจการจะไมสามารถกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการไดหากเปนไปตาม
เงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
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67.1 มูลคาจากการใชของสินทรัพยไมสามารถประมาณการไดวาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย (ตัวอยางเชน เมื่อกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยาง
ตอเนื่อง ไมสามารถประมาณการไดวามีคานอยมากจนไมนํามาพิจารณา)

67.2 สินทรัพยไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่โดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสด
ที่ไดรับจากสินทรัพยอื่นได

ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถกําหนดมูลคาจากการใชสินทรัพย หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนได
เฉพาะสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

ตัวอยาง

บริษัทเหมืองแรเปนเจาของทางรถไฟสวนบุคคลที่ใชสนับสนุนกิจกรรมเหมืองแรของบริษัทเอง
ทางรถไฟดังกลาวสามารถขายไดเปนเศษซากเทานั้น และทางรถไฟไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสด
ที่เปนอิสระจากกระแสเงินสดรับของสินทรัพยอื่นในเหมือง
ในกรณีดังกลาวบริษัทไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทางรถไฟได เนื่องจากมูลคา
จากการใชทางรถไฟไมสามารถประมาณไดและอาจแตกตางจากมูลคาซาก ดังนั้น บริษัทจึงประมาณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ทางรถไฟดังกลาวรวมอยูดวย 
ซึ่งก็คือเหมืองแรทั้งหมดนั่นเอง

68. ตามคํานิยามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 6 หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพยกลุม
ที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการใชกลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ 
ซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น การระบุถึง
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตองอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการได กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุม
สินทรัพยที่เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น

ตัวอยาง

บริษัทรถประจําทางแหงหนึ่งมีสัญญากับเทศบาลที่จะใหบริการเดินรถประจํา ซึ่งขอสัญญาระบุวา
บริษัทจะตองใหบริการขั้นต่ํา 5 สาย กิจการสามารถระบุสินทรัพยและกระแสเงินสดที่ไดรับจากการ
เดินรถแตละสายแยกจากกันได แมวาการเดินรถประจําทางสายหนึ่งมีผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากตามสัญญากิจการไมสามารถที่จะยกเลิกเดินรถสายใดสายหนึ่งได ดังนั้น กลุมสินทรัพยซึ่ง
เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น คือ กลุมของ
รถประจําทางท้ัง 5 สายรวมกัน ซึ่งหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดคือบริษัทรถประจําทางทั้งบริษัท

69. กระแสเงินสดรับ คือ กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งไดรับมาจากบุคคลหรือกิจการ
ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุวากระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพย
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สวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่นหรือไม กิจการตอง
พิจารณาปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการที่ฝายบริหารกํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการ เชน 
การกํากับดูแลตามสายผลิตภัณฑ ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหลงที่ตั้ง หรือวิธีที่ฝายบริหารใชในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใชสินทรัพยหรือจําหนายสินทรัพยของกิจการ แนวทางในการกําหนดหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดแสดงไวในตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 1 

70. กิจการตองระบุใหสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหากสินทรัพย
หรือกลุมสินทรัพยนั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แมวาจะมีการนําผลผลิตบางสวน
หรือทั้งหมดมาใชภายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลตอกระแสเงินสดรับที่ไดจากสินทรัพย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองนําประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุด
ของฝายบริหารสําหรับผลผลิตนั้นมาใชเพื่อ
70.1 ประมาณกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
70.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพย

หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน

71. แมวากิจการไดนําผลผลิตที่ไดจากสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยทั้งหมด หรือบางสวนไปใชในหนวย
สินทรัพยอื่นภายในกิจการ (ตัวอยางเชน สินคาที่อยูระหวางกระบวนการผลิต) กิจการตองถือวา
สินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยดังกลาวเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแยกตางหากจากกลุม
สินทรัพยอื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ไดในตลาดซื้อขายคลอง ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพยหรือ
กลุมสินทรัพยนั้นสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดที่จะไดรับจากการใชอยางตอเนื่องโดยกระแสเงินสด
สวนใหญแยกเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมของสินทรัพยอื่น กิจการตองปรับปรุงขอมูลที่ไดมา
จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่มีความเกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หรือสินทรัพยอื่น ที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไมสะทอนถึงประมาณการ
ราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝายบริหารที่เปนราคาที่สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

72. กิจการตองกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสําหรับสินทรัพยเดียวกันหรือสินทรัพย
ประเภทเดียวกันอยางสม่ําเสมอในแตละงวด เวนแตกิจการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น
ไดอยางสมเหตุสมผล

73. ในกรณีที่กิจการกําหนดวา สินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยูภายใตหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
แตกตางจากที่กําหนดไวในงวดกอน หรือประเภทของสินทรัพยตางๆ ที่รวมในหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดเปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอน กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนวยสินทรัพย
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ที่กอใหเกิดเงินสดตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 130 หากกิจการมีการรับรูหรือกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

74. มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด คือ มูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขายหรือมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
ในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองปฏิบัติตาม
ยอหนาที่ 19 ถึง 57 โดยใชคําวา “หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด” แทนคําวา “สินทรัพย”

75. กิจการตองกําหนดมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดใหสอดคลองกับมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

76. มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตอง
76.1 รวมมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรง หรือที่สามารถปนสวนไดอยาง  

สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งจะกอใหเกิดกระแสเงิน
สดรับในอนาคตในการกําหนดมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

76.2 ไมรวมมูลคาตามบัญชีของหนี้สินที่กิจการไดรับรูแลว นอกจากวากิจการไมสามารถกําหนดมูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดหากไมนําหนี้สินนั้นมา
พิจารณามูลคาตามบัญชี

มูลคาตามบัญชีตองคํานวณตามที่ไดกําหนดไวขางตนเนื่องจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
และมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดกําหนดขึ้นโดยไมรวมกระแสเงินสด
ของสินทรัพยที่ไมใชสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และโดยไมรวมหนี้สินที่กิจการ
ไดรับรูไวแลวในงบการเงิน (ดูยอหนาที่ 28 และ 43)

77.  เมื่อกิจการรวมสินทรัพยไวดวยกันเปนกลุมเพื่อประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กิจการตองรวม
สินทรัพยทุกรายการที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชไวในหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะนั้นอาจดูเหมือนวากิจการไดรับคืนมูลคาของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดเต็มจํานวน ทั้งที่ในความเปนจริงผลขาดทุนจากการดอยคาไดเกิดขึ้นแลว ในบางกรณี 
แมวาสินทรัพยบางรายการมีสวนในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิด เงินสด กิจการอาจไมสามารถปนสวนสินทรัพยนั้นใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ไดอยาง สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอ ตัวอยางเชน คาความนิยม หรือสินทรัพยองคกร เชน สินทรัพย
ที่สํานักงานใหญ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดอธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพยดังกลาวในการ
ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไวในยอหนาที่ 80 ถึง 103
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78. กิจการอาจจําเปนตองพิจารณาหนี้สินที่กิจการไดรับรูแลว เพื่อกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กรณีนี้อาจเกิดขึ้นหากกิจการจําหนายหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด โดยผูซื้อตองรับภาระหนี้สินดังกลาว ดังนั้น มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
(หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจําหนาย) ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพยทุกรายการที่ระบุอยูในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสุทธิ
จากหนี้สินที่ผูซื้อตองรับภาระหักดวยตนทุนในการจําหนาย กิจการตองนํามูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
ไปหักจากทั้งมูลคาตามบัญชี และมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดกอนที่จะทํา
การเปรียบเทียบระหวางมูลคาตามบัญชี และมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด

ตัวอยาง

กิจการแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจเหมืองแรในประเทศที่มีกฎหมายบังคับวาเจาของตองบูรณะสถานที่เมื่อ
การทําเหมืองแรเสร็จสิ้นลง ตนทุนการบูรณะรวมถึงการฟนฟูเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม กิจการตอง
รับรูประมาณการหนี้สินจากการฟนฟูทันทีที่กิจการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อทําเหมือง ประมาณ
การดังกลาวรับรูเปนตนทุนของเหมืองและมีการคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของ
เหมืองนั้น มูลคาตามบัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที่เทากับ 500 ลานบาท
ซึ่งเทากับมูลคาปจจุบันของรายจายในการบูรณะสถานที่นั้น
กิจการตองทดสอบการดอยคาของเหมือง โดยหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ไดแก เหมือง
โดยรวม ทั้งนี้กิจการไดรับคําเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผูซื้อหลายรายในราคาประมาณ 800 ลานบาท 
ซึ่งเปนราคาที่ผูซื้อจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ตนทุนในการจําหนายเหมืองมีคานอยมาก
จนไมนํามาพิจารณา มูลคาจากการใชของเหมืองมีจํานวนประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งไมรวมรายจาย
ในการบูรณะสถานที่ มูลคาตามบัญชีของเหมืองเทากับ 1,000 ลานบาท
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเทากับ 800 ลานบาท 
ซึ่งเปนจํานวนสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานท่ี มูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานที่ดังกลาวเทากับ 700 ลานบาท (1,200 ลานบาท 
หักดวย 500 ลานบาท) มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สิน
ดังกลาวเทากับ 500 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี 1,000 ลานบาท หักดวยมูลคาตามบัญชีของประมาณ
การหนี้สินในการบูรณะสถานที่ 500 ลานบาท) ดังนั้น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดจึงมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธขิองหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้น

79. เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอาจตอง
รวมสินทรัพยที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น (เชน ลูกหนี้และสินทรัพย
ทางการเงินอื่น) หรือรวมหนี้สินที่กิจการไดรับรูในงบการเงินแลว (เชน เจาหนี้ เงินบําเหน็จบํานาญ 
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และประมาณการหนี้สิน) ในกรณีนี้ มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะเพิ่มขึ้น
ดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและลดลงดวยมูลคาตามบัญชีของหนี้สินดังกลาว

คาความนิยม

การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

80. เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ตั้งแตวันที่ซื้อกิจการที่เปนผูซื้อ
ตองปนสวน คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ 
ไมวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปนสวนกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยเหลานั้นหรือไมก็ตาม สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมที่
กิจการไดปนสวนคาความนิยมตอง
80.1 เปนหนวยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารภายใน

กิจการ และ
80.2 ไมเกินกวาสวนงานปฏิบัติการหรือตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)

81. คาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุรกิจคือสินทรัพยที่แสดงถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเกิด
จากสินทรัพยอื่นที่ไดมาจากการรวมกิจการ ซึ่งไมสามารถระบุไดอยางอิสระและไมสามารถรับรูใน
งบการเงินแยกเปนแตละรายการได คาความนิยมไมกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนอิสระจากสินทรัพย
อื่นหรือกลุมของสินทรัพยอื่น และในหลายกรณีมักจะกอใหเกิดกระแสเงินสดจากหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดหลายหนวยรวมกัน บางครั้งกิจการอาจไมสามารถปนสวนคาความนิยมอยางสม
เหตุผลใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยได แตสามารถปนสวนใหกับกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดได ดังนั้น หนวยที่อยูในระดับเล็กที่สุดที่กิจการใชในการพิจารณา
คาความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบดวยหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
จํานวนมากที่เกี่ยวของกับคาความนิยมแตกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยที่เล็ก
ที่สุดเหลานั้นได กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 83-99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย สําหรับหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม เชนเดียวกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม

82. เมื่อกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 80 แลว กิจการจะสามารถทดสอบการดอยคาของ
คาความนิยม ณ ระดับที่สะทอนลักษณะที่กิจการดําเนินงาน และประเมินคาความนิยม ดังนั้น กิจการ
จึงไมจําเปนตองกําหนดระบบการรายงานนอกเหนือจากที่ระบุไวเพื่อใชพิจารณาการดอยคาของ
คาความนิยมอีก
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83. หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ใชในการปนสวนคาความนิยมเพื่อประเมินการดอยคาตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับระดับที่กิจการใชในการปนสวนคาความนิยม 
เพื่อวัดมูลคากําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตัวอยางเชน 
หากกิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) โดยการปนสวนคา
ความนิยมใหกับหนวยของกิจการในระดับที่คอนขางเล็กเพื่อวัดคาผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน กิจการไมจําเปนตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่ระดับเดียวกัน นอกจากกิจการ
ประเมินคาความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริหารงานภายในกิจการ

84. หากการปนสวนครั้งแรกของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไมเสร็จสิ้นกอนสิ้นรอบป
บัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองดําเนินการปนสวนครั้งแรกนั้นใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นรอบป
บัญชีแรกหลังปที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

85. เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ ถาการบันทึกบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจตองใชประมาณการในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ  
กิจการที่เปนผูซื้อตอง :
85.1 บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยใชมูลคาที่ประมาณการนั้น และ
85.2 รับรูรายการปรับปรุงมูลคาที่กําหนดขึ้นเปนการชั่วคราวดังกลาวภายในชวงระยะเวลา

การวัดมูลคา ซึ่งตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ

ในสถานการณดังกลาว กิจการอาจไมสามารถปนสวนคาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุรกิจใหเสร็จสิ้น
กอนสิ้นงวดบัญชีที่การรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกลาวใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนด
ไวในยอหนาที่ 133

86. ถาคาความนิยมถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และกิจการไดจําหนายการ
ดําเนินงานที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยนั้นออกไป คาความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานนั้น
จะตอง

86.1  รวมไวในมูลคาตามบัญชีของการดําเนินงานนั้นในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนาย และ

86.2  วัดมูลคาโดยใชเกณฑมูลคาเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ถูกจําหนายและสัดสวนของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังคงอยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวา
การคํานวณโดยใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของการ
ดําเนินงานที่จําหนายออกไปไดดีกวา
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ตัวอยาง
กิจการขายสวนงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมรวมอยู 
ไปในราคา 100 ลานบาท แตกิจการไมสามารถระบุคาความนิยมใหกับกลุมสินทรัพยที่เล็กกวา
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นอยางสมเหตุผลได เวนแตจะกําหนดขึ้นตามดุลยพินิจของ
กิจการเอง มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามสัดสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสวนที่
เหลืออยู เทากับ 300 ลานบาท
เนื่องจากกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอยาง
สมเหตุสมผลได หรือไมสามารถระบุคาความนิยมใหกับกลุมสินทรัพยที่เล็กวาหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด คาความนิยมของสวนงานที่ขายใหระบุโดยเปรียบเทียบสัดสวนมูลคาของสวน
งานที่ขายและสวนงานที่ยังคงอยู ดังนั้น คาความนิยมจํานวนรอยละ 25 จึงปนสวนไปรวมกับมูลคา
ตามบัญชีของการดําเนินงานที่ขายไป

87. ถากิจการปรับโครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับโครงสรางดังกลาวสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในองคประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหนวยใดหนวยหนึ่งหรือ
มากกวา ซึ่งกิจการไดมีการปนสวนคาความนิยมใหแลว กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมให
สอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวน
ใหมใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวนของมูลคาเชนเดียวกับที่ใชเมื่อมีการจําหนายการดําเนินงาน
ภายใตหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณโดย
ใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของหนวยสินทรัพยที่มีการปรับ
โครงสรางใหมไดดีกวา

ตัวอยาง

กิจการเคยปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ก แตไมสามารถปนสวน     
คาความนิยมดังกลาวใหแกกลุมของสินทรัพยที่มีขนาดเล็กกวาหนวยสินทรัพย ก ไดอยาง
สมเหตุสมผล เวนแตกิจการจะกําหนดขึ้นตามดุลพินิจของกิจการเอง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของบริษัทที่กําลังจะเกิดขึ้นสงผลใหหนวยสินทรัพย ก ถูกแบงออกเปนสามสวนงาน และ
ไปรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ข ค และ ง

เนื่องจากกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับกลุมของสินทรัพยที่มีขนาดเล็กกวาหนวย
สินทรัพย ก ไดอยางสมเหตุสมผล คาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย กจะตองถูกปนสวน
ใหมใหกับหนวยสินทรัพย ข ค และ ง ตามสัดสวนมูลคาของสามสวนงานของ กกอนที่จะมีการแบง
สวนงานและไปรวมกับหนวยสินทรัพย ข ค และ ง
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การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งมีคาความนิยมรวมอยู

88. ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 81 หากคาความนิยมมีความเกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด 
เงินสดแตไมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยนั้น หนวยสินทรัพยดังกลาวตองไดรับการทดสอบ
การดอยคาเมื่อมี ขอบงชี้วาหนวยสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา โดยการเปรียบเทียบกับมูลคา
ตามบัญชีของหนวยสินทรัพยซึ่งไมรวมคาความนิยมกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวย
สินทรัพยนั้น และใหรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่ระบุไวในยอหนาที่ 104

89. หากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามยอหนาที่ 88 ไดรวมสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือที่ยังไมพรอมที่จะใชงาน และกิจการสามารถ
ทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไดเพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพยไมมีตัวตน
นั้นเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเทานั้น ยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานฉบับนี้
กําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยนั้นทุกป

90. กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งมีการปนสวนคา
ความนิยมใหปละครั้ง และเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้วาหนวยสินทรัพยเกิดการดอยคา โดย
การเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย ซึ่งรวมคาความนิยม กับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยสินทรัพยนั้น หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคา
ตามบัญชีของหนวยสินทรัพยใหถือวาหนวยสินทรัพยและคาความนิยมที่ถูกปนสวนใหแกหนวย
สินทรัพยนั้นไมเกิดการดอยคา แตถาหากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาตามยอหนาที่ 104

91-95 (ยอหนานี้ไมใช)
ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคา

96. การทดสอบการดอยคาประจําปสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาความนิยมไดถูกปน
สวนมาอาจทําไดในชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป หนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยอาจไดรับการทดสอบการดอยคาในชวงเวลาตางกันได อยางไรก็ตาม 
หากคาความนิยมบางสวน หรือทั้งหมดที่ปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดมาจาก
การรวมธุรกิจในระหวางปปจจุบัน กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยดังกลาวกอน
สิ้นปปจจุบันน้ัน

97. หากกิจการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เปนองคประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สด ซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกับการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพย
ที่มีคาความนิยมรวมอยูดวยนั้น กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เปนองคประกอบ
กอนที่จะทดสอบหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูดวย ในทํานองเดียวกัน หากกิจการ
ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ประกอบเปนกลุมของหนวยสินทรัพยที่
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กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกันกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่มี
คาความนิยมรวมอยู กิจการควรทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยแตละหนวยกอนกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยู

98. ณ เวลาที่มีการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคา
ความนิยม อาจมีขอบงชี้วาสินทรัพยที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา 
ในสถานการณดังกลาว กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการกอนเปนอันดับแรก 
และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น กอนที่จะทดสอบการดอยคาของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมรวมอยู ในทํานองเดียวกัน หากมีขอบงชี้วาหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่อยูภายใตกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการ
ดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของหนวยสินทรัพยนั้น กอนที่จะทดสอบการดอยคาของกลุมของหนวยสินทรัพยที่ไดรับ
การปนสวนคาความนิยม

99. การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคา
ความนิยมซึ่งกระทําไวอยางละเอียดลาสุดในงวดกอน สามารถนํามาใชในการทดสอบการดอยคา
ของหนวยสินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
99.1 สินทรัพยและหนี้สินที่ เปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยไมเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสําคัญ จากการคํานวณมูลคาที่จะไดรับคืนครั้งลาสุดนั้น
99.2 การคํานวณครั้งลาสุดแสดงใหเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี

ของหนวยสินทรัพยนั้นเปนจํานวนมาก
99.3 จากการวิเคราะหเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการคํานวณ

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนครั้งลาสุด มีความเปนไปไดนอยมากที่มูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนในงวดปจจุบันจะต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย

สินทรัพยองคกร

100. สินทรัพยองคกร รวมถึง สินทรัพยของหนวยงานหรือกลุมหนวยงาน เชน อาคารสํานักงานใหญ หรือ
ของฝายงานของกิจการ อุปกรณประมวลผลขอมูล หรือศูนยวิจัย โครงสรางของกิจการจะกําหนดวา
สินทรัพยที่รวมอยูในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยองคกร
ตามมาตรฐานฉบับนี้หรือไม ลักษณะที่สําคัญของสินทรัพยองคกร คือ สินทรัพยนั้นไมกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับที่เปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
องคกรไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา

101. เนื่องจากสินทรัพยองคกรไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับแยกตางหาก กิจการจึงไมสามารถกําหนด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยองคกรแตละรายการได นอกจากวา ฝายบริหารตัดสินใจ
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ที่จะจําหนายสินทรัพยองคกรนั้น ดวยเหตุผลดังกลาว หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาสินทรัพยองคกรอาจ
ดอยคา กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งสินทรัพยองคกรนั้นรวมอยู  กิจการตองเปรียบเทียบมูลคาดังกลาวกับมูลคา
ตามบัญชีของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และตองรับรูผลตาง
ที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104

102. ในการทดสอบวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองระบุ
สินทรัพยองคกรทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา 
ดังนี้
102.1 หากกิจการสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรอยางสมเหตุสมผลและ

อยางสม่ําเสมอ ใหแกหนวยสินทรัพยนั้น กิจการตองเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของ
หนวยสินทรัพยซึ่งรวมสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรที่ถูกปนสวนใหแก
หนวยสินทรัพยนั้นกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุน
จากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104

102.2 หากกิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหแกหนวยสินทรัพย
นั้นได อยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ กิจการตอง
102.2.1 เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยนั้น ซึ่งไมรวมมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยองคกรกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตางที่
เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104

102.2.2 ระบุกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุดที่รวมหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา ซึ่งกิจการสามารถปนสวนมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหหนวยสินทรัพยนั้นไดอยางสมเหตุสมผลและ
อยางสม่ําเสมอ

102.2.3 เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
ซึ่งรวมถึงสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรที่ถูกปนสวนให 
กับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น และรับรูผลตาง
ที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
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103. ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 8 ไดแสดงวิธีการนําขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ไปใชกับสินทรัพย
องคกร

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

104. กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (ซึ่งหมายถึง
กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ที่ไดรับการปนสวนคาความนิยมหรือ
สินทรัพยองคกร) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย หรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยนั้น กิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา เพื่อลดมูลคาตามบัญชี
ของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยตามลําดับ ดังนี้
104.1 อันดับแรก ลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เคยปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย 

(กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) และ
104.2 จากนั้น ลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาวตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
แตละรายการนั้น

กิจการตองรับรูการลดลงของมูลคาตามบัญชีเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละ
รายการตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 60

105. ในการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104 กิจการตองไมลด
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหต่ํากวาจํานวนที่สูงที่สุดของ
105.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย (หากสามารถกําหนดได)
105.2 มูลคาจากการใชสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
105.3 ศูนย

มูลคาของผลขาดทุนจากการดอยคาที่ตองถูกปนสวนใหแกสินทรัพยใดแตไมสามารถทําได
เนื่องจากติดเงื่อนไขขางตน ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นที่อยูในหนวยสินทรัพยหรือกลุม
ของหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวน

106. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการที่
รวมอยูในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดได มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหกิจการใชวิธี
ปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับสินทรัพย (ยกเวนคาความนิยม) ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย
เดียวกันตามดุลยพินิจของกิจการ เนื่องจากกิจการไดรับประโยชนจากการใชสินทรัพยเหลานั้นรวมกัน
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107. หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการได (ดูยอหนาที่ 67)
107.1 กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น

สูงกวา จํานวนที่มากกวาระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการจําหนายกับ
มูลคาหลังจากการปนสวนตามยอหนาที่ 104 และ 105

107.2 กิจการตองไมรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดที่สินทรัพยนั้นรวมอยูไมมีการดอยคาเกิดขึ้น ถึงแมวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายจะนอยกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นก็ตาม

ตัวอยาง

กิจการมีเครื่องจักรที่ชํารุดแตยังคงใชงานอยูแมวาจะไมดีดังเดิม เครื่องจักรมีมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายต่ํากวามูลคาตามบัญชี และไมไดกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่เปนอิสระ เครื่องจักรดังกลาวรวมอยู
ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุไดวาเปนกลุมสินทรัพยที่เล็กที่สุดซึ่งกอใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งสวนใหญ
แยกเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยอื่น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสายการผลิตแสดงให
เห็นวาสายการผลิตโดยรวมไมเกิดการดอยคา

ขอสมมติที่ 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแสดงใหเห็นวา
ฝายบริหารมิไดมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรนั้น
กิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรเพียงอยางเดียวได เนื่องจาก
(1) มูลคาจากการใชของเครื่องจักรนั้นอาจแตกตางจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย
(2) มูลคาจากการใชของเครื่องจักรนั้น กิจการสามารถกําหนดไดจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

ซึ่งเครื่องจักรนั้นรวมอยู (สายการผลิต)
เนื่องจากสายการผลิตไมไดดอยคาลง ดังนั้น จึงไมมีผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการตองรับรูสําหรับ
เครื่องจักร อยางไรก็ตาม กิจการอาจจําเปนตองประเมินอายุการใหประโยชนของเครื่องจักรใหม หรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดคาเสื่อมราคาใหเหมาะสม
“เนื่องจากระยะเวลาการคิดคาเสื่อมราคาที่สั้นลง หรือวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่เรงขึ้นอาจสะทอนอายุการ
ใหประโยชนที่เหลืออยู หรือรูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่กิจการไดรับไดดีขึ้น”

ขอสมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแสดงใหเห็นวา
ฝายบริหารมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรโดยจะขายเครื่องจักรเกาในอนาคตอันใกล กิจการ
ประมาณวากระแสเงินสดรับจากการใชอยางตอเนื่องไปจนถึงวันจําหนายเครื่องจักรมีคานอยมากจนไม
นํามาพิจารณา
มูลคาจากการใชของเครื่องจักรสามารถประมาณไดใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย 
ดังนั้น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรจึงสามารถกําหนดได และไมจําเปนตองพิจารณาถึงหนวย
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เปนของเครื่องจักรนั้น (ไดแก สายการผลิต) และเนื่องจากมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการจําหนายของเครื่องจักรต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอย
คาของเครื่องจักรดังกลาว

108. หลังจากปฏิบัติตามยอหนาที่ 104 และ 105 แลว  กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังเหลืออยูเปนหนี้สินหากมาตรฐานฉบับอื่นกําหนดไว

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
109. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งกิจการรับรูในงวดกอนไวในยอหนาที่ 110-116 
คําวา “สินทรัพย” ในยอหนาดังกลาวมีความหมายรวมถึง สินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพยแตละรายการไดระบุไวในยอหนาที่ 117-121
ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดระบุไวในยอหนาที่ 122-123 
และขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับคาความนิยมไดระบุไวในยอหนาที่ 124-125

110. ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม 
หากมีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น

111. กิจการตองประเมินวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการรับรูใน
งวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม  โดยพิจารณาถึงขอบงชี้ตอไปนี้เปนอยางนอย

แหลงขอมูลจากภายนอก

111.1 ราคาตลาดของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด
111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญที่สงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวดหรือ

ในอนาคตอันใกล ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ของกิจการ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพยนั้นเกี่ยวของอยู โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย 

111.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้นลดลง
จนนาจะมีผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชของสินทรัพย ซึ่ง
สงผลใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ

แหลงขอมูลภายใน

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เกี่ยวกับลักษณะการใช หรือคาดวาจะใชสินทรัพย 
ซึ่งสงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวด หรือในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลง
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ดังกลาวรวมถึงรายจายฝายทุนที่เกิดขึ้นระหวางงวด เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของสินทรัพย หรือการปรับโครงสรางการดําเนินงานที่กิจการนํา
สินทรัพยนั้นไปใช

111.5 มีหลักฐานจากขอมูลที่รายงานเปนการภายใน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกวาที่คาดไว

112. ขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจลดลงตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 111 สวนใหญ
เปนเรื่องเดียวกับขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาอาจเกิดผลขาดทุนการดอยคาตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 12 

113. หากมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ที่รับรูได
หมดไปหรือลดลง กิจการอาจตองทบทวนและปรับปรุงอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู รวมทั้งวิธีคิด  
คาเสื่อมราคา (หรือคาตัดจําหนาย) หรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน  
การบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยนั้น แมวากิจการไมไดกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยก็ตาม

114. กิจการตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ที่กิจการรับรู
ในงวดกอนหากประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภาย
หลังจากที่กิจการไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุดแลว ในกรณีนี้กิจการตองบันทึกเพิ่ม
มูลคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (เวนแตจะเปนไปตามยอหนาที่ 
117) การเพิ่มขึ้นนี้ คือ การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคานั่นเอง

115. การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการให
ประโยชนของสินทรัพยที่ประมาณขึ้นจากการใชหรือจากการขายสินทรัพยนั้นภายหลังที่กิจการรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นครั้งลาสุด ยอหนาที่ 130 กําหนดใหกิจการตองระบุถึงการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการ ที่สงผลใหศักยภาพในการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยเพิ่มขึ้น
ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรวมถึง
115.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ไดแก มูลคาที่คาดวาจะไดรับ

คืนอาจกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เปนมูลคาจากการใช)
115.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือระยะเวลาที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือ

การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด  หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคาจากการใช
115.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการของสิ่งที่นํามาพิจารณาในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุน

ในการขาย หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย

116. มูลคาจากการใชของสินทรัพยอาจสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น เนื่องจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาที่ใกลเขามา โดยที่ศักยภาพในการใหประโยชนของ
สินทรัพยไมเพิ่มขึ้น ในกรณีดังกลาว กิจการตองไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาหากผล
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ขาดทุนจากการดอยคาที่ลดลงนั้นเปนเพียงผลมาจากการที่เวลาไดผานไป (บางครั้งเรียกวาการปลด
สวนลด) แมวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตาม 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ

117. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ที่ไมใชคาความนิยม ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) 
หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดกอนๆ

118. สวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่มากกวามูลคาตามบัญชีที่ควร
จะเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยนั้นในงวดกอนๆ ถือเปนการตีราคาใหม กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยนั้นในการบันทึกรายการตีราคาสินทรัพยใหม

119. กิจการตองบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม โดยรับรู
ไปยังกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตกรณีที่สินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหมตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น (เชน วิธีราคาที่ใหม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองถือวาการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมเปนการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

120. กิจการตองรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยนั้นเพิ่ม อยางไรก็ตาม หาก
กิจการไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมนั้นไปยังกําไรหรือขาดทุน
ในงวดกอน กิจการตองรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไปยังกําไรหรือขาดทุน
เปนจํานวนไมเกินผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนๆ

121. หลังจากที่กิจการไดกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองปรับปรุงการคิดคาเสื่อม
ราคาหรือ คาตัดจําหนายของสินทรัพยในงวดอนาคต เพื่อปนสวนมูลคาตามบัญชีที่ปรับใหมของ
สินทรัพย หักดวยมูลคาคงเหลืออยางมีระบบ ตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

122. ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการ
จะตองปนสวนมูลคาที่เพิ่มขึ้นไปยังสินทรัพยแตละรายการ (ยกเวนคาความนิยม) ที่อยูในหนวย
สินทรัพยนั้น ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น การเพิ่มขึ้นของมูลคา
ตามบัญชีตองถือเสมือนเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละ
รายการ และใหรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 119
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123. ในการปนสวนรายการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 122 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการที่บันทึกเพิ่มนั้น 
จะตองไมสูงกวาจํานวนที่ต่ํากวาของ 
123.1 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
123.2 มูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคย

รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ

มูลคาที่จะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาสวนที่เหลือจากเงื่อนไขการปนสวนขางตน 
ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นในหนวยสินทรัพยเดียวกัน (ยกเวนคาความนิยม) ตามสัดสวน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

124. กิจการตองไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่ไดรับรูในงวดกอนๆ 

125. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ไมใหมีการรับรูคาความ
นิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ การเพิ่มขึ้นของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมในงวดบัญชี
หลังจากงวดที่รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมนั้น มักจะเปนการเพิ่มขึ้นของคาความ
นิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการมากกวาเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่
เกิดจากการซื้อกิจการที่รับรูไปแลว

การเปดเผยขอมูล
126. กิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้

126.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการแต
ละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอยคารวมอยู

126.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับรายการ ซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด
และรายการแตละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอย
คาที่กลับรายการรวมอยู

126.3 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมที่รับรูไปยังกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด

126.4 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับรายการของสินทรัพยที่ตีราคาใหมที่รับรูไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด

127. สินทรัพยแตละประเภท หมายถึง กลุมของสินทรัพยที่มีลักษณะและการใชงานคลายคลึงกันในการ
ดําเนินงานของกิจการ
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128. กิจการอาจเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่  126 รวมกับขอมูลอื่นที่ตองเปดเผย
ตามประเภทของสินทรัพย เชน อาจเปดเผยขอมูลเหลานี้รวมอยูในการกระทบยอดมูลคาตามบัญชี
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณระหวางวันตนงวดและวันสิ้นงวด ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)

129. กิจการที่รายงานขอมูลแยกตามสวนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)ตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
สําหรับทุกสวนงานที่รายงาน
129.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรูไปยังกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นระหวางงวด
129.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับรายการ และรับรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรู

ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด

130. หากกิจการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย รวมถึงคาความนิยม 
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ สําหรับ
รายการแตละรายการที่มีสาระสําคัญ
130.1 เหตุการณและสถานการณที่ทําใหกิจการตองรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ดอยคา
130.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับรายการ
130.3 สําหรับสินทรัพยแตละรายการ

130.3.1 ลักษณะสินทรัพยแตละรายการ และ
130.3.2 สวนงานที่สินทรัพยนั้นรวมอยู ถากิจการมีการรายงานขอมูลตามสวนงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงาน
ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)

130.4 สําหรับหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
130.4.1 คําอธิบายลักษณะของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (เชน เปนสาย

การ ผลิต โรงงาน การดําเนินงานทางธุรกิจ หนวยงานทางภูมิศาสตร หรือ
สวนงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

130.4.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับรายการ โดยแสดง
แยกตามสินทรัพยแตละประเภท และตามสวนงานที่เสนอรายงานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงาน
ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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130.4.3 คําอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในงวด
ปจจุบันและกอนหนานั้น และเหตุผลที่กิจการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรวม
สินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาว หากกิจการได
เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพยที่รวมอยูในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดหลังจากที่ไดประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดนั้นในครั้งกอน

130.5 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดวาเปน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หรือมูลคาจากการใช

130.6 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนเปนมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (เชน มูลคายุติธรรมกําหนดขึ้นโดยใชราคา
อางอิงจากตลาดซื้อขายคลอง)

130.7 อัตราคิดลดที่ใชในการประมาณมูลคาจากการใชสินทรัพยทั้งในปจจุบันและอดีต (ถามี) 
หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเปนมูลคาจากการใช

131. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรูหรือกลับ
รายการในระหวางงวด ดังตอไปนี้ หากไมมีขอมูลเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 130
131.1 ประเภทของสินทรัพยหลักที่เกิดผลขาดทุนจากการดอยคาหรือที่กลับรายการผลขาดทุน

จากการดอยคา
131.2 เหตุการณและสถานการณที่สําคัญที่ทําใหกิจการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ดอยคา

132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอสมมติที่สําคัญ ซึ่งกิจการใชในการกําหนด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด อยางไร
ก็ตามยอหนาที่ 134 กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใชในการวัดมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เมื่อมีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยนั้นดวย

133. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 หากกิจการไมไดทําการปนสวนคาความนิยมที่ไดมาจากการรวม
ธุรกิจในระหวางงวดใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของคาความนิยมที่ไมไดรับการปนสวน 
รวมถึงสาเหตุที่ไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว
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ประมาณการที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู

134. กิจการจะตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ สําหรับหนวยสินทรัพยแตละหนวย หรือกลุมสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดแตละกลุม หากมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมหรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
นั้นเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของคาความนิยมหรือ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ
134.1 มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวย

สินทรัพยนั้น
134.2 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ที่ปน

สวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
134.3  เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ

หนวยสินทรัพยวาเปนมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
134.4 หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยของสินทรัพย 

กําหนดจากมูลคาจากการใชจะตองเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี 
134.4.1 ลักษณะขอสมมติที่สําคัญที่ฝายบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสด

สําหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทาง
การเงินลาสุด ขอสมมติที่สําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากที่สุด

134.4.2 แนวทางที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญวามูลคา
ที่กําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับ
แหลงขอมูลภายนอกหรือไม หรืออธิบายถึงมูลคาที่กําหนดแตกตางจาก
ประสบการณในอดีตหรือแหลงขอมูลภายนอกอยางไร  และเพราะเหตุใด

134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดจากงบประมาณ หรือ
ประมาณการทางการเงินที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร ซึ่งนํามาใชในการ
กําหนดมูลคาจากการใช สําหรับหนวยสินทรัพยหรือของหนวยสินทรัพย หาก
งวดเวลาของประมาณการครอบคลุมระยะเวลาเกินกวา 5 ป ใหเปดเผยถึง
เหตุผลที่กิจการเห็นวาการใชประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกวา 5 ปนั้นมี
ความเหมาะสม

134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกลออกไป
กวางวดเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินลาสุด และเหตุผล
ประกอบ หากมีการใชอัตราการเติบโตที่สูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาว
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ของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการดําเนินงานอยู หรือตลาด 
ซึ่งหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นใชอยู

134.4.5 อัตราคิดลดที่ใชในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเปนมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย ใหเปดเผยวิธีการที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย และถากิจการมิไดกําหนดมูลคาดังกลาวจากราคาตลาดที่อางอิงได
สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
134.5.1 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ ซึ่งฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขาย ขอสมมติที่สําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
มากที่สุด

134.5.2 แนวทางที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญวาอางอิง
จากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับแหลงขอมูลภายนอก 
หรือไม หรืออธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตางจากประสบการณในอดีตหรือ
แหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเพราะเหตุใด

ถามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายถูกกําหนดโดยวิธีคิดลดประมาณกระแสเงินสด 
กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
134.5.3 ระยะเวลาที่ครอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด
134.5.4 อัตราการเติบโตที่ใชในการประมาณกระแสเงินสด
134.5.5 อัตราที่ใชในการคิดลดกระแสเงินสด

134.6 หากมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติที่สําคัญ ซึ่ง
ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุม
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งจะสงผลใหมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน กิจการตองเปดเผย
134.6.1 จํานวนผลตางของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ

หนวยสินทรัพยนั้นที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
134.6.2 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
134.6.3 จํานวนที่มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อจะทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยเทากับมูลคาตามบัญชี หลังจากไดรวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่
กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว
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135. หากมูลคาตามบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดหลายหนวย และมูลคาที่ปนสวนใหกับแตละหนวยไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา
ตามบัญชีของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
โดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวควบคูกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม 
หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย 
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้น นอกจากนี้ หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวย
สินทรัพยเหลานั้น กําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติที่สําคัญเดียวกัน และมูลคาตามบัญชีรวมของคา
ความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหหนวย
สินทรัพยซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติที่สําคัญเดียวกัน ดังกลาวมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการ
ใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการโดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวพรอมกับ
ขอมูลดังตอไปนี้
135.1 มูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย

สินทรัพยนั้น
135.2 มูลคาตามบัญชีรวมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปน

สวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
135.3 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ
135.4 คําอธิบายวิธีการที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญขอสมมติ

แตละขอวามูลคาที่กําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับ
แหลงขอมูลภายนอก หรือไม หากไม ใหอธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตางจาก
ประสบการณในอดีตและแหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง

135.5 หากมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติที่สําคัญทําใหการ
กําหนดผลรวมของมูลคาตามบัญชี ของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
มากกวาผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับ กิจการตองเปดเผย
135.5.1 จํานวนผลตางที่มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ

หนวยสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาตามบัญชี
135.5.2 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
135.5.3 จํานวนมูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อที่จะทําใหผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุม
ของหนวยสินทรัพย เทากับมูลคาตามบัญชี  หลังจากไดรวมผลจากการ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว 
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136. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนําผลการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนครั้ง
ลาสุดของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ที่จัดทําในงวดบัญชีกอน 
มาใชในการอางอิงในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยใน
งวดปจจุบันหากเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ในกรณีนี้ ขอมูลซึ่งตองเปดเผยตามยอหนาที่ 134 และ 
135 สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยดังกลาว ไดแก ขอมูลการคํานวณมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนที่ยกมาจากงวดกอน

137. ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 9 แสดงตัวอยางการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 134 และ 135

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 
138. (ยอหนานี้ไมใช)

139. ใหกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
139.1 สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจ

เปนวันที่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
139.2 สําหรับสินทรัพยอื่น โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยเริ่มจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554

140. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการที่กําหนดไวในยอหนาที่ 139 นํามาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้มาถือปฏิบัติกอนวันที่ที่ระบุในยอหนาที่  139 อยางไรก็ตาม หากกิจการใดนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกอนวันที่ที่กํ าหนดไว กิจการจะตองนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) และ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาถือปฏิบัติพรอมกันดวย

140ก. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน แกไขถอยคําที่ใชใน
มาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ยังแกไขยอหนาที่ 61 120 126 และ129 กิจการตองนําสวนที่แกไข
มาถือปฏิบัติ สําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน มาถือปฏิบัติกอน 
กิจการตองถือปฏิบัติสวนที่แกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย

140ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) แกไขยอหนาที่ 65 81 85 และ 139 ยกเลิกยอ หนาที่ 91 ถึง 95 และ138 และเพิ่ม
ภาคผนวก ค กิจการตองนําสวนที่แกไขมาถือปฏิบัติ สําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) มาถือปฏิบัติกอน กิจการตองถือปฏิบัติสวน
ที่แกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย
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140ค. ยอหนาที่ 134.5 ไดถูกแกไข โดยกิจการตองนําสวนที่แกไขมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตน
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอน
วันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 
ใหเปดเผยถึงขอเท็จจริงดังกลาวดวย

140ง. ตนทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม (ไดมีการแกไขใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรก 
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) ไดเพิ่มเติมยอหนาที่ 12.8 โดยกิจการตองนําการแกไขดังกลาวมาถือปฏิบัติสําหรับรอบ
ระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามยอหนาที่ 4 และ 38ก. ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดกอนหนา 
กิจการตองถือปฏิบัติตามยอหนา 12.8 ในงวดเดียวกัน

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
141. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคา

ของสินทรัพย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

การใชเทคนิคมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใช

ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงแนวทางในการใชเทคนิคมูลคา
ปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใช คําวา “สินทรัพย” ในภาคผนวกนี้ ใหมีความหมายครอบคลุมถึงกลุมของ
สินทรัพยที่เปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

องคประกอบของการวัดมูลคาปจจุบัน

ก1 ความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางสินทรัพยสามารถระบุไดโดยใชองคประกอบดังตอไปนี้รวมกัน
(ก) ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีที่ซับซอนขึ้น อาจใชกลุมกระแสเงินสด

ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
(ข) การคาดการณเกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด

เหลานั้น
(ค) มูลคาของเงินตามเวลา ที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด ณ ปจจุบัน
(ง) ราคาที่ไดสะทอนถึงความไมแนนอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย
(จ) ปจจัยอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจไมสามารถระบุได (เชน การขาดสภาพคลอง) แตเปนปจจัย ที่ผูมีสวน

รวมในตลาดมักจะพิจารณาในการกําหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจาก
สินทรัพย 

ก2 ภาคผนวกนี้ไดเปรียบเทียบวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันที่กิจการสามารถนํามาใชในการประมาณมูลคา
จากการใชของสินทรัพย 2 วิธี โดยจะเลือกใชวิธีใดนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดขึ้น การคํานวณตาม
วิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ไดรวมผลจากปจจัย (ข)–(จ) ที่กลาวขางตนในอัตราคิดลดท่ีใช และ
วิธีการคํานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ (Expected Cash Flow approach) ไดมีการรวมปจจัย (ข) (ง) 
และ (จ) ในการคํานวณกระแสเงินสดที่คาดการณหลังปรับดวยความเสี่ยง ไมวากิจการจะใชวิธีใด
สะทอนการคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดใน
อนาคต ผลการคํานวณที่ไดควรสะทอนมูลคาปจจุบันที่คาดการณของกระแสเงินสดในอนาคต เชน การ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแลว

หลักเกณฑทั่วไป

ก3 เทคนิคที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณที่แวดลอมสินทรัพยภายใตการพิจารณา อยางไรก็ตาม กิจการสามารถใชหลักเกณฑ
ตอไปนี้ในการวัดมูลคาปจจุบันของสินทรัพยในกรณีทั่วไปได



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 52/92

(ก) อัตราดอกเบี้ยที่ใชคิดลดกระแสเงินสดควรสะทอนถึงขอสมมติที่สอดคลองกับขอสมมติที่ใช
กับกระแสเงินสดที่คาดการณ มิฉะนั้น อาจเกิดความซ้ําซอนหรือละเลยผลกระทบของขอสมมติ
ดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการอาจใชอัตราคิดลดรอยละ 12 กับกระแสเงินสดตามสัญญาที่จะไดรับ
จากลูกหนี้เงินใหกูยืม อัตราดังกลาวสะทอนถึงการคาดการณเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ใน
อนาคตจากเงินใหกูยืมที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว กิจการตองไมใชอัตรา รอยละ 12 ซึ่งเปนอัตรา
เดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณเนื่องจากกระแสเงินสดดังกลาวไดสะทอนขอ
สมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชําระดังกลาวแลว

(ข) กระแสเงินสดที่คาดการณและอัตราคิดลดควรปราศจากความลําเอียง ตลอดจนปราศจากการนํา
ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับสินทรัพยมารวมพิจารณา ตัวอยางเชน การปรับประมาณการกระแสเงินสด
สุทธิใหต่ําลงโดยเจตนาเพื่อเพ่ิมกําไรในอนาคตของสินทรัพย ถือวามีความลําเอียงในการวัดมูลคา

(ค) กระแสเงินสดที่คาดการณ หรืออัตราคิดลดควรสะทอนใหเห็นขอบเขตผลลัพธที่เปนไปได
มากกวาการใชมูลคาต่ําสุดหรือ มูลคาสูงสุด ที่มีความเปนไปไดมากที่สุดเพียงมูลคาเดียว

การวัดมูลคาปจจุบันโดยวิธีดั้งเดิม (Traditional Approach) และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ 
(Expected Cash Flow Approach) 

วิธีดั้งเดิม

ก4 การนํามูลคาปจจุบันมาประยุกตใชในการบันทึกบัญชีโดยดั้งเดิมแลวจะใชประมาณการกระแสเงินสด
เพียงชุดเดียว และอัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซึ่งถือเปนอัตราที่สะทอนความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
การคํานวณตามวิธีดั้งเดิมจะมีขอสมมติวาอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใชนั้นสามารถสะทอนการคาดการณ
กระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงสวนเพิ่มที่เหมาะสมไดในทุกกรณี ดังนั้น วิธีดั้งเดิมจะให
ความสําคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเปนอยางมาก

ก5 ในบางสถานการณ กิจการสามารถนําวิธีดั้งเดิมมาใชไดโดยงาย เชน การที่มีสินทรัพยที่คลายคลึงกัน
อยูในตลาด หรือในกรณีที่สินทรัพยมีกระแสเงินสดที่อางอิงจากสัญญา เกณฑที่นํามาใชในการกําหนด
มูลคาปจจุบันจะขึ้นอยูกับลักษณะของสินทรัพยนั้น เชน หุนกู อัตราดอกเบี้ย 12%

ก6 อยางไรก็ดี วิธีดั้งเดิมอาจไมเหมาะสมในบางกรณีที่ตองวัดมูลคาแบบซับซอน เชน การวัดมูลคาของ
สินทรัพยที่ไมใชทรัพยสินทางการเงินซึ่งไมมีตลาดสําหรับสินทรัพยนั้น หรือไมมีสินทรัพยที่คลายคลึง
กันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนที่สะทอนความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม กิจการตองวิเคราะห
สินทรัพยที่ตองการพิจารณานั้นพรอมกับสินทรัพยอื่นในตลาดอยางนอย 2 รายการ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ระบุไดอัตราคิดลดกระแสเงินสดจะตองอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่สามารถระบุไดจาก
สินทรัพยดังกลาวที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคลายคลึงกับกระแสเงินสดของสินทรัพยภายใตการ
พิจารณา ดังนั้นในการวัดคากิจการตองกระทําการ ดังนี้
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ก(6.1) ระบุกลุมของกระแสเงินสดที่ตองการคิดลด
ก(6.2) ระบุสินทรัพยอื่นในตลาด ซึ่งมีลักษณะกระแสเงินสดคลายคลึงกับสินทรัพยภายใตการพิจารณา
ก(6.3) เปรียบเทียบกลุมของกระแสเงินสดของสินทรัพยทั้งสอง เพื่อใหมั่นใจวามีลักษณะที่คลายกัน

เชน ทั้งสองกลุมเปนกระแสเงินสดตามสัญญาเหมือนกัน หรือ กลุมแรกเปนกระแสเงินสด
ตามสัญญา สวนอีกกลุมเปนกระแสเงินสดจากการประมาณการ

ก(6.4) ประเมินวามีองคประกอบใดที่มีอยูในสินทรัพยหนึ่ง แตไมไดอยูในอีกสินทรัพยหนึ่ง
บางหรือไม เชน สินทรัพยแรกมีสภาพคลองนอยกวาสินทรัพยที่สอง

ก(6.5) ประเมินวากลุมกระแสเงินสดของสินทรัพยแตละรายการจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
คลายคลึงกันหรือไม หากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ

ก7 ในบางสถานการณ วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกวาวิธีดั้งเดิม เนื่องจาก 
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณจะใชขอมูลกระแสเงินสดที่มีความเปนไปไดทั้งหมดมาพิจารณาแทนที่จะ
ใชกระแสเงินสดที่มีความเปนไปไดมากที่สุดเพียงกลุมเดียว ตัวอยางเชน กระแสเงินสดอาจเปน 
100 ลานบาท 200 ลานบาท หรือ 300 ลานบาท ดวยความนาจะเปน 10% 60% และ 30% 
ตามลําดับ กระแสเงินสดที่คาดการณจะเทากับ 220 ลานบาท ดังนั้นวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ
จึงแตกตางจากวิธีดั้งเดิม โดยเนนที่การวิเคราะหกระแสเงินสดที่กําลังพิจารณาโดยตรงและการระบุ
ขอสมมติในการวัดคาที่ชัดเจนกวาวิธีดั้งเดิม

ก8 ในการคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณกิจการสามารถใชเทคนิคมูลคาปจจุบันมาประกอบเมื่อ
ชวงเวลาที่จะไดรับกระแสเงินสดไมแนนอน ตัวอยางเชน กิจการอาจไดรับกระแสเงินสดจํานวน 
1,000 ลานบาท ในหนึ่งป หรือในสองป หรือในสามป ดวยความนาจะเปน 10% 60% และ 30% 
ตามลําดับ ตัวอยางขางลางนี้แสดงวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันที่คาดวาจะไดรับในสถานการณดังกลาว

(หนวย: ลานบาท)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท 
ในระยะเวลา 1 ป  ทีอ่ัตราคิดลด 5% 952.38
ความนาจะเปน 10.00% 95.24
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท 
ในระยะเวลา 2 ป  ทีอ่ัตราคิดลด 5.25% 902.73
ความนาจะเปน 60.00% 541.64
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท 
ในระยะเวลา 3 ป  ทีอ่ัตราคิดลด 5.5% 851.61
ความนาจะเปน 30.00% 255.48
มูลคาปจจุบันที่คาดวาจะไดรับ 892.36
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ก9 มูลคาปจจุบันที่คาดวาจะไดรับจํานวน 892.36 ลานบาท แตกตางจากผลที่ไดถาคํานวณโดยวิธีดั้งเดิม
โดยใชประมาณการที่ดีที่สุดจํานวน 902.73 ลานบาท (ความนาจะเปน 60%) ในการคํานวณมูลคา
ปจจุบันตามวิธีดั้งเดิมที่ใชในตัวอยางนี้ กิจการจําเปนตองตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่อาจเปนไปได
ของกระแสเงินสดที่นํามาใช ซึ่งมิไดสะทอนความเปนไปไดของจังหวะเวลาอื่น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคิด
ลดที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันตามวิธีดั้งเดิมไมสามารถสะทอนความไมแนนอนของจังหวะเวลา
ได

ก10 การนําความนาจะเปนมาใช เปนองคประกอบที่สําคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ แมมีผูวิจารณ
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ วาการกําหนดความนาจะเปนใหกับประมาณการ ซึ่งคํานวณขึ้นมาโดยใช
ดุลยพินิจของผูคํานวณนั้นทําใหขอมูลเกิดความแมนยํามากขึ้นจริงหรือไม แตการประยุกตวิธีการ
คํานวณแบบดั้งเดิมที่เหมาะสม (ตามที่กลาวใน ก6) ก็ตองการการประมาณการและดุลยพินิจของ
ผูคํานวณเชนกัน แตวิธีดั้งเดิมไมมีการแสดงการคํานวณในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนเหมือนวิธีกระแสเงิน
สดที่คาดการณ

ก11 ประมาณการหลายประเภทที่จัดทําขึ้นในทางปฏิบัติในปจจุบัน ไดรวมสวนประกอบของกระแสเงินสด
ที่คาดการณแลวอยางไมเปนทางการ นอกจากนี้ บอยครั้งที่นักบัญชีจําเปนตองวัดมูลคาสินทรัพยดวย
ขอมูลที่มีอยูจํากัดเกี่ยวกับความนาจะเปนของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น เชน นักบัญชีอาจตองเผชิญ
กับสถานการณดังนี้
ก11.1 เมื่อจํานวนเงินที่ประมาณขึ้นมีมูลคาอยูระหวาง 50 ลานบาท และ 250 ลานบาท ไมมี

จํานวนใดในชวงดังกลาวที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกวาจํานวนอื่น แตจากขอมูลที่มีอยูจํากัด
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดการณ จะเทากับ 150 ลานบาท [(50 + 250)/2]

ก11.2 เมื่อจํานวนเงินที่ประมาณขึ้นมีมูลคาอยูระหวาง 50 ลานบาท และ 250 ลานบาท โดยที่
จํานวนที่เปนไปไดมากที่สุดคือ 100 ลานบาท แตไมสามารถกําหนดความนาจะเปน
ของแตละจํานวนได จากขอมูลที่มีอยูจํากัดดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดหวังจะเทากับ 
133.33 ลานบาท [(50+100+250)/3]

ก11.3 จํานวนที่ประมาณไวไดแก 50 ลานบาท (ความนาจะเปน 10%) 250 ลานบาท (ความนา
จะเปน 30%) หรือ 100 ลานบาท (ความนาจะเปน 60%) จากขอมูลที่มีอยูอยางจํากัด
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดการณโดยประมาณคือ 140 ลานบาท [(50x0.10)+(250x0.30)
+(100x0.60)]

ในแตละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณจะใหคาประมาณที่ดีกวาการใชจํานวนที่นอยที่สุด 
จํานวนที่มากที่สุด หรือจํานวนที่มีความเปนไปไดมากที่สุด เพียงจํานวนเดียว

ก12 กิจการควรพิจารณาถึงตนทุนที่ตองเสียไป และประโยชนที่จะไดรับในการเลือกใชวิธีกระแสเงินสดที่
คาดการณ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเขาถึงขอมูลจํานวนมาก ซึ่งนํามาคํานวณกระแสเงินสดได
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หลายสถานการณ หรือในบางครั้งกิจการอาจสามารถจัดทําประมาณการทางการเงินที่ระบุความผันแปร
ของกระแสเงินสดไดเพียงคราวๆ ยกเวนจะยอมเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น กิจการควรพิจารณาความสมดุล
ระหวางตนทุนเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมมากับการเพิ่มขึ้นของความนาเชื่อถือในการวัดมูลคา

ก13 มีผูใหความเห็นวา เทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณไมเหมาะสมหากจะนําไปใชในการวัดสินทรัพย
รายการเดียว หรือสินทรัพยที่ขอมูลกระแสเงินสดที่เปนไปไดมีอยูจํากัด ตัวอยางเชน สินทรัพยที่มี
กระแสเงินสดที่เปนไปได 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจํานวน 10 ลานบาท ที่ความนาจะเปน 90% และ 
1,000 ลานบาท ที่ความนาจะเปน 10% ในกรณีดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดการณที่คํานวณไดจะ
เทากับ 109 ลานบาท ซึ่งผูใหความเห็นวิจารณวามูลคาดังกลาวไมเปนตัวแทนที่ดีของจํานวนกระแส
เงินสดที่จะไดรับ

ก14 คําวิจารณขางตนแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงดานวัตถุประสงคในการวัดคา หากวัตถุประสงค คือ 
การรวบรวมตนทุนที่จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่คาดการณอาจจะไมเปนตัวแทนที่เที่ยงธรรมของตนทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้ใหความสําคัญกับการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมนาจะเปน 10 ลานบาท แมวาจะเปนกระแส
เงินสดที่มีความเปนไปไดสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการวัดมูลคา 10 ลานบาทไมไดรวมความไมแนนอน
ของกระแสเงินสดในการวัดคาสินทรัพย แตกลับถูกรายงานเสมือนกระแสเงินสดที่มีความชัดเจน
แนนอน ในกรณีทั่วไป ไมมีกิจการใดที่จะขายสินทรัพยที่มีลักษณะดังกลาวในราคา 10 ลานบาท

อัตราคิดลด

ก15 ไมวากิจการจะใชวิธีใดในการวัดมูลคาจากการใชของสินทรัพยก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคิดลด
กระแสเงินสดตองไมรวมความเสี่ยง ซึ่งไดปรับในประมาณการกระแสเงินสดแลว เพื่อหลีกเลี่ยง
การซ้ําซอนของผลกระทบของขอสมมติบางประการ

ก16 หากกิจการไมสามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพยในตลาดได กิจการสามารถใชอัตรา
โดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกลาวได โดยจะตองประเมินสภาพตลาดในปจจุบันเกี่ยวกับ
(ก) มูลคาของเงินตามเวลาสําหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพย และ
(ข) ปจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในยอหนา ก1 ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยจะตองระวังมิใหปจจัย

ดังกลาวสงผลใหตองปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด

ก17 ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่มจากการพิจารณาอัตราตางๆ ดังตอไปนี้
(ก) ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของกิจการ ซึ่งอาจกําหนดโดยใชเทคนิค เชน แบบจําลอง

การตีราคาสินทรัพยประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)
(ข) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมสวนเพิ่มของกิจการ
(ค) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมอื่นๆ ในตลาด
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ก18 อยางไรก็ตาม อัตราเหลานี้จะตองถูกปรับปรุง
(ก) เพื่อสะทอนใหเห็นถึงแนวทางที่ตลาดใชในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวของกับกระแส

เงินสดที่คาดการณของสินทรัพยนั้น
(ข) เพื่อแยกความเสี่ยงที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดที่คาดการณของสินทรัพย หรือความเสี่ยง

ที่ไดรวมอยูในกระแสเงินสดที่คาดการณแลว
ทั้งนี้ ควรพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยง
ดานราคา ประกอบดวย

ก19 อัตราคิดลดตองเปนอิสระจากโครงสรางเงินทุนของกิจการ และวิธีการที่กิจการจัดหาเงิน เพื่อใชในการ
ซื้อสินทรัพย เนื่องจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยในอนาคตไมขึ้นอยูกับวิธีการที่
กิจการจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพยนั้น

ก20 ยอหนาที่ 55 ของมาตรฐานฉบับนี้ กําหนดใหอัตราคิดลดที่ใชเปนอัตรากอนภาษี ดังนั้น หากเกณฑ
ที่ใชในการประมาณการอัตราคิดลดเปนอัตราหลังภาษีจะตองปรับใหเปนอัตรากอนภาษี

ก21 โดยปกติ กิจการจะใชอัตราคิดลดอัตราเดียวสําหรับการประมาณการมูลคาจากการใชของสินทรัพย 
อยางไรก็ตาม กิจการควรใชอัตราคิดลดหลายอัตราสําหรับชวงเวลาที่ตางกัน หากมูลคาจากการใช
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแตละชวงเวลา หรือตอโครงสรางของอัตราดอกเบี้ย

ภาคผนวก ข
ภาคผนวกนี้ไมเกี่ยวของ

ภาคผนวก ค

การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมและสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
ภาคผนวกน้ีถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

ค1 เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ ผูซื้อวัดมูลคาและรับรูคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ ดวยจํานวนตามขอ 1 ที่มากกวาจํานวนตามขอ 
2 ดังตอไปนี้
(1) ผลรวมของ:

(ก) มูลคาของสิ่งตอบแทนที่โอน ซึ่งวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงมูลคา
ความยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
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(ข) มูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในกิจการผูถูกซื้อ ซึ่งวัดมูลคาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 

(ค) มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ของสวนไดเสียในทุนของกิจการที่ถูกซื้อที่ถือโดยผูซื้อกอน
วันที่ซื้อ ในกรณีของการรวมธุรกิจที่บรรลุผลเปนขั้นๆ

(2) จํานวนสุทธิของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ซื้อ ที่สามารถระบุไดที่ไดรับมา ถือวาการวัดมูลคา
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
(เมื่อมีการประกาศใช) 

การปนสวนคาความนิยม

ค2 ยอหนาที่ 80 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการที่เปนผูซื้อตองปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ โดยไมคํานึงวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูก
ซื้อจะถูกปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้นหรือไม แตสามารถเปนไป
ไดที่ประโยชนจากการรวมธุรกิจบางสวนจะถูกปนสวนไปใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมไมมีสวนไดเสีย

การทดสอบการดอยคา

ค3 การทดสอบการดอยคาตองเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด กับมูลคาตามบัญชีของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น 

ค4 หากกิจการวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามสัดสวนของสวนไดเสียในสินทรัพยที่ระบุได
สุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ แทนการใชมูลคายุติธรรม คาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะรวมอยูในมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่เกี่ยวของ แตไมถูกรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ ดังนั้นกิจการตองเพิ่มมูลคาตามบัญชีของ
คาความนิยมที่ถูกปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยโดยรวมคาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคาตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงนี้จะนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของหนวยสินทรัพยดังกลาวในการพิจารณาวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นดอยคาหรือไม

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา

ค5 ยอหนา 104 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้น
โดยไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เคยปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยกอน จากนั้นผลขาดทุน
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ที่เหลือจึงนําไปลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ที่อยูในหนวยสินทรัพยดังกลาวตามสัดสวนของ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น

ค6 หากบริษัทยอยหรือบางสวนของบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมถือเปน
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการดอยคาตองถูกปนสวนใหกับบริษัทแมและ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย

ค7 หากบริษัทยอยหรือบางสวนงานของบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม เปน
สวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีขนาดใหญกวา ผลขาดทุนจากการดอยคาของ
คาความนิยมตองถูกปนสวนไปยังสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดทั้งสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมและสวนที่มิใชสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลขาดทุนจากการดอยคาตองถูกปน
สวนไปยังสวนตางๆ ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเงินสดตามเกณฑดังนี้
(ก) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาที่เกี่ยวของกับคาความนิยมในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด โดย

เทียบกับมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสวนนั้นกอนเกิด
การดอยคา และ

(ข) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ระบุไดในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
โดยเทียบกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสวน
นั้นกอนเกิดการดอยคา การดอยคาจะถูกปนสวนใหกับสินทรัพยของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดแตละสวน ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการในสวนนั้น

สําหรับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ใหกิจการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับบริษัทใหญ
และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย

ค8 หากกิจการไมไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่ เกิดขึ้นเนื่องจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ที่เกี่ยวของกับคาความนิยมซึ่งยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ (ดูภาคผนวก ค4) กิจการ
ตองไมรับรูการดอยคาดังกลาวเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม ในกรณีดังกลาว ผล
ขาดทุนจากการดอยคาที่เกี่ยวของกับคาความนิยมที่สามารถปนสวนไปยังบริษัทใหญเทานั้นที่จะรับรู
เปนผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

ค9 ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 7 แสดงถึงกรณีของการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมรวมอยู ซึ่งบริษัทไมไดเปนผูถือหุนทั้งหมด
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ตัวอยาง
ตัวอยางนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

ตัวอยางในภาคผนวกนี้มีขอสมมติวากิจการที่เกี่ยวของไมมีรายการอื่นนอกจากรายการที่ระบุตามตัวอยาง

ตัวอยางที่ 1 การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
วัตถุประสงคของตัวอยางนี้ เพื่อ

1. ใหแนวทางในการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในสถานการณตางๆ และ

2. เนนถึงปจจัยบางปจจัยที่กิจการอาจใชในการพิจารณากําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มี
สินทรัพยที่พิจารณารวมอยู

ตัวอยาง ก) กลุมรานขายปลีกที่มีเจาของเดียวกัน

รานลูกอยูในกลุมของรานขายปลีกแม สินคาทั้งหมดของรานลูกซื้อผานแผนกจัดซื้อของรานแม 
นโยบายเกี่ยวกับการตั้งราคา การตลาด การโฆษณาและบุคลากร กําหนดและตัดสินใจโดยรานแม ยกเวน
การจางพนักงานเก็บเงินและพนักงานขายของ นอกจากนี้รานแมเปนเจาของรานอื่นๆ อีก 5 รานในละแวกอื่น
ในจังหวัดเดียวกับรานลูก และเปนเจาของรานในจังหวัดอื่นอีก 20 ราน รานทุกรานดําเนินการเหมือนกับ
รานลูก รานแมซื้อรานลูกและรานคาขายปลีกอื่นๆ อีก 4 รานมาเมื่อ 5 ปกอน โดยมีการบันทึกคาความนิยม
จากการซื้อครั้งนั้น

การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูก

การวิเคราะห

ในการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูกควรพิจารณาเรื่องตอไปนี้
1. รายงานภายในของฝายบริหารที่จัดไวเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาแตละรานแยก

จากกัน
2. ธุรกิจดําเนินงานบนผลกําไรเปนแตละรานหรือบนผลกําไรรวมของทุกรานในแตละจังหวัด

รานคาทั้งหมดของรานแมตั้งอยูในละแวกที่ตางกันและอาจมีกลุมลูกคาที่ตางกัน ดังนั้น แมวารานลูก
จะดําเนินงานภายใตการดูแลของรานแม แตกระแสเงินสดรับสวนใหญของรานลูกไมขึ้นอยูกับกระแสเงินสดรับ
ของรานอื่นๆ ที่รานแมเปนเจาของ จึงนาจะถือไดวารานลูก คือ หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

หากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูกถือเปนหนวยที่เล็กที่สุดภายในรานแม ซึ่งเปนระดับ
ที่รานแมใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารงานภายใน รานแมตองทดสอบการดอยคาของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 90 แตหากรานแมไมมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชี
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ของคาความนิยมและไมไดทําการประเมินคาความนิยม ณ ระดับของรานลูกในการบริหารงานภายใน รานแม
ตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 88 ในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

ตัวอยาง ข) โรงงานที่ดําเนินงานในขั้นการผลิตระหวางทางของกระบวนการผลิต

วัตถุดิบที่มีนัยสําคัญที่ใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูปของโรงงาน ก คือ ผลิตภัณฑที่ซื้อจากโรงงาน ข 
ซึ่งอยูภายใตกิจการเดียวกัน โรงงาน ข ขายผลิตภัณฑใหกับโรงงาน ก ในราคาโอน ซึ่งเปนราคาที่รวมกําไร
ทั้งหมดแลว โรงงาน ก ขายสินคาสําเร็จรูปใหลูกคาภายนอกกิจการ 80% และโรงงาน ข ขายผลิตภัณฑให
โรงงาน ก 60% สวนที่เหลือ 40% ขายใหกับลูกคาภายนอกกิจการ

การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงาน ก และโรงงาน ข
กรณีที่ 1 โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑดังกลาวไดในตลาดซื้อขายคลอง ซึ่งราคาโอนภายในสูง

กวาราคาตลาด
กรณีที่ 2 ไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับผลิตภัณฑที่โรงงาน ข ขายใหโรงงาน ก

การวิเคราะหกรณีที่ 1

โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑในตลาดซื้อขายคลอง และกระแสเงินสดรับไมขึ้นอยูกับกระแสเงิน
สดรับจากโรงงาน ก ดังนั้น จึงอาจถือไดวาโรงงาน ข คือ หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด แมวา
โรงงาน ก จะนําผลิตภัณฑบางสวนไปใช (ดูยอหนาที่ 70)

ในขณะเดียวกัน โรงงาน ก ถือเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดวย เนื่องจากโรงงาน ก ขาย 
80% ของสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคาภายนอกกิจการ ดังนั้น จึงพิจารณาไดวากระแสเงินสดรับเปนอิสระ

เนื่องจากราคาโอนภายในมิไดสะทอนถึงราคาตลาดของผลิตภัณฑจากโรงงาน ข ดังนั้น ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชของทั้งโรงงาน ข และโรงงาน ก กิจการตองปรับปรุงงบประมาณและประมาณการ
ทางการเงินเพื่อใหไดประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดสําหรับราคาสินคาของโรงงาน ข ซึ่งกิจการ
นํามาใชเปนการภายใน (ดูยอหนาที่ 70)

การวิเคราะหกรณีที่ 2

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละโรงงานไมนาที่จะประเมินแยกโดยอิสระจากมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของอีกโรงงานได เนื่องจาก

(1) ผลิตภัณฑสวนใหญของโรงงาน ข ถูกนําไปใชภายใน และไมสามารถขายในตลาดซื้อขายคลอง
กระแสเงินสดรับของโรงงาน ข จึงขึ้นอยูกับความตองการผลิตภัณฑของโรงงาน ก ดังนั้น กระแสเงินสดรับสวน
ใหญของโรงงาน ข จึงไมสามารถแยกโดยอิสระจากกระแสเงินสดรับของโรงงาน ก ได

(2) ทั้งสองโรงงานถูกบริหารงานรวมกัน
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จากเหตุผลดังกลาว โรงงาน ข และโรงงาน ก รวมกัน นาที่จะถือวาเปนกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุ
ไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่เปนอิสระ

ตัวอยาง ค) บริษัทที่มีผลิตภัณฑชนิดเดียว

บริษัท แม จํากัด ผลิตผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียว และเปนเจาของโรงงาน 1 2 และ 3 ซึ่งตั้งอยู
ตางจังหวัด โรงงาน 1 ผลิตชิ้นสวนซึ่งจะนําไปประกอบในโรงงาน 2 หรือ 3 ซึ่งโรงงาน 2 และโรงงาน 3 มิไดใช
กําลังการผลิตรวมอยางเต็มที่  บริษัท แม จํากัด ขายผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงาน 2 หรือโรงงาน 3 
ทั่วราชอาณาจักร เชน ผลิตภัณฑจากโรงงาน 2 อาจขายในจังหวัดที่โรงงาน 3 ตั้งอยูหากโรงงาน 2 สามารถ
จัดสงไดรวดเร็วกวา ดังนั้น ระดับการใชกําลังการผลิตของโรงงาน 2 และ 3 ขึ้นอยูกับสวนแบงการขายระหวาง
โรงงานทั้งสอง

การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงาน 1 2 และ 3 
กรณีที่ 1 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
กรณีที่ 2 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ

การวิเคราะหกรณีที่ 1 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ

โรงงาน 1 นาจะถือวาเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแยกตางหาก เนื่องจากผลิตภัณฑ
จากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 1 ขอ ข กรณีที่ 1)

แมวาผลิตภัณฑจากโรงงาน 2 และ 3 จะมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แตกระแสเงินสดที่โรงงาน 2 
และ 3 ไดรับขึ้นอยูกับสวนแบงการผลิตระหวางโรงงานทั้งสอง กระแสเงินสดที่โรงงาน 2 และ 3 ไดรับจึง
ไมสามารถที่จะแยกพิจารณาจากกันได ดังนั้น โรงงาน 2 และ 3 รวมกันนาจะถือวาเปนกลุมที่เล็กที่สุด
ที่สามารถระบุไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเปนอิสระ

ในการกําหนดมูลคาจากการใชของโรงงาน 1 และ 2 รวมกับ 3 บริษัท แม จํากัด ตองปรับปรุง
งบประมาณและประมาณการทางการเงิน เพื่อใหไดประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ
จากโรงงาน 1 (ดูยอหนาที่ 70)

การวิเคราะหกรณีที่ 2 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละโรงงานไมนาที่จะประเมินแยกจากกันได เนื่องจาก

(1) ผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ดังนั้น กระแสเงินสดที่โรงงาน 1
จะไดรับขึ้นอยูกับการขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซึ่งโรงงาน 2 และ 3 ผลิต

(2) แมวาผลิตภัณฑที่โรงงาน 2 และ 3 ผลิตจะมีตลาดซื้อขายคลองรองรับก็ตาม กระแสเงินสดที่ 
โรงงาน 2 และ 3 จะไดรับขึ้นอยูกับสวนแบงการผลิตระหวางโรงงานทั้งสอง ดังนั้น กระแสเงินสดที่ โรงงาน 2 
และ 3 จะไดรับจึงไมนาที่จะแยกพิจารณาจากกันได
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จากเหตุผลดังกลาว โรงงาน 1 2 และ 3 รวมกัน (หรือบริษัท แม จํากัด โดยรวม) ถือวาเปนกลุมที่
เล็กที่สุดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเปนอิสระ

ตัวอยาง ง) ชื่อนิตยสาร

สํานักพิมพแหงหนึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ชื่อของนิตยสาร 30 ชื่อ ซึ่งกิจการซื้อมา 10 ชื่อและตั้งขึ้นเอง 
20 ชื่อ กิจการบันทึกจํานวนเงินที่จายซื้อชื่อนิตยสารเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และบันทึกรายจายที่เกี่ยวของกับ
การตั้งชื่อนิตยสารและคาใชจายที่เกี่ยวของในการคงไวซึ่งลิขสิทธิ์เปนคาใชจายทันทีที่เกิด กิจการสามารถระบุ
กระแสเงินสดที่ไดรับจากการขายตรงและคาโฆษณาสําหรับนิตยสารแตละชื่อได การดําเนินงานของนิตยสาร 
แตละชื่อแบงตามกลุมลูกคา ระดับของรายไดคาโฆษณาของนิตยสารแตละชื่อขึ้นอยูกับกลุมลูกคาของนิตยสาร
นั้นๆ ฝายบริหารมีนโยบายที่จะเลิกใชชื่อนิตยสารเกากอนที่ชื่อนั้นจะหมดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
และเปลี่ยนแทนโดยใชชื่อใหมสําหรับกลุมลูกคาเดิม

การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของนิตยสารแตละชื่อ

การวิเคราะห

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของนิตยสารแตละชื่อนาที่จะประเมินแยกจากกันได แมวาระดับของรายได
คาโฆษณาของนิตยสารแตละชื่อจะไดรับผลกระทบจากนิตยสารชื่ออื่นๆ ที่อยูในกลุมลูกคาเดียวกัน แตกระแส
เงินสดที่ไดรับจากการขายตรงและคาโฆษณาสามารถระบุไดสําหรับนิตยสารแตละชื่อ และแมวานิตยสารตางๆ 
จะจัดประเภทตามกลุมลูกคา แตการตัดสินใจที่จะเลิกใชชื่อของนิตยสารจะพิจารณาแตละชื่อโดยแยกจากกัน

ดังนั้น นิตยสารแตละชื่อนาจะถือวาเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแยกจากกัน เนื่องจาก
สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งมีความเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากชื่อนิตยสารอื่น

ตัวอยาง จ) อาคารที่กิจการใชเองบางสวนและใหเชาบางสวน

บริษัท แม จํากัด ซึ่งทําธุรกิจดานการผลิต เปนเจาของอาคารสํานักงานใหญ ซึ่งเดิมมีไวใชเอง ตอมา
ภายหลังไดมีการลดขนาดของกิจการลง บริษัท แม จํากัด จึงใหบุคคลภายนอกเชาอาคารสํานักงานใหญ
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีสัญญาใหเชาเปนเวลา 5 ป

การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของอาคาร

การวิเคราะห

การใชอาคารสํานักงานใหญมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชสนับสนุนกิจกรรมการผลิตและถือวาเปน
สินทรัพยองคกร ดังนั้น อาคารสํานักงานใหญทั้งอาคารไมสามารถที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่มีความเปน
อิสระจากกระแสเงินสดรับจากกิจการโดยรวม จึงนาจะถือวาอาคารสํานักงานใหญเปนสวนหนึ่งของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งก็คือบริษัท แม จํากัด โดยรวม
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อาคารสํานักงานใหญไมไดถือไวเพื่อการลงทุน ดังนั้น กิจการไมควรที่จะกําหนดมูลคาจากการใชของ
อาคารนั้นโดยการประมาณคาเชาในตลาดในอนาคต

ตัวอยางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชและการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.20x0 บริษัท ผูลงทุน จํากัด ซื้อบริษัท แม จํากัด ดวยจํานวนเงิน 10 ลานบาท บริษัท แม จํากัด 
มีโรงงานผลิตอยู ใน 3 ประเทศ

ตารางที่ 1 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 20x0
(หนวย : พันบาท)

การปนสวนราคาซื้อ มูลคายุติธรรมของสินทรัพย คาความนิยม (1)

ที่สามารถระบุได
________________ _____________________ ____________

กิจกรรมในประเทศที่ 1 3,000 2,000 1,000
กิจกรรมในประเทศที่ 2 2,000 1,500   500
กิจกรรมในประเทศที่ 3 5,000 3,500 1,500
รวม 10,000 7,000 3,000

(1) กิจกรรมในแตละประเทศถือวาเปนระดับที่เล็กที่สุดที่ฝายบริหารใชในการประเมินคาความนิยมเปนการภายใน คา
ความนิยมคํานวณขึ้นจากผลตางระหวางราคาซื้อของกิจกรรมในแตละประเทศซึ่งระบุไวในสัญญาซื้อขาย และมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุได

เนื่องจากคาความนิยมถูกปนสวนใหกับกิจกรรมของโรงงานแตละประเทศ บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตอง
ทดสอบการดอยคาของแตละกิจกรรมอยางนอยปละครั้ง หรือบอยครั้งกวานั้น หากมีขอบงชี้วากิจกรรม
ดังกลาวอาจเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90) 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาที่สูงกวาของมูลคาจากการใชและมูลคายุติธรรมหักตนทุนขาย) ของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เนื่องจากมูลคาจากการใชซึ่งกิจการคํานวณขึ้น ณ วันสิ้นป 20x0 และ 20x1
มีมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยสูงกวามูลคาตามบัญชี จึงถือไดวากิจกรรม
ของโรงงานแตละประเทศและคาความนิยมที่ปนสวนใหกิจกรรมดังกลาวไมเกิดการดอยคา

ณ ตนป พ.ศ. 20x2 รัฐบาลออกกฎหมายหามสงออกสินคาที่ผลิตจากโรงงานประเทศที่ 1 ทําให
บริษัท ผูลงทุน จํากัด จะตองลดกําลังการผลิตของโรงงานดังกลาวลง 40% ในอนาคตอันใกล

กฎหมายหามสงออกที่มีนัยสําคัญ ซึ่งจะทําใหกําลังการผลิตลดลงดังกลาวทําใหบริษัท ผูลงทุน จํากัด 
ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของการดําเนินงานของโรงงานประเทศที่ 1 ณ ตนป 20x2
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บริษัท ผูลงทุน จํากัด คิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 12 ป สําหรับสินทรัพยที่ระบุ
ไดของโรงงานในประเทศที่ 1 และคาดวาไมมีมูลคาคงเหลือ

ในการกําหนดมูลคาจากการใชสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานประเทศที่ 1 
บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตองดําเนินการดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 2)

ก) จัดเตรียมขอมูลประมาณการกระแสเงินสดที่ไดจากงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิน
ลาสุดสําหรับระยะเวลา 5 ปขางหนา (พ.ศ. 20x2 - 20x6) ซึ่งไดรับอนุมัติโดยฝายบริหาร

ข) ประมาณกระแสเงินสดสําหรับระยะเวลาหลังจากนั้น (ป พ.ศ. 20x7-20y2) โดยใชอัตราการ
เติบโตที่ลดลง กิจการประมาณอัตราการเติบโตของป พ.ศ. 20x7 ไวที่ รอยละ 3 ซึ่งอัตรานี้ต่ํา
กวาอัตราการเติบโตระยะยาวโดยเฉลี่ยสําหรับตลาดที่รองรับสินคาที่ผลิตโดยโรงงานที่ 1

ค) เลือกอัตราคิดลด เทากับ 15% ซึ่งเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนใหเห็นถึงการประเมิน
สถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาปจจุบันของเงินและความเสี่ยง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของโรงงาน
ประเทศที่ 1 

การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 เทากับ
1,360,000 บาท

บริษัท ผูลงทุน จํากัด เปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 (ดูตารางที่ 3)

เนื่องจากมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนประมาณ 1,473,000 บาท บริษัท ผูลงทุน
จํากัดจึงรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 1,473,000 บาท ในกําไรหรือขาดทุนทันที โดยบริษัท ผูลงทุน
จํากัด ตองลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ให
เหลือศูนยกอนที่จะลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ระบุไดอื่นๆ ในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดใน
โรงงานในประเทศที่ 1นั้น (ดูยอหนาที่ 104)

ผลกระทบจากภาษีเงินไดคํานวณขึ้นและบันทึกแยกตางหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง 
ภาษีเงินได (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 3 ขอ ก)
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ตารางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1   
เมื่อตนป 20x2

(หนวย : พันบาท)

ป (พ.ศ)

อัตราการ
เติบโต

ระยะยาว
กระแสเงินสดใน

อนาคต
ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบัน 

ณ อัตราคิดลด 15%
กระแสเงินสด    

ในอนาคตที่คิดลด

20x2 (n=1) 230(1) 0.86957 200
20x3 253(1) 0.75614 191
20x4 273(1) 0.65752 180
20x5 290(1) 0.57175 166
20x6 304(1) 0.49718 151
20x7 3 % 313(2) 0.43233 135
20x8 - 2 % 307(2) 0.37594 115
20x9 - 6 % 289(2) 0.32690 94
20y0 - 15 % 245(2) 0.28426 70
20y1 - 25 % 184(2) 0.24719 45
20y2 - 67 % 61(2) 0.21494 13
มูลคาจากการใช 1,360

(1) จากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่ดีที่สุดของฝายบริหาร (หลังจากที่กําลังการผลิตลดลง 40%)
(2) จากการพยากรณโดยอางอิงกระแสเงินสดรับของปกอน โดยใชอัตราการเติบโตที่ลดลง
(3) ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบันคํานวณมาจากสูตร k = 1/(1+a)n เมื่อ a = อัตราคิดลด และ n = จํานวนป

ที่คิดลด
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ตารางที่ 3 การคํานวณและการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของ
โรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 20x2

ตนป 20x2 คาความนิยม         สินทรัพยที่         (หนวย: พันบาท)
ระบุได รวม

___________ _________ _______
ราคาทุน 1,000    2,000 3,000
คาเสื่อมราคาสะสม
(ป พ.ศ. 20x1)            -        (167)              (167)

มูลคาตามบัญชี 1,000 1,833 2,833
ผลขาดทุนจากการดอยคา (1,000) (473)   (1,473)
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา           0 1,360    1,360

ตัวอยางที่ 3 ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตัวอยาง ก) ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา

จากขอมูลของบริษัท ผูลงทุน จํากัด ในตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 2 มีขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้

ณ ตนป 20x2 ฐานภาษีของสินทรัพยที่ระบุไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานใน
ประเทศที่ 1 เทากับ 900,000 บาท กิจการไมสามารถนําผลขาดทุนจากการดอยคาไปรวมเปนคาใชจายทาง
ภาษี อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 40% 

การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 
ทําใหผลแตกตางชั่วคราวดานภาษีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยเหลานั้นลดลง หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลดลงเชนกัน

(หนวย : พันบาท)

ตนป 20x2 สินทรัพยที่ระบุไดกอน
ผลขาดทุนจากการ

ดอยคา

ผลขาดทุนจาก
การดอยคา

สินทรัพยที่ระบุได
หลังหักผลขาดทุน
จากการดอยคา

มูลคาตามบัญชี (ตัวอยางประกอบการ
อธิบายที่ 2)

1,833 (473) 1,360

ฐานภาษี 900 - 900
ผลแตกตางชั่วคราวทางภาษี 933 (473) 460
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ที่อัตราภาษี 40% 373 (189) 184
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ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได จะไมมีการรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในสวน
ที่เกี่ยวของกับคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก ดังนั้น ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจึงไมทําให
เกิดรายการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ตัวอยาง ข) การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่กอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

บริษัท เกง จํากัด มีสินทรัพยที่ระบุได ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี 1,000 ,000 บาท และมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน 650,000 บาท ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 800,000 บาทและอัตราภาษีเทากับ 30% กิจการ
ไมสามารถนําผลขาดทุนจากการดอยคาไปรวมเปนคาใชจายทางภาษี ผลกระทบของผลขาดทุนจากการดอยคา
แสดงไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

กอนการดอยคา ผลกระทบของ
การดอยคา

หลังการดอยคา

มูลคาตามบัญชี 1,000 (350) 650
ฐานภาษี 800 - 800
ผลแตกตางชั่วคราวทางภาษี 200 (350) (150)

หนี้สิน(สินทรัพย)ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
ที่อัตราภาษี 30% 60 (105) (45)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กําหนดใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไมเกิน
จํานวนที่มีความเปนไปไดวากิจการจะมีกําไรสุทธิทางภาษีซึ่งกิจการสามารถนําผลแตกตางชั่วคราวนี้ไปใช
ประโยชนทางภาษีได

ตัวอยางที่ 4 การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
จากตัวอยางที่ 2 มีขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในตัวอยางนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี

ในป พ.ศ. 20x3 รัฐบาลดังกลาวยังคงบริหารราชการแผนดินอยูในประเทศที่ 1 ปรากฏวาผลกระทบ
จากกฎหมายหามสงออกไมไดเลวรายเทาที่ฝายบริหารคาดการณไวตั้งแตแรกเริ่ม ทําใหฝายบริหารประมาณวา
การผลิตจะเพิ่มขึ้น 30% การเปลี่ยนแปลงที่นาพอใจเชนนี้ทําใหบริษัท ผูลงทุน จํากัด จําเปนตองประเมินมูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยสุทธิของโรงงานที่ 1 ใหม (ดูยอหนาที่ 110 ถึง 111) โดยหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ยังคงเปนการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1  
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การคํานวณที่คลายคลึงกับตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 2 แสดงใหเห็นวา มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ในปจจุบัน คือ 1,910,000 บาท

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา

บริษัท ผูลงทุน จํากัด เปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีสุทธิของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานที่ 1 สิ้นป 20x3

(หนวย : พันบาท)
คาความนิยม สินทรัพยที่ รวม

ระบุได
        ___________ _________ _______

ตนป 20x2 (ตัวอยางที่ 2)
ราคาทุน 1,000 2,000 3,000
คาเสื่อมราคาสะสม - (167) (167)
ผลขาดทุนจากการดอยคา (1,000) (473) (1,473)
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา    0 1,360 1,360

สิ้นป 20x3
คาเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้น (2 ป) (1) -  (247) (247)
มูลคาตามบัญช ี                                                 0 1,113 1,113
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 1,910
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนที่สูงกวามูลคาตามบัญชี            797

(1) หลังจากที่บริษัท ผูลงทุน จํากัด รับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ตนป 20x2 บริษัท ผูลงทุน จํากัดปรับปรุงคา
เสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่ระบุไดของโรงงานในประเทศที่ 1 จาก 166,700 บาทตอป ไปเปน 123,600 บาทตอป 
ซึ่งคํานวณจากมูลคาตามบัญชีที่ไดรับการปรับปรุง และอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู (11 ป)

บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาซึ่งรับรูในป 20x2 ตามยอหนาที่
114 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่นาพอใจเกี่ยวกับประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยสุทธิของโรงงานในประเทศที่ 1 ภายหลังที่บริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาแลว
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ตามยอหนาที่ 122 และ 123 บริษัท ผูลงทุน จํากัด เพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ระบุไดของ
โรงงานในประเทศที่ 1 จํานวน 387,000 บาท (ดูตารางที่ 3) ซึ่งไมเกินจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน (1,910,000 บาท) กับราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยที่ระบุได (1,500,000 บาท) 
(ดูตารางที่ 2) กิจการรับรูการเพิ่มขึ้นดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนทันที

ตามยอหนาที่ 124 บริษัท ผูลงทุน จํากัด ไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

ตารางที่ 2 การกําหนดราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยที่ระบุได ของโรงงานในประเทศที่ 1 
ณ วันสิ้นป 20x3

(หนวย : พันบาท)
ณ วันสิ้นป 20x3 สินทรัพยที่ระบุได_______________
ราคาทุน 2,000
คาเสื่อมราคาสะสม (166.7 x 3 ป) (500)
ราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม 1,500
มูลคาตามบัญชี (ตารางที่ 1) 1,113
ผลตาง   387

ตารางที่ 3 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของโรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันสิ้นป 20x3

(หนวย : พันบาท)
คาความนิยม สินทรัพย        รวม

ที่ระบุได___________ _________ _______
ราคาทุน 1,000 2,000 3,000
คาตัดจําหนายสะสม -   (414) (414)
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม   (1,000)  (473) (1,473)
มูลคาตามบัญชี         - 1,113 1,113
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา                      0                387             387
มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคา                                                          0 1,500 1,500
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ตัวอยางที่ 5 การปฏิบัติสําหรับการปรับโครงสรางในอนาคต
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้

ณ วันสิ้นป  20x0 บริษัท ก จํากัด ทดสอบการดอยคาของโรงงาน ซึ่ งเปนหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด สินทรัพยของโรงงานแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งโรงงานมีมูลคาตาม
บัญชีเปนจํานวน 3,000,000 บาท และมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 10 ป

กิจการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาการใชและ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี
ที่ 14%)

ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณที่มีขอมูลดังตอไปนี้

(1) ณ วันสิ้นป 20x3 จะมีการปรับโครงสรางโรงงาน ซึ่งใชเงินจํานวนประมาณ 100,000 บาท 
เนื่องจากบริษัท ก จํากัด ยังมิไดตกลงผูกพันที่จะปรับโครงสราง จึงยังไมมีการรับรูประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
คาใชจายในการปรับโครงสรางในอนาคต

(2) กิจการจะไดรับประโยชนในอนาคตจากการปรับโครงสรางนี้ ในรูปของกระแสเงินสดจาย
ในอนาคตที่ลดลง

ณ วันสิ้นป 20x2 บริษัท ก จํากัด มีขอผูกมัดที่จะปรับโครงสราง ซึ่งไดประมาณคาใชจายไวเปน
จํานวน 100,000 บาท และบริษัทไดตั้งประมาณการหนี้สินตามจํานวนดังกลาว ประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตของโรงงานที่สะทอนอยูในงบประมาณลาสุดที่อนุมัติโดยฝายบริหารปรากฏดังรายการที่แสดงไวใน 
ตารางที่ 3) และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม ณ เหมือนกับที่เคยประมาณไว ณ วันสิ้นป 20x0  

ณ วันสิ้นป 20x3 รายจายในการปรับโครงสรางที่เกิดขึ้นและมีการจายจริงมีจํานวน 100,000 บาท 
อนึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงงานที่สะทอนอยูในงบประมาณลาสุดที่อนุมัติโดยฝายบริหาร
และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม เหมือนกับที่ไดเคยประมาณการไว ณ วันสิ้นป 20x2

ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาจากการใชของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x0  

(หนวย: พันบาท)
ป พ.ศ                      กระแสเงินสดในอนาคต                มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

                                        (อัตราคิดลด 14%)                          
20x1 300 263
20x2     280 215
20x3 420(1) 283
20x4 520(2) 308
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20x5 350(2) 182
20x6 420(2) 191
20x7 480(2) 192
20x8 480(2) 168
20x9 460(2) 141

20x10                           400(2)                                    108
มูลคาจากการใช 2,051

(1) มรวมตนทุนการปรับโครงสรางที่ประมาณไวในงบประมาณของฝายบริหาร
(2) ไมรวมผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางในอนาคตที่ประมาณไวในงบประมาณของฝาย บริหาร

เนื่องจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (มูลคาจากการใช) ต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น บริษัท ก 
จํากัด ตองบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของโรงงาน

ตารางที่ 2 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นป 20x0  
(หนวย : พันบาท)

โรงงาน
________

มูลคาตามบัญชีกอนผลขาดทุนจากการดอยคา 3,000
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 1) 2,051
ผลขาดทุนจากการดอยคา (949)
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา 2,051

ณ วันสิ้นป 20x1  
ไมมีเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งกําหนดใหกิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหม ดังนั้นกิจการ

จึงไมจําเปนตองคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ณ วันสิ้นป 20x2  
กิจการมีขอผูกมัดที่จะปรับโครงสราง ดังนั้น ในการกําหนดมูลคาจากการใชของโรงงาน กิจการจึงนํา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางมาพิจารณาในการประมาณการกระแสเงินสดซึ่งสงผลให
กระแสเงินสดในอนาคตที่ประมาณไวซึ่งใชในการกําหนดมูลคาจากการใช ณ วันสิ้นป 20x0 เพิ่มขึ้น ดังนั้น 
ณ วันสิ้นป 20x2 กิจการจึงคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงานใหม ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่
110 และ 111
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ตารางที่ 3 การคํานวณมูลคาจากการใชของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x2
(หนวย : พันบาท)

       ป พ.ศ.           กระแสเงินสดในอนาคต มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
                                                (อัตราคิดลด 14%)

20x3 420(1) 368
20x4 570(2) 439
20x5 380(2) 256
20x6 450(2) 266
20x7 510(2) 265
20x8 510(2) 232
25x9 480(2) 192
20x10 410(2)                                  144

    มูลคาจากการใช 2,162

(1) ไมรวมรายจายในการปรับโครงสรางที่ประมาณไว เนื่องจากไดมีการรับรูหนี้สินไวแลว
(2) รวมประมาณการผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสราง ซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (มูลคาจากการใช) สูงกวามูลคาตามบัญชี (ดูตารางที่ 4) ดังนั้น
บริษัท ก จํากัด ตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ซึ่งไดบันทึกไว ณ วันสิ้นป 20x0

ตารางที่ 4 การคํานวณการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นป 20x2

(หนวย: พันบาท)
โรงงาน

มูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นป 20x0 (ตารางที่ 2)  2,051
ณ วันสิ้นป 20x2
คาเสื่อมราคาสะสม (สําหรับป 20x1 และ 20x2 ดูตารางที่ 5)  (410)
มูลคาตามบัญชีกอนการกลับรายการ       1,641
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 3)                        2,162
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา                                                 521
มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการ        2,162
มูลคาตามบัญชีราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)                            2,400(1)

(1)การกลับรายการมิไดทําใหมูลคาตามบัญชีของโรงงาน (2,162,000 บาท) สูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรเปนหาก
คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (2,400,000 บาท) ดังนั้น กิจการสามารถรับรูการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการดอยคาไดท้ังจํานวน
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ณ วันสิ้นป 20x3

รายการจายคาปรับโครงสรางทําใหเกิดกระแสเงินสดจาย จํานวน 100,000 บาท แมวาจะเกิดกระแสเงินสด
จาย แตประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการใชในการคํานวณมูลคาจากการใช ณ วันสิ้นป 20x2
ไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไมมีการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x3 

ตารางที่ 5 สรุปมูลคาตามบัญชีของโรงงาน

               (หนวย: พันบาท)
ณ วันสิ้นป ราคาทุนเดิมหักคา

เสื่อมราคาสะสม
มูลคาที่คาดวา

จะไดรับคืน
คาเสื่อมราคาที่

ปรับปรุง
ผลขาดทุนจาก

การดอยคา
มูลคาตามบัญชี
หลังการดอยคา

25x5 3,000 2,051 0 (949) 2,051
25x6 2,700 * (205) 0 1,846
25x7 2,400 2,162 (205) 521 2,162
25x8 2,100 * (270) 0 1,892

* ไมจําเปนตองคํานวณเนื่องจากไมมีขอบงชี้วาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอยางที่ 6 การปฏิบัติเกี่ยวกับรายจายฝายทุนที่จะเกิดขึ้น

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้

ณ วันสิ้นป 20x0 บริษัท ข จํากัด ทดสอบการดอยคาของเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง ซึ่งเปนหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด กิจการแสดงเครื่องจักรดังกลาวไวดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม และมีมูลคาตาม
บัญชีเทากับ 150 ลานบาท อายุการใหประโยชนที่เหลืออยูเทากับ 10 ป

กิจการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักร (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี 14%

ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณดังนี้
(1) คาใชจายที่จําเปนโดยประมาณเพื่อรักษาระดับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจของเครื่องจักรที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น จากเครื่องจักร ณ สภาพปจจุบัน
(2) ในป 20x4 กิจการจะมีรายจายฝายทุนจํานวน 25,000,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของเครื่องจักรในการเพิ่มกําลังผลิต
ณ วันสิ้นป 20x4 ไดเกิดรายจายฝายทุนดังกลาว ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องจักร

ที่สะทอนอยูในงบประมาณลาสุดที่ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารแสดงไวในตารางที่ 3 อัตราคิดลดในปจจุบัน
เทากับที่ไดประมาณไว ณ วันสิ้นป 20x0
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ณ วันสิ้นป 20x0

ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาจากการใชของเครื่องจักร ณ วันสิ้นป 20x0

(หนวย: พันบาท)
ป               กระแสเงินสดในอนาคต           มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

                                                                                                     (อัตราคิดลด 14%)        
20x1       22,165(1)  19,443
20x2       21,450(1)  16,505
20x3       20,550(1), (2)  13,871
20x4       24,725(1),(3) 14,639
20x5       25,325(1) ,(3) 13,153
20x6       24,825(1) ,(3) 11,310
20x7       24,123(1) ,(3)     9,640
20x8       25,533(1) ,(3)     8,951
20x9                     24,234(1) ,(3)                                     7,452
20x10                     22,850(1) ,(3)                                                 6,164

          มูลคาจากการใช                  121,128
(1) รวมประมาณการคาใชจายที่จําเปนในการรักษาระดับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับจากเครื่องจักร ณ สภาพปจจุบัน
(2) ไมรวมประมาณการรายจายฝายทุน ซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร
(3) ไมรวมผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาจากการใช) ต่ํากวามูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร ทําใหบริษัท ข
จํากัด รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องจักร

ตารางที่ 2 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นป 20x0

(หนวย: พันบาท)
เครื่องจักร

มูลคาตามบัญชีกอนผลขาดทุนจากการดอยคา 150,000
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 1) 121,128
ผลขาดทุนจากการดอยคา (28,872)
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา 121,128

ป 20x1 - 20x3
ไมมีขอบงชี้ที่ทําใหบริษัทตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรใหม บริษัทจึงไมจําเปนตอง
คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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ณ วันสิ้นป 20x4

ไดมีรายจายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเกิดขึ้น ดังนั้น ในการกําหนดมูลคาจากการใช
ของเครื่องจักร กิจการจะนําผลประโยชนในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงเครื่องจักรมาพิจารณาใน
การประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งสงผลใหประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใชในการกําหนดมูลคา
จากการใช ณ วันสิ้นป 20x0 เพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้ กิจการจึงคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักร 
ณ วันสิ้นป 20x4 ใหม ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 110 และ 111

ตารางที่ 3 การคํานวณมูลคาจากการใชของเครื่องจักร ณ วันสิ้นงวด 20x4

(หนวย: พันบาท)
                      
ป  กระแสเงินสดในอนาคต(1) มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดใน

อนาคต อัตราคิดลดรอยละ 14
25x5 30,321                              26,597
25x6 32,750 25,200
25x7 31,721 21,411
25x8 31,950 18,917
25x9 33,100 17,191
25x10 27,999                              12,756
มูลคาจากการใช                                                122,072

(1) รวมประมาณการผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการซอมเครื่องจักรซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักร (มูลคาจากการใช) สูงกวามูลคาตามบัญชีและราคาทุนเดิม
หักคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (ดูตารางที่ 4) ดังนั้น บริษัท ข จํากัด จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของเครื่องจักรที่เคยรับรู ณ วันสิ้นป 20x0 ทําใหยอดคงเหลือในบัญชีเครื่องจักรแสดงไวดวยราคา
ทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร
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ตารางที่ 4 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคาที่ตองกลับรายการ ณ วันสิ้นงวด 20x4

(หนวย : พันบาท)
เครื่องจักร

มูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นป 20x0 (ตารางที่ 2) 121,128 
ณ วันสิ้นป 20x4
คาเสื่อมราคาสะสม (ป 20x1-20x4 ดูตารางที่ 5) (48,452)
รายจายฝายทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร   25,000
มูลคาตามบัญชีกอนการกลับรายการ   97,676
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 3) 122,072
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา   17,324
มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการ 115,000

มูลคาตามบัญชีที่คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)                  115,000 (1)

(1) มูลคาจากการใชของเครื่องจักรสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนซึ่งคํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม 
ทําใหกิจการบันทึกการกลับรายการไดจํากัดเพียงจํานวนเทาที่จะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของเครื่องจักรสูงกวามูลคา
ตามบัญชีที่คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม  

ตารางที่ 5 สรุปมูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร

(หนวย : พันบาท)
ป ราคาทุนเดิม

หักคาเสื่อม
ราคาสะสม

มูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืน

คาเสื่อมราคาที่
ปรับปรุงแลว

ผลขาดทุนจาก
การดอยคา

มูลคาตาม
บัญชีหลังการ

ดอยคา

20x0 150,000 121,128 0 (28,872) 121,128 
20x1 135,000 * (12,113) 0 109,015 
20x2 120,000 * (12,113) 0 96,902
20x3 105,000 * (12,113) 0 84,789
20x4 90,000 (12,113)
รายจายฝายทุน 25,000 -

115,000 122,072 (12,133) 17,324 115,000 
20x5 95,833 * (19,167) 0 95,833

* ไมจําเปนตองคํานวณเนื่องจากไมมีขอบงชี้วาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
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ตัวอยางที่ 7 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม และสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม 

ตัวอยางนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี

ตัวอยาง ก) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่วัดมูลคาเริ่มแรกตามสัดสวนของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธ ิ

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้

ที่มา

ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 บริษัทใหญไดมาซึ่งสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย จํานวน 
80% เปนจํานวนเงิน 2,100,000 บาท ณ วันดังกลาว บริษัทยอยมีสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ซึ่งมีราคายุติธรรม 
1,500,000 บาท บริษัทใหญเลือกวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามสัดสวนของสวนไดเสียใน
สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของบริษัทยอยจํานวน 300,000 บาท (20% ของ 1,500,000 บาท) คาความนิยม
จํานวน 900,000 บาท คํานวณจากผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่โอนใหเนื่องจากการรวมธุรกิจและสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม (2,100,000 บาท + 300,000 บาท) กับสินทรัพยสุทธิที่ระบุได (1,500,000 บาท) 

สินทรัพยของบริษัทยอยทั้งหมด เปนกลุมของสินทรัพยที่เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งสวน
ใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย หรือกลุมของสินทรัพยอื่น ดังนั้น จึงถือวาบริษัทยอย
เปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ดวยเหตุที่วากิจการคาดวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหนวยอื่น
ของบริษัทใหญจะไดรับประโยชนจากจากผลผนึกที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการปนสวนคาความนิยม
จํานวน 500,000 บาท ที่เกี่ยวของกับผลผนึกดังกลาวไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายในกิจการ
ของบริษัทใหญและเนื่องจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ประกอบขึ้นเปนบริษัทยอยนั้นไดรวมเอาคา
ความนิยมไวเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการทดสอบการดอยคาทุกป หรือมี
ความถี่มากกวานั้น หากมีขอบงชี้วาอาจเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2552))

ณ วันสิ้นป 20x3 บริษัทใหญกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ของบริษัทยอยไดเทากับ 1,000,000 บาท และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยซึ่งไมรวม
คาความนิยมเทากับ 1,350,000 บาท

การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)

คาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคุมรวมอยูในมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของบริษัทยอยเปนจํานวน 1,000,000 บาท แตกิจการมิไดรับรูรายการดังกลาวในงบการเงินรวมของ
บริษัทใหญ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามยอหนา ค4 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กิจการตองเพิ่มมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยเพื่อใหรวม   
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คาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคุมดวย กอนที่จะนําไปเปรียบเทียบกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวน 1,000,000 บาท คาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียของบริษัท
ใหญ 80% ในบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ มีคาเทากับ 400,000 บาท หลังจากการปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดหนวยอื่นภายในบริษัทใหญจํานวน 500,000 บาท ดังนั้นคาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 20% ในบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ จึงมีคาเทากับ 100,000 บาท 

ตารางที่ 1 การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20x3

(หนวย : พันบาท)
ณ วันสิ้นป 20x3 คาความนิยมของ

บริษัทยอย
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได       รวม

มูลคาตามบัญชี 400 1,350          1,750
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ยังไมรับรู 100 - 100
มูลคาตามบัญชทีี่ปรับปรุงแลว 500 1,350          1,850
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน      1,000
ผลขาดทุนจากการดอยคา       850     

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา

ตามยอหนาที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) บริษัทใหญตองปนสวนผล
ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 850,000 บาท ใหกับสินทรัพยในหนวยโดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยมเปนอันดับแรก

ดังนั้น กิจการจึงปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 500,000 บาท จากทั้งหมดจํานวน 
850,000 บาท ใหกับคาความนิยม เพื่อใหเปนไปตามยอหนา ค6 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย หากบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุม
อยูบางสวนนั้นเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ใหกิจการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของคา
ความนิยมไปยังสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการ
ปนสวนกําไรหรือขาดทุน ในตัวอยางนี้ กิจการปนสวนกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑที่สัมพันธกับสวนไดเสียของ
เจาของ เนื่องจากกิจการรับรูคาความนิยมเพียงไมเกินขอบเขตของสวนไดเสียของเจาของของบริษัทใหญ
คือ 80% ของบริษัทยอย บริษัทใหญจึงรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมเพียง 80% หรือ 
400,000 บาท

กิจการจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่เหลืออยูจํานวน 350,000 บาท โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยที่ระบุไดของบริษัทยอย
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ตารางที่ 2 การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20x3

(หนวย : พันบาท)
ณ วันสิ้นป 20x3 คาความนิยม สินทรัพยสุทธิที่ระบุได       รวม

มูลคาตามบัญชี    400 1,350 1,750
ผลขาดทุนจากการดอยคา                      (400)   (350)               (750)          
มูลคาตามบัญชีหลังรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคา     -      1,000   1,000      

ตัวอยาง ข) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่วัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและบริษัทยอย
ที่เกี่ยวของเปนหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เปนอิสระ

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้

บริษัทใหญไดมาซึ่งสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย 80% เปนจํานวนเงิน 2,100,000 
บาท ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 ณ วันดังกลาวบริษัทยอยมีสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิซึ่งมีมูลคายุติธรรมจํานวน 
1,500,000 บาท บริษัทใหญเลือกที่จะวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคายุติธรรม เทากับ
จํานวน 350,000 บาท คาความนิยมจํานวน 950,000 บาท คือผลตางระหวางจํานวนรวมของสิ่งตอบแทนที่
จายชําระทั้งหมดและจํานวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (2,100,000 บาท + 350,000 บาท) และ
ของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ (1,500,000 บาท)

สินทรัพยของบริษัทยอยทั้งหมดเปนกลุมของสินทรัพยที่เล็กที่สุดที่สามารถกอใหเกิดเงินสดรับ ซึ่งมี
ความเปนอิสระอยางมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยอื่น ดังนั้นจึงถือวา
บริษัทยอยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เนื่องจากหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นของบริษัท
ใหญคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ คาความนิยมซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจจํานวน 500,000 บาท 
ไดถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญ และเนื่องจากมูลคาตามบัญชีของ
บริษัทยอยดังกลาวไดรวมคาความนิยมไวดวย จึงจําเปนตองทดสอบการดอยคาทุกป และทดสอบการดอยคา
เมื่อมีขอบงชี้วาอาจจะเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90)

การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)

ณ วันสิ้นป 20X3 บริษัทใหญระบุวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
(บริษัทยอย) เทากับ 1,650,000 บาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยท่ีไมรวมคาความนิยม
เทากับ 1,350,000 บาท
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ตารางที่ 1 การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20X3
(หนวย : พันบาท)

ณ วันสิ้นป 20X3 คาความนิยม สินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ รวม
บาท บาท บาท

มูลคาตามบัญชี 450 1,350 1,800
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 1,650

ผลขาดทุนจากการดอยคา    150

การปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคา

ตามยอหนาที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย รายการผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 150,000 บาท จะถูกปนสวนไปยังสินทรัพยในหนวย
สินทรัพยดังกลาว โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน

ดังนั้น รายการผลขาดทุนจากการดอยคาทั้งหมดจํานวน 150,000 บาทสําหรับหนวยสินทรัพย
ดังกลาวจะถูกปนสวนใหกับคาความนิยม ตามยอหนาที่ ค6 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ถาบริษัทยอยที่เปนหนวยของสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดและเปนบริษัทยอยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมบางสวน รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ
คาความนิยมจะถูกปนสวนใหกับสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑ
การปนสวนเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุน

ตัวอยาง ค) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่วัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและบริษัทยอย
ที่เกี่ยวของเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้

สมมติวากรณีของการรวมธุรกิจตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาแรกของตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 7 
ขอ ข นั้น สินทรัพยของบริษัทยอยจะสามารถกอใหเกิดกระแสของเงินสดไหลเขาสูกิจการรวมกับสินทรัพยหรือ
กลุมของสินทรัพยอื่นของบริษัทใหญ ดังนั้นแทนที่บริษัทยอยจะเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสําหรับ
วัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทยอยจะกลายเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่ใหญขึ้น (“หนวยสินทรัพย ฮ”) สวนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญก็คาดวาจะไดรับ
ประโยชนผลผนึกที่เกิดจากการรวมธุรกิจดวยเชนกัน ดังนั้นกิจการจะปนสวนคาความนิยมที่เกี่ยวของกับ 
ผลผนึกจากการรวมธุรกิจจํานวน 500,000 บาทไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นๆ คาความนิยม
ของ หนวยสินทรัพย ฮ ที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจกอนหนานี้มีจํานวนเทากับ 800,000 บาท
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เนื่องจากหนวยสินทรัพย ฮ ไดรวมคาความนิยมไวในมูลคาตามบัญชีของกิจการ ทั้งจากบริษัทยอย
และจากการรวมธุรกิจกอนหนานี้ ซึ่งหนวยสินทรัพย ฮ จําเปนตองมีการทดสอบการดอยคาทุกป หรือมีความถี่
มากกวานั้นเมื่อมีขอบงชี้วาอาจจะเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2552)) 

ทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย

ณ วันสิ้นป 20X3 บริษัทใหญระบุมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของ
หนวยสินทรัพย ฮ เทากับ 3,300,000 บาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของ หนวยสินทรัพย ฮ ที่ไมรวม
คาความนิยมเทากับ 2,250,000 บาท

ตารางที่ 3 การทดสอบการดอยคาของ หนวยสินทรัพย ฮ ณ วันสิ้นป 20X3

(หนวย : พันบาท)

ณ วันสิ้นป 20X3 คาความนิยม สินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ รวม

มูลคาตามบัญชี 1,250 2,250 3,500
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 3,300

ผลขาดทุนจากการดอยคา  200

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา

ตามยอหนาที่ 104 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย กิจการจะปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 200,000 บาท จะถูกปนสวนไปยัง
สินทรัพยในหนวยสินทรัพยนั้นๆ โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน ดังนั้นรายการผลขาดทุน
จากการดอยคาทั้งหมดจํานวน 200,000 บาท ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของหนวยสินทรัพย ฮ 
จะถูกปนสวนใหคาความนิยมเต็มจํานวน จากยอหนาที่ ค7 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย หากบริษัทยอยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมเปน
บางสวนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ใหญกวา กิจการจะปนสวนรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของหนวยสินทรัพย ฮ กอนแลวจึงปนสวนใหกับ
สวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมเปนบางสวน

บริษัทใหญปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ตามเกณฑมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกี่ยวของของหนวยสินทรัพยนั้นกอนเกิดการดอยคา ในตัวอยางนี้
บริษัทยอยจะไดรับปนสวนการดอยคาในอัตรารอยละ 36 (450/1,250) จากนั้นกิจการจะปนสวนผลขาดทุน
จากการดอยคาใหกับสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑเดียวกันกับ
การปนสวนกําไรหรือขาดทุน
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ตัวอยางที่ 8 การปนสวนสินทรัพยองคกร 
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้

บริษัทใหญมีหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 3 หนวย คือ 1 2 และ 3 มูลคาตามบัญชีของหนวย
สินทรัพยดังกลาวมิไดรวมคาความนิยม เนื่องจากมีสถานการณบงชี้ใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบในทางลบตอบริษัท ดังนั้นบริษัทใหญจึงทดสอบการดอยคาของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด ณ วันสิ้นป 20X0 มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3 มีคาเทากับ 100,000 บาท 
150,000 บาท และ 200,000 บาทตามลําดับ

การดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการดูแลโดยสํานักงานใหญโดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของ
สํานักงานใหญเทากับ 200,000 บาท ประกอบดวยอาคารสํานักงานใหญ 150,000 บาท และศูนยวิจัย 
50,000 บาท มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยเปนเครื่องบงชี้ที่สมเหตุผลถึง
สัดสวนของอาคารสํานักงานใหญที่ใชสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวย กิจการไมสามารถ
ปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยตามเกณฑที่สมเหตุสมผลไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละ
หนวยได

หนวยสินทรัพยที่ 1 มีอายุการใหประโยชนโดยประมาณคงเหลือ 10 ป สวนหนวยสินทรัพยที่ 2 
และ 3 รวมถึงสินทรัพยของสํานักงานใหญมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 20 ป กิจการคิดคาเสื่อมราคา
สินทรัพยของสํานักงานใหญตามวิธีเสนตรง

กิจการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยอิงมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษีที่ 15% 

การระบุสินทรัพยองคกร

ในขั้นแรกบริษัทใหญตองระบุสินทรัพยองคกรทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดแตละหนวยเพื่อใหเปนไปตามตามยอหนาที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย สินทรัพยองคกรในที่นี้คือ อาคารสํานักงานใหญและศูนยวิจัย

จากนั้น บริษัทใหญตองพิจารณาถึงวิธีการที่จะดําเนินการกับสินทรัพยองคกร ดังนี้

(1) กิจการสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญไปใหหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดที่กําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสม่ําเสมอ

(2) กิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยไปใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่
กําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสม่ําเสมอ
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การปนสวนสินทรัพยองคกร

กิจการปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญใหกับมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวย แตตองใชเกณฑการปนสวนแบบถวงน้ําหนักเนื่องจากอายุการใหประโยชน
ที่เหลืออยูของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหนวยที่ 1 คือ 10 ป หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หนวยที่ 2 และ 3 มีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 20 ป 

ตารางที่ 1 วิธีการคํานวณในการปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญโดยการถวงน้ําหนัก

(หนวย : พันบาท)

         หนวยสินทรัพย
สิ้นป 20X0 1 2 3 รวม
มูลคาตามบัญชี 100 150 200 450
อายุการใหประโยชนที่เหลืออยู 10 ป 20 ป 20 ป
ปจจัยถวงน้ําหนักตามอายุการใหประโยชน 1 2 2
มูลคาตามบัญชีหลังถวงน้ําหนัก 100 300 400 800
สัดสวนที่ใชปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคาร
สํานักงานใหญ 12% 38% 50% 100%

(100/800) (300/800)   (400/800)
มูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญที่ปนสวน
(ตามสัดสวนขางตน)    19         56         75     150
มูลคาตามบัญชีหลังการปนสวนอาคารสํานักงานใหญ 119 206 275 600

การกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา

ยอหนาที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
กําหนดใหกิจการตองทําการเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดกับ
มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยซึ่งไดรวมมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญที่ไดปนสวนมาเปน
อันดับแรกไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาแลว จากนั้นยอหนาที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ไดกําหนดใหเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยรวม
ของบริษัทใหญ (ซึ่งเปนหนวยสินทรัพยที่ เล็กที่สุดที่รวมศูนยวิจัย) กับมูลคาตามบัญชีของบริษัทใหญ ซึ่ง
รวมทั้งมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญและศูนยวิจัย
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ตารางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพย 1, 2, 3, และบริษัทใหญ ณ วันสิ้นป 20X0

(หนวย: พันบาท)

1 2 3 บริษัท
ใหญ

กระแส
เงินสดใน

อนาคต

คิดลดที่
อัตรา
15% 

กระแส
เงินสดใน

อนาคต

คิดลดที่
อัตรา
15% 

กระแส
เงินสดใน

อนาคต

คิดลดที่
อัตรา
15% 

กระแส
เงินสดใน

อนาคต

คิดลดที่
อัตรา
15% 

1 18 16 9 8 10 9 39 34 
2 31 23 16 12 20 15 72 54 
3 37 24 24 16 34 22 105 69 
4 42 24 29 17 44 25 128 73 
5 47 24 32 16 51 25 143 71 
6 52 22 33 14 56 24 155 67 
7 55 21 34 13 60 22 162 61 
8 55 18 35 11 63 21 166 54 
9 53 15 35 10 65 18 167 48 

10 48 12 35 9 66 16 169 42 
11 36 8 66 14 132 28 
12 35 7 66 12 131 25 
13 35 6 66 11 131 21 
14 33 5 65 9 128 18 
15 30 4 62 8 122 15 
16 26 3 60 6 115 12 
17 22 2 57 5 108 10 
18 18 1 51 4 97 8 
19 14 1 43 3 85 6 
20           10         1 35         2 71          4

มูลคาจากการใช   199 164 271 720(1)

(1) สมมติวาศูนยวิจัยกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสําหรับบริษัทโดยรวม ดังนั้น ผลรวมของมูลคาจากการใช
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยจึงต่ํากวามูลคาจากการใชของกิจการโดยรวม กระแสเงินสดที่
เพิ่มขึ้นไมไดมาจากอาคารสํานักงานใหญ
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ตารางที่ 3 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3

(หนวย: พันบาท)
หนวยสินทรัพย

ณ วันสิ้นป 20X0                                                                               1            2         3  

มูลคาตามบัญชีหลังการปนสวนอาคารสํานักงานใหญ (ตารางที่ 1) 119 206 275  
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 2) 199 164 271  
ผลขาดทุนจากการดอยคา                                                0 (42)    (4)

ขั้นตอไปคือ การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละ
หนวยและอาคารสํานักงานใหญ

ตารางที่ 4 การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของหนวยที่ 2 และ ที่ 3

(หนวย : พันบาท)

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

         2           3                                            ____ ____
ใหอาคารสํานักงานใหญ (12)      (42 x 56/206)        (1)   (4 x 75/275)
ใหสินทรัพยในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (30)      (42 x 150/206)     (3)   (4 x 200/275)

                                                         (42)            (4)

เนื่องจากบริษัทใหญไมสามารถปนสวนศูนยวิจัยไดอยางสมเหตุผลและสม่ําเสมอไปใหกับหนวย
สินทรัพยที่ 1 2 และ 3 บริษัทใหญจึงเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยสามารถไปใหได
(กลาวคือ บริษัทใหญโดยรวม)
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ตารางที่ 5 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปนสวนมูลคา
ตามบัญชีของศูนยวิจัยไปได (บริษัทใหญโดยรวม)

(หนวย: พันบาท)

หนวยสินทรัพย

1 2 3 อาคาร ศูนย บริษัท
สํานักงาน วิจัย ใหญ

ใหญ____ ____ ____ ________ ____ ______
ณ วันสิ้นป 20X0

มูลคาตามบัญชี 100 150 200 150 50 650
ผลขาดทุนจากการดอยคา
  ซึ่งไดมาจากการทดสอบในขั้นแรก           - (30) (3) (13)      - (46)
มูลคาตามบัญชีหลังการทดสอบ                              
  การดอยคาในขั้นแรก 100 120 197 137    50 604
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
  (ตารางที่ 2) 720
ผลขาดทุนจากการดอยคา
สําหรับหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดที่ใหญขึ้น     0

จากการทดสอบ ไมมีผลขาดทุนจากการดอยคาที่ตองบันทึกเพิ่มจากการทดสอบการดอยคาของ
บริษัทใหญโดยรวม บริษัทตองบันทึกเพียงผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 46,000 บาท จากการทดสอบ
การดอยคาของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3 ในขั้นแรกเทานั้น

ตัวอยางที่ 9 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม 
หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู
ตัวอยางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงตัวอยางวิธีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนาที่ 134 และ 135 ของ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

บริษัทใหญซึ่งดําเนินกิจการดานการผลิตระดับนานาชาติ ซึ่งใชการแบงสวนงานตามสภาพภูมิศาสตร
ในการรายงานขอมูลตามสวนงาน โดยแยกสวนงานออกเปน ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ในการทดสอบ
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การดอยคา บริษัทใหญไดปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 3 หนวย และอีก 1
กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งไดแก หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ในยุโรป หนวยสินทรัพยที่ 3 
ในอเมริกาเหนือ และกลุมของหนวยสินทรัพย ก ในเอเชีย หนวยสินทรัพยแตละหนวยและกลุมของหนวย
สินทรัพยดังกลาวถือเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่ฝายบริหารของบริษัทใหญใชในการประเมินคาความนิยมในการ
บริหารงานภายใน

บริษัทใหญซื้อหนวยสินทรัพยที่ 3 ซึ่งเปนดําเนินการดานการผลิตในสวนงานอเมริกาเหนือ ในเดือน
ธันวาคม 20X2 หนวยสินทรัพยที่ 3 มีลักษณะการดําเนินงานไมเหมือนกับสวนงานอื่นในอเมริกาเหนือของ
บริษัทใหญ กลาวคือ หนวยสินทรัพยที่ 3 มีกําไรขั้นตนและอัตราการเติบโตที่สูง และมีความไดเปรียบจากการ
ที่มีสิทธิบัตรคุมครองผลิตภัณฑหลักเปนเวลา 10 ป ซึ่งหนวยสินทรัพยที่ 3 เพิ่งจะไดรับอนุญาตตามสิทธิบัตร
ดังกลาวกอนที่บริษัทใหญ จะเขาซื้อหนวยสินทรัพยที่ 3 ไดไมนาน ในการบันทึกการซื้อหนวยสินทรัพยที่ 
3 บริษัทใหญ รับรูคาความนิยมจํานวน 3,000,000 บาทและรับรูชื่อทางการคา จํานวน 1,000,000 บาท 
ฝายบริหารของบริษัทใหญ มีความเห็นวาชื่อทางการคาดังกลาวมีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอน 
นอกเหนือจากคาความนิยมและชื่อทางการคา บริษัทใหญ ไมมีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นที่มีอายุการใหประโยชน
ไมทราบแนนอน

มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 1 2 3 และ กลุมของหนวยสินทรัพย ก เปนดังนี้

(หนวย : พันบาท)

คาความนิยม สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใหประโยชนไมทราบแนนอน

หนวยสินทรัพยที่ 1 350
หนวยสินทรัพยที่ 2 450
หนวยสินทรัพยที่ 3 3,000 1,000
กลุมของหนวยสินทรัพย ก 1,200
รวม 5,000 1,000

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 20X3 บริษัทใหญ ไมพบวามีขอบงชี้วาเกิดการดอยคาของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนรวมอยู มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาที่สูงกวาระหวาง
มูลคาจากการใชกับมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย) ของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
เหลานี้ คํานวณจากมูลคาจากการใช บริษัทใหญ พบวาการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนนี้จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติดังตอไปนี้มากที่สุด



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 88/92

หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 หนวยสินทรัพยที่ 3 กลุมของหนวยสินทรัพย ก
กําไรขั้นตนในระหวางงวด
งบประมาณ (4 ป)

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 5 ป
ใน(ระหวางงวดงบประมาณ 5 ป)

กําไรขั้นตนในระหวางงวด
(งบประมาณ 5 ป)

ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในภาวะเงิน
เฟอในระหวางงวดที่จัดทํา
งบประมาณ

ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในภาวะเงิน
เฟอในระหวางงวดงบประมาณ

อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยน
ญี่ปุนและดอลลารสหรัฐอเมริกา
ในระหวางงวดงบประมาณ

สวนแบงตลาดในระหวางงวด
งบประมาณ

สวนแบงตลาดในระหวางงวด
งบประมาณ

สวนแบงตลาดในระหวางงวด
งบประมาณ

อัตราการเจริญเติบโตที่ใชในการ
พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด
งบประมาณ

อัตราการเจริญเติบโตที่ใชในการ
พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด
งบประมาณ

อัตราการเจริญเติบโตที่ใชในการ
พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด
งบประมาณ

บริษัทใหญ ประมาณกําไรขั้นตนในระหวางงวดงบประมาณของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3 และกลุม
ของหนวยสินทรัพย ก จากกําไรขั้นตนเฉลี่ยจากงวดกอนที่จะเริ่มงวดงบประมาณ และปรับเพิ่มขึ้น 5% ตอป 
สําหรับการคาดการณวาหนวยสินทรัพยจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 
ผลิตสินคาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและควบคุมการดําเนินงานโดยบริษัทใหญ เพื่อใหไดระดับกําไรที่เทากัน

บริษัทใหญ ไดประมาณสวนแบงตลาดในระหวางงวดงบประมาณจากสวนแบงตลาดเฉลี่ยกอนที่จะเริ่ม
งวดงบประมาณ และปรับสวนแบงตลาดในแตละปดวยอัตราการขยายหรือหดตัวที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยบริษัท 
ใหญ คาดการณวา

(ก) สวนแบงตลาดของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 จะแตกตางกัน แตจะมีอัตราการเติบโตในระหวาง
งวดงบประมาณเทาๆ กัน คือ 3% ตอป ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง

(ข) สวนแบงตลาดของหนวยสินทรัพยที่ 3 จะเพิ่มขึ้นในระหวางงวดงบประมาณในอัตรา 6% ตอป 
ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มคาใชจายในการโฆษณา และผลประโยชนจากการมีสิทธิบัตรคุมครอง
ผลิตภัณฑหลักเปนเวลา 10 ป

(ค) สวนแบงตลาดของกลุมของหนวยสินทรัพย ก จะไมเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดงบประมาณ 
ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และการคาดการณวาจะมีคูแขง
ขันเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
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หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายรายเดียวกันในแถบยุโรป ในขณะที่หนวย
สินทรัพยที่ 3 ซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลายรายในแถบอเมริกาเหนือ และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากภาวะ 
เงินเฟอในชวงงวดงบประมาณที่บริษัทแมประมาณขึ้นนั้นมีความสอดคลองกับการพยากรณดัชนีราคาผูบริโภค
ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานภาครัฐในประเทศแถบยุโรป และอเมริกาเหนือที่หนวยสินทรัพยดังกลาวตั้งอยู

บริษัทใหญ ประมาณวา ในระหวางงวดงบประมาณ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ป ของ
สหรัฐอเมริกาจะยังคงเปนเชนเดียวกับชวงเริ่มตนงวดงบประมาณ และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนญี่ปุนและ
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจะสอดคลองกับอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาโดยเฉลี่ยของตลาดตลอดงวดงบประมาณ

บริษัทใหญ ใชอัตราการเติบโตคงที่ในการประมาณการกระแสเงินสดที่เกินกวางวดงบประมาณสําหรับ
หนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3 และกลุมของหนวยสินทรัพย ก อัตราการเติบโตที่บริษัทใหญ ประมาณขึ้นนั้น
สอดคลองกับอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ กลุมของหนวยสินทรัพย 
ก ดําเนินธุรกิจอยู ในขณะที่อัตราการเติบโตของหนวยสินทรัพยที่ 3 ที่บริษัทใหญ ประมาณขึ้นสูงกวาอัตราการ
เติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 3 ดําเนินธุรกิจอยู ซึ่งฝายบริหารของบริษัทใหญ เห็นวา
เปนอัตราที่สมเหตุผลทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑหลักของหนวยสินทรัพยที่ 3 ไดรับการคุมครองจากสิทธิบัตรเปน
ระยะเวลา 10 ป 

บริษัทใหญ ไดเปดเผยรายการดังตอไปนี้รวมกับขอมูลอื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X3

การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนที่ไม
ทราบแนนอน

บริษัท ปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 3 หนวย (2 หนวยในยุโรป 
ไดแก หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 และ 1 หนวยในอเมริกาเหนือ ไดแก หนวยสินทรัพยที่ 3) และกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 1 กลุมในเอเชีย เพื่อทดสอบการดอยคา มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่
ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 3 และกลุมของหนวยสินทรัพย ก มีนัยสําคัญตอมูลคาตามบัญชีของคาความ
นิยมโดยรวมของบริษัท แตมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ไมมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับคาความนิยมโดยรวม อยางไรก็ตาม มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่ 1 
และ 2 คํานวณขึ้นโดยใชขอสมมติที่สําคัญบางประการรวมกัน โดยที่จํานวนมูลคาตามบัญชีรวมของคาความ
นิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยทั้งสองหนวยดังกลาวมีจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญตอคาความนิยมโดยรวม

กลุมของหนวยสินทรัพย ก

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพย ก กําหนดขึ้นจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณ
โดยใชประมาณการทางการเงินที่อางอิงจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัท และใชอัตรา
คิดลดเทากับ 8.4% กระแสเงินสดที่อยูนอกระยะเวลาในงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ประมาณการ
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โดยใชอัตราการเติบโตอยางคงที่ที่ 6.3% ซึ่งเปนอัตราที่ไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวในตลาด
ที่กลุมของหนวยสินทรัพยตั้งอยู ฝายบริหารเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงอยางสมเหตุสมผลในขอสมมติที่สําคัญ
ที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลดตํ่าลงกวามูลคาตามบัญชี

หนวยสินทรัพยที่ 3

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่ 3 กําหนดขึ้นจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณโดยใช
ประมาณการทางการเงินที่อางอิงจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัท และใชอัตราคิดลด
เทากับ 9.2% กระแสเงินสดที่อยูนอกระยะเวลาในงบประมาณซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปประมาณการโดยใช
อัตราการเติบโต 12% ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 3 ตั้งอยู
ซึ่งเทากับ 4% อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเชื่อวา อัตราการเติบโตที่ใชสมเหตุสมผลเนื่องจากหนวยสินทรัพยที่ 3 
ไดรับประโยชนจากการที่ผลิตภัณฑหลักไดรับการคุมครองจากสิทธิบัตรเปนเวลา 10 ป ตั้งแตเดือนธันวาคม 
20X2 นอกจากนี้ ฝายบริหารยังเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงอยางสมเหตุสมผลที่เปนไปไดในขอสมมติที่สําคัญที่ใช
ในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี

หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 กําหนดขึ้นจากมูลคาจากการใช หนวย
สินทรัพยทั้งสองมีผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกัน และมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยกําหนดขึ้นโดยใช
ขอสมมติที่สําคัญบางประการรวมกัน การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยทั้งสองใชประมาณการที่
อางอิงจากงบประมาณซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 4 ป และไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแลว อัตราคิดลดที่ใช
เทากับ 7.9% กระแสเงินสดที่เกินกวาชวงงบประมาณประมาณการโดยใชอัตราการเติบโตอยางคงที่ที่ 5% ซึ่ง
ไมเกินอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ดําเนินธุรกิจอยู กระแสเงินสด
ที่กําหนดไวในระหวางงวดงบประมาณของหนวยสินทรัพยทั้งสองประมาณขึ้นโดยใชอัตรากําไรขั้นตนเดียวกัน 
และขอสมมติเกี่ยวกับราคาของวัตถุดิบในภาวะเงินเฟอเชนเดียวกัน ฝายบริหารเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่อยาง
สมเหตุสมผลที่เปนไปไดในขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนรวมของหนวยสินทรัพยทั้งสองลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี

กลุมของหนวยสินทรัพย ก หนวยสินทรัพยที่ 3
หนวยสินทรัพยที่ 1 

และ 2 โดยรวม
มูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยม

120,000  บาท 3,000,000  บาท 800,000 บาท

มูลคาตามบัญชีของชื่อทาง
การคาซึ่งมีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอน

- 1,000,000  บาท -
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กลุมของหนวยสินทรัพย ก หนวยสินทรัพยที่ 3
หนวยสินทรัพยที่ 1 

และ 2 โดยรวม
ขอสมมตทิี่สําคัญที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใช (1)

 ขอสมมติที่สําคัญ  อัตรากําไรขั้นตนในงวด
งบประมาณ

 อัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
อายุ 5 ป ของสหรัฐ 
อเมริกาในงวด
งบประมาณ

 อัตรากําไรขั้นตนในงวด
งบประมาณ

 เกณฑที่ใชในการ
กําหนดคาใหกับขอ
สมมติที่สําคัญ

 กําไรขั้นตนเฉลี่ยของงวด
กอนชวงงบประมาณปรับ
เพิ่มดวยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานที่คาดไว

 ผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
อายุ 5 ป ของ
สหรัฐอเมริกา ณ ป
เริ่มตนของงวด
งบประมาณ

 กําไรขั้นตนเฉลี่ยของ
งวดกอนชวง
งบประมาณปรับเพิ่ม
ตามการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานที่คาดไว

  มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับ
ขอสมมติสะทอน
ประสบการณในอดีต 
เวนแตการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน โดยฝาย
บริหารเชื่อวาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอัตรา 5% 
มีความสมเหตุสมผลแลว 

 มูลคาที่กําหนดขึ้น
สําหรับขอสมมติท่ี
สําคัญมีความ
สอดคลองกับ
แหลงขอมูลภายนอก

 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับ
ขอสมมติสะทอน
ประสบการณในอดีต 
เวนแตการปรับปรุง
ประสิทธิ ภาพในการ
ดําเนินงาน โดยฝาย
บริหารเชื่อวาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในอัตรา 
5% ตอปมีความ
สมเหตุสมผลแลว

 ขอสมมติที่สําคัญ  อัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
เยนญี่ปุนและดอลลาร
สหรัฐอเมริกาในระหวาง
งวดงบ ประมาณ

 ราคาวัตถุดิบในภาวะ
เงินเฟอ

 ราคาวัตถุดิบในภาวะ
เงินเฟอ

 เกณฑที่ใชในการ
กําหนดคาใหกับขอ
สมมติท่ีสําคัญ

 อัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาของตลาดโดย
เฉลี่ยตลอดชวง
ปงบประมาณ

 การประมาณการดัชนี
ราคาผูบริโภคใน
ระหวางงวดงบประมาณ
ของประเทศในกลุม
อเมริกาเหนือซึ่งเปน
แหลงวัตถุดิบของหนวย
สินทรัพย

 การประมาณการดัชนี
ราคาผูบริโภคใน
ระหวางงวด
งบประมาณของ
ประเทศในกลุมยุโรป
ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบ
ของหนวยสินทรัพย
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กลุมของหนวยสินทรัพย ก หนวยสินทรัพยที่ 3
หนวยสินทรัพยที่ 1 

และ 2 โดยรวม
 มูลคาท่ีระบุในขอสมมติท่ี

สําคัญมีความสอดคลอง
กับแหลง ขอมูลภายนอก

 มูลคาที่ระบุในขอ
สมมติท่ีสําคัญมีความ
สอดคลองกับ
แหลงขอมูลภายนอก

 มูลคาที่ระบุในขอ
สมมติท่ีสําคัญมีความ
สอดคลองกับ
แหลงขอมูลภายนอก

 ขอสมมติที่สําคัญ  สวนแบงตลาดโดย 
ประมาณ

 สวนแบงตลาดโดย 
ประมาณ

 เกณฑที่ใชในการ
กําหนดคาใหกับ
ขอสมมติที่สําคัญ

 สวนแบงตลาดเฉลี่ย
กอนท่ีจะเริ่มปงบ 
ประมาณ

 มูลคาท่ีระบุในขอสมมติท่ี
สําคัญเปนผลสะทอน
ประสบการณในอดีต
และไมมีการเปลี่ยน 
แปลงของสวนแบงตลาด 
เนื่องจากมีการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง และมีการ
คาดการณวาจะมีคูแขง
ขันเพิ่มขึ้นในเวลา
เดียวกัน

 สวนแบงตลาดเฉลี่ย
กอนที่จะเริ่ม
ปงบประมาณ ปรับ
เพิ่มขึ้นแตละปดวย
อัตราการเติบโตที่
คาดการณในแตละป

 ฝายบริหารเชื่อวาการ
เติบโตของสวนแบง
ตลาดในอัตรา 6% ตอ
ปมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากมีการเพิ่ม
คาใชจายในการโฆษณา
และผลประโยชนจาก
การมีสิทธิบัตรคุมครอง
ผลิตภัณฑหลักเปน
เวลา 10 ป และการ
คาดการวาจะไดรับ
ประโยชนเพิ่มจากการ
ดําเนินงานของหนวย
สินทรัพยที่ 3 รวมกับ
สวนงานอื่นๆ ใน
อเมริกาเหนือของ
บริษัท แม

(1) ขอสมมติที่สําคัญของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ที่แสดงในตารางจะเปนขอสมมติเฉพาะที่ใชในการคํานวณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของทั้งสองหนวยสินทรัพยเทานั้น











มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)


เรื่อง

การด้อยค่าของสินทรัพย์

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 36: “Impairment of Assets” (Bound Volume 2009)) 

สารบัญ


		

		ย่อหน้าที่



		บทนำ

		บทนำ1–บทนำ18 



		วัตถุประสงค์ 

		1



		ขอบเขต 

		2–5



		คำนิยาม 

		6



		การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า 

		7–17



		การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

		18-57



		การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน    

		24



		มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

		25-29  



		มูลค่าจากการใช้

		30-57  



		เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

		33-38



		ส่วนประกอบของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

		39-53



		กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

		54



		อัตราคิดลด 

		55–57



		การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

		58–64



		หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม  

		65-108  



		การกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

		66-73



		มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและ มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด     

		74–103



		ค่าความนิยม 

		80-99



		การปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

		80-87



		การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ 

		88-90         



		ช่วงเวลาที่ทำการทดสอบการด้อยค่า 

		96-99    



		สินทรัพย์องค์กร 

		100-103



		ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด   

		104–108



		การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

		109-125  



		การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ 

		117-121



		การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

		122-123     



		การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

		124-125



		การเปิดเผยข้อมูล

		126–137



		ประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่

		134-137



		การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 

		139–140ง



		การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

		141



		ภาคผนวก

ก
การใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าจากการใช้

ข
ภาคผนวกนี้ไม่เกี่ยวข้อง


ค
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มี
ค่าความนิยมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

		





		มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1-141 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด





บทนำ


บทนำ 1. 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ และต้องถือปฏิบัติกับ 

1.1 การได้มาซึ่งค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ ซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

1.2   สินทรัพย์อื่นทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554ทั้งนี้สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

บทนำ 2.
(บทนำนี้ไม่เกี่ยวข้อง)

บทนำ 3.
(บทนำนี้ไม่เกี่ยวข้อง)

บทนำ 4.
(บทนำนี้ไม่เกี่ยวข้อง)

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ความถี่ของการทดสอบการด้อยค่า

บทนำ 5. 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม กำหนดให้มีการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีอยู่ในมาตรฐานฉบับนี้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้

5.1 วัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนทุกปีโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ 
การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยละเอียดครั้งล่าสุดที่กระทำในงวดบัญชีก่อน
อาจนำมาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวดบัญชีปัจจุบัน หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.2 วัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมจะใช้งานทุกปีโดย
ไม่จำเป็นต้องมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่า

5.3 ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจทุกปี

การวัดมูลค่าจากการใช้

บทนำ 6.  
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้องค์ประกอบดังต่อไปนี้จะต้องสะท้อนอยู่ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  

6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 

6.2 การคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในจำนวนหรือช่วงเวลาของกระแส  เงินสดในอนาคตเหล่านั้น 

6.3 มูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่งสะท้อนโดยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด 
ณ เวลาปัจจุบัน 

6.4 ราคาซึ่งสะท้อนความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในตัวสินทรัพย์  

6.5 ปัจจัยอื่น เช่น สภาพคล่อง ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดจะสะท้อนในการวัดมูลค่ากระแส เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกำหนดให้องค์ประกอบข้อ 6.2 6.4 และ 6.5 สามารถสะท้อน
ในรูปของการปรับปรุงกระแสเงินสดในอนาคตหรือการปรับปรุงอัตราคิดลด

บทนำ 7.  
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้นำเอาข้อกำหนดสำหรับประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้ในการ
วัดมูลค่าจากการใช้มาจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับเดิม โดยประมาณการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมติที่สมเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะยังคงอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดว่าฝ่ายบริหาร

7.1 ต้องประเมินความสมเหตุผลของข้อสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปัจจุบัน  โดยการตรวจสอบสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง

7.2 ต้องแน่ใจว่าข้อสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปัจจุบันเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และได้คำนึงถึงผลกระทบของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นอยู่ขณะที่เกิดกระแสเงินสดขึ้นจริง 

บทนำ 8.  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม กำหนดว่าประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้ในการวัดมูลค่าจากการใช้ให้อ้างอิงจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้นำเอาข้อกำหนดนี้มาใช้ แต่ได้กำหนดไว้ว่าประมาณการกระแสเงินสดต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

8.1 การปรับโครงสร้างในอนาคตที่กิจการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน 

8.2 การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสินทรัพย์

บทนำ 9. 
แนวทางเพิ่มเติมของการใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แสดง
ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นอกจากนี้ แนวทางในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม ในหัวข้อการประมาณอัตราคิดลด 
เมื่อกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้เฉพาะกับสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาได้จากตลาดโดยตรงได้ย้ายไปแสดงในภาคผนวก ก ด้วย

การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

บทนำ 10. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยังคงไว้
ซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม ในเรื่อง
ที่ว่ากิจการต้องระบุให้สินทรัพย์ หรือกลุ่มสินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
หากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์นั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แม้ว่าจะมีการนำผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ในกิจการก็ตาม อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกำหนดไว้ว่าในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการควรใช้ประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารสำหรับราคาตลาดในอนาคตของสินค้า ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่จะกำหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิมยังกำหนดด้วยว่าเมื่อกิจการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่จะกำหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกิดจากการใช้สินค้านั้น กิจการควรใช้ประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารสำหรับราคาตลาดในอนาคตของสินค้า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดว่าหากกระแสเงินสดรับที่ได้จากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้รับผลกระทบจากราคาโอนภายใน กิจการต้องใช้ประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร
ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน ในการประมาณการกระแสเงินสดดังนี้


10.1 กระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคตเพื่อกำหนดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น และ

10.2 กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตเพื่อกำหนดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับผลกระทบจากราคาโอนภายใน

การปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

บทนำ 11. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กำหนดให้กิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีล่างขึ้นบน/บนลงล่าง (‘bottom-up/top-down’ approach) ซึ่งจะส่งผลให้กิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ซึ่งกิจการสามารถปันส่วนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีด้วยเกณฑ์ที่สมเหตุผลและอย่างสม่ำเสมอ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีข้อกำหนดเช่นเดียวกันให้กิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ได้รับจากการรวมธุรกิจ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมดังกล่าวเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า


11.1 ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการที่เป็นผู้ซื้อต้องปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากผลผนึกของการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกจัดรวมกับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม

11.2 สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่กิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมให้ควร

11.2.1
เป็นหน่วยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใช้ในการประเมินค่าความนิยมตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการภายใน และ

11.2.2
ไม่ใหญ่เกินกว่าส่วนงานดำเนินงาน หรือตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)

บทนำ 12. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดว่า

12.1 หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไม่แล้วเสร็จก่อนสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการต้องดำเนินการปันส่วนครั้งแรกนั้นให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นรอบปีบัญชีแรก หลังปีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

12.2 เมื่อกิจการได้จำหน่ายการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งได้รับการปันส่วนค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานนั้นต้อง

12.2.1
รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของการดำเนินงานนั้นเมื่อมีการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่าย และ

12.2.2
วัดมูลค่าโดยคำนวณตามสัดส่วนของมูลค่าของการดำเนินงานที่ถูกจำหน่ายกับมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจากกิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมของการดำเนินงาน
ที่จำหน่ายออกไปได้ดีกว่า

12.3  
เมื่อกิจการปรับโครงสร้างการรายงานใหม่ โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งกิจการได้มีการปันส่วนค่าความนิยมให้ กิจการควรปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย โดยการปันส่วนให้ใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน
ของมูลค่าเช่นเดียวกับที่ใช้เมื่อมีการจำหน่ายการดำเนินงานภายใต้หน่วยสินทรัพย์หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ได้ดีกว่า

ช่วงเวลาที่ทำการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม

บทนำ 13.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้

13.1
ทำการทดสอบการด้อยค่าเป็นรายปีสำหรับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม โดยทำการทดสอบการด้อยค่าใน
ช่วงใดของปีก็ได้ แต่จะต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี

13.2
สำหรับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีความแตกต่างกัน สามารถทดสอบการด้อยค่าในช่วงเวลาที่ต่างกันได้

อย่างไรก็ตาม หากมีค่าความนิยมบางส่วนที่ปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนสิ้นปีปัจจุบันนั้น

บทนำ 14.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้อนุญาตให้นำการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม ซึ่งกระทำไว้อย่างละเอียดล่าสุดในงวดก่อน มาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้นในงวดปัจจุบันได้ หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

บทนำ 15.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับเดิม กำหนดให้กิจการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงวดก่อน เมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก  และในงวดต่อมาเกิดเหตุการณ์ภายนอกซึ่งทำให้ผลของเหตุการณ์นั้นหายไป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดไม่ให้บันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

การเปิดเผยข้อมูล


บทนำ 16 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดไว้ว่าหากกิจการไม่ได้ทำการปันส่วนค่าความนิยมที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างงวดทั้งหมดให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันสิ้น 
รอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินของค่าความนิยมที่ไม่ได้รับการปันส่วน รวมถึงสาเหตุที่ไม่ได้ทำการปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว

บทนำ 17 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วยหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์แต่ละกลุ่มที่ก่อให้เกิดเงินสด (กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์) หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่
ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้นเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของทั้งกิจการ  ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับข้อสมมติสำคัญซึ่งใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว

บทนำ 18.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดด้วยว่ากิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหากกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วยหรือหลายกลุ่ม และจำนวนดังกล่าวที่ได้รับการปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วย หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์แต่ละกลุ่มไม่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กิจการต้องเปิดเผยเพิ่มเติมหากในสถานการณ์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นอยู่ภายใต้ข้อสมมติที่สำคัญเดียวกัน และมูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทั้งหมดมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์


วัตถุประสงค์

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพื่อให้กิจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือขายสินทรัพย์นั้น ในกรณีดังกล่าวถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการ ด้อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังได้กำหนดถึงการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการเปิดเผยข้อมูล

ขอบเขต

2.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น

2.1
สินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ)


2.2
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง)


2.3
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้)

2.4
สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้))


2.5
สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง   การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))

2.6
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)

2.7
สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))

2.8
ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ
ผู้รับประกันภายใต้สัญญาประกันภัยซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้))

2.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งถูกจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำเนินงานที่ยกเลิก)

3.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานหรือสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย (หรือสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่เลิกใช้ซึ่งถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นได้กำหนดการรับรู้และการวัดค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะแล้ว

4.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็น

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและและงบการเงินเฉพาะกิจการ

4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

4.3
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ ให้อ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 

5.
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)หรือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามบัญชีด้วยราคาที่ตีใหม่ (ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่น วิธีราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) การกำหนดว่าสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่นั้นจะ
ด้อยค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปนี้

5.1
หากกิจการใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์คือ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยตรงจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น

5.1.1
หากต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เป็นจำนวนที่ไม่มีนัยสำคัญ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์จะมีจำนวนใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาที่ตีใหม่ (ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม) ในกรณีนี้หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตีราคาใหม่ สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ไม่ควรเกิดการด้อยค่าและกิจการไม่จำเป็นต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น

5.1.2
หากต้นทุนในการจำหน่ายสินทรัพย์เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่จะมีจำนวนต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม ดังนั้น สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่จะเกิดการด้อยค่าถ้ามูลค่าจากการใช้ต่ำกว่าราคาที่ตีใหม่ 
(ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม) ในกรณีนี้ หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพื่อระบุว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ 


5.2 หากกิจการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โดยเกณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาด ราคาที่ตีใหม่ (ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม) อาจสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังนั้น หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เพื่อระบุว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่

คำนิยาม

6.
คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

		ตลาดซื้อขายคล่อง

		หมายถึง

		ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อดังต่อไปนี้

1) รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกัน

2) ต้องมีผู้ที่เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลา

3) ราคาต้องเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน



		มูลค่าตามบัญชี

		หมายถึง

		ราคาของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบดุลหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม (หรือค่าตัดจำหน่ายสะสม)
และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม



		หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด

		หมายถึง

		สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น



		สินทรัพย์องค์กร

		หมายถึง

		สินทรัพย์ที่มีส่วนทำให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้การพิจารณาและหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นสามารถก่อให้เกิดกระแส   เงินสดได้ในอนาคต ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าความนิยม



		ต้นทุนในการขาย

		หมายถึง

		ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้



		จำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคา

		หมายถึง

		ราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาอื่นที่ใช้แทนราคาทุนในงบการเงินหักด้วยมูลค่าคงเหลือ



		ค่าเสื่อมราคา(หรือค่าตัดจำหน่าย)

		หมายถึง

		การปันส่วนจำนวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ 1

1 ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเรียกว่า ค่าตัดจำหน่ายแทนคำว่าค่าเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน



		มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

		หมายถึง

		จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนจากการขายสินทรัพย์นั้น โดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ
ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน



		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		หมายถึง

		จำนวนมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด



		มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

		หมายถึง

		มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า



		อายุการให้ประโยชน์

		หมายถึง

		กรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้

1)
ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 

2)
จำนวนผลผลิตหรือจำนวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์



		มูลค่าจากการใช้

		หมายถึง

		มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด





การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า

7.
กิจการต้องกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 คำว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการจัดโครงสร้างดังต่อไปนี้

7.1
กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 18 ถึง 57 คำว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละรายการและหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

7.2
กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ใน
ย่อหน้าที่ 58 ถึง 108 โดยการรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
แต่ละรายการที่มิใช่ค่าความนิยมให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 64 และ
การรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ
ค่าความนิยมให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108


7.3 
กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 109 ถึง 116 สำหรับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่รับรู้ไปแล้วในงวดบัญชีก่อนๆ คำว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุไว้ในย่อหน้าดังกล่าวให้ความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินทรัพย์แต่ละชนิดจะระบุในย่อหน้าที่ 117 ถึง 121 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะระบุในย่อหน้าที่ 122 ถึง 123 และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับค่าความนิยมจะระบุในย่อหน้าที่ 124 ถึง 125


7.4 
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการกลับผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 126 ถึง 133 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการเปิดเผยสำหรับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวมถึงค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่
ไม่ทราบแน่นอนซึ่งถูกปันส่วน สำหรับการทดสอบการด้อยค่านั้นจะระบุในย่อหน้าที่ 134 ถึง 137


8.
สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ย่อหน้าที่ 12-14 ได้ระบุข้อบ่งชี้บางประการที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจจะเกิดขึ้น ถ้ามีข้อบ่งชี้ กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์อย่างเป็นทางการ ยกเว้นกรณีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 10 กิจการไม่จำเป็นต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างเป็นทางการหากไม่มีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเกิดขึ้น

9.
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ดังกล่าว กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น

10.
กิจการต้องดำเนินการต่อไปนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่

10.1 
กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกปี โดยทำการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การทดสอบการด้อยค่านี้ กิจการอาจจะจัดทำขึ้นในช่วงใดของปีก็ได้ แต่ต้องจัดทำขึ้น ณ เวลาเดียวกันของทุกปี กิจการสามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เหมือนกัน ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้  อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างรอบปีปัจจุบัน กิจการต้องทำการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้มา

10.2
กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจำทุกปี ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99

11.
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงก่อนพร้อมใช้งานมักมีความไม่แน่นอนที่จะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี มากกว่าช่วงหลังพร้อมใช้งาน ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
จึงกำหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างน้อยปีละครั้ง

12.
ในการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

แหล่งข้อมูลภายนอก

12.1
ราคาตลาดของสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างงวด โดยจำนวนที่ลดลงนั้นลดลงมากกว่าจำนวนที่คาดไว้ซึ่งเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไปหรือจากการใช้งานตามปกติ

12.2
มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้อย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ของกิจการหรือของตลาดของสินทรัพย์นั้นทางด้านเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ
หรือกฎหมาย 


12.3
อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมีการเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด จนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

12.4
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ

แหล่งข้อมูลภายใน

12.5

มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ล้าสมัยหรือชำรุดเสียหาย

12.6

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ ซึ่งส่ง ผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการที่สินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน แผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้างส่วนงานที่มีสินทรัพย์นั้นรวมอยู่ด้วย หรือแผนที่จะจำหน่ายสินทรัพย์ก่อนกำหนด และการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จากอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนเป็นอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบแน่นอน (2)

(2) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 
(หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่ายซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย) 
ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

12.7

มีหลักฐานจากรายงานภายในซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ได้ลดลงหรือจะลดลงกว่าที่คาดไว้

เงินปันผลจากบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วม

12.8
สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วม ผู้ลงทุนรับรู้เงินปันผลจากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

12.8.1
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุนในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง หรือ

12.8.2
เงินปันผลมีจำนวนมากกว่ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

13.
ข้อบ่งชี้ที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 มิได้ครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุข้อบ่งชี้อื่นที่แสดงให้เห็นว่า
สินทรัพย์อาจมีการด้อยค่าจนทำให้กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น หรือในกรณีของค่าความนิยมต้องทดสอบการด้อยค่าตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 80 ถึง 99 

14.
หลักฐานจากรายงานภายในที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่ารวมถึงข้อบ่งชี้ต่อไปนี้

14.1
กระแสเงินสดจ่ายหรือที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อบำรุงรักษาสินทรัพย์ หรือเพื่อให้สินทรัพย์นั้นใช้งานได้มีจำนวนสูงกว่างบประมาณเดิมที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ

14.2 
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจริง หรือกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์มีจำนวนต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ

14.3 
กระแสเงินสดสุทธิที่ประมาณว่าจะได้รับจากสินทรัพย์หรือกำไรจากการดำเนินงานตามงบประมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

14.4 
เมื่อรวมผลการดำเนินงานในงวดปัจจุบันกับผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามงบประมาณแล้ว จะเกิดผลขาดทุนหรือเกิดกระแสเงินสดจ่ายสุทธิเนื่องจากการใช้สินทรัพย์

15.
ตามที่ได้ระบุในย่อหน้าที่ 10 กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าอย่างน้อยปีละครั้งสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่ได้ใช้งาน และค่าความนิยม นอกจากที่ระบุในย่อหน้าที่ 10 แล้ว กิจการต้องนำแนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสำคัญมาใช้ในการระบุว่ากิจการจะต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กิจการไม่จำเป็น
ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใหม่ หากการคำนวณครั้งก่อนแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีเหตุการณ์ใดมากระทบต่อผลต่างระหว่างมูลค่าดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน การวิเคราะห์ครั้งก่อนอาจแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่    คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ใดที่ระบุในย่อหน้าที่ 12

16.
จากตัวอย่างในย่อหน้าที่ 15 ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตลาดอื่นเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด กิจการไม่จำเป็นต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
อย่างเป็นทางการในกรณีดังต่อไปนี้ 


16.1
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่น
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น 
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์เหลืออยู่เป็นเวลายาวนาน

16.2
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แต่จากการวิเคราะห์มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่า

16.2.1
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่น่าจะลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากกิจการน่าจะได้รับกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น (ตัวอย่างเช่น กิจการสามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถปรับปรุงรายรับเพื่อชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ

16.2.2
การลดลงในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าอย่างมีสาระสำคัญ

17. 
หากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า สาเหตุดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งชี้ให้กิจการต้องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 
(ค่าตัดจำหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นก็ตาม

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

18.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดคำนิยามของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า กิจการต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 คำว่า “สินทรัพย์” ที่ระบุในย่อหน้าดังกล่าวให้มีความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพย์
แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

19.
กิจการอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดทั้งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์เสมอไป หากมูลค่าใดมูลค่าหนึ่งในสองจำนวนนี้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ไม่เกิดการด้อยค่า โดยกิจการไม่จำเป็นต้องประเมินมูลค่าอีกจำนวนหนึ่ง 


20.
กิจการอาจกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายได้แม้ว่าสินทรัพย์จะไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง อย่างไรก็ตามในบางครั้งกิจการอาจไม่สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายได้เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ใดๆ ในการประมาณจำนวนที่เชื่อถือได้จากการขายสินทรัพย์ภายใต้สถานการณ์
ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจใช้มูลค่าจากการใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

21.
กิจการอาจใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หาก
ไม่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่ามูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้นจะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายอย่างมีสาระสำคัญ กรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจำหน่าย เนื่องจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจำหน่าย มักประกอบด้วยเงินสดสุทธิที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นเป็นสำคัญ ด้วยเหตุที่กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันจำหน่ายสินทรัพย์นั้นน่าจะเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก

22.

กิจการต้องกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากสินทรัพย์เหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ซึ่งเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีสินทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่ (ตามย่อหน้าที่ 65 ถึง 103) นอกจาก
จะเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

22.1
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 


22.2
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์สามารถประมาณได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์นั้น และกิจการสามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

23. ในบางกรณี การกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ โดยการประมาณการ การหาค่าเฉลี่ยและการคำนวณแบบลัด อาจให้ผลใกล้เคียงอย่างสมเหตุสมผลกับการคำนวณ
อย่างละเอียดตามตัวอย่างที่แสดงในภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน


24.

ย่อหน้าที่ 10 กำหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจำทุกปีโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดย
ไม่ต้องคำนึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การคำนวณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างละเอียดที่คำนวณไว้ล่าสุดในงวดก่อนอาจนำมาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าในงวดปัจจุบันได้ ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

24.1 
หากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น และทำให้ต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นพร้อมกับสินทรัพย์อื่นโดยนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนับจากการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสุด

24.2 
การคำนวณครั้งล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ

24.3 
จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนล่าสุด มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การคำนวณจะแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

25.
ราคาที่ถือเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์คือ ราคาที่
ตกลงซื้อขายซึ่งเกิดจากการต่อรองอย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ ปรับปรุงด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์ 

26.

กรณีที่ไม่มีการตกลงซื้อขายแต่สินทรัพย์มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง กิจการต้องคำนวณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายโดยใช้ราคาตลาดของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย ตามปกติราคาที่ควรถือเป็นราคาตลาด คือ ราคาเสนอซื้อในปัจจุบัน ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อในปัจจุบัน กิจการอาจใช้ราคาซื้อขายล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายล่าสุดจนถึงวันที่กิจการทำการประมาณ
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

27.
กรณีที่ไม่มีการตกลงซื้อขายและไม่มีตลาดซื้อขายคล่องสำหรับสินทรัพย์ กิจการต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หักด้วยต้นทุนใน
การจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กิจการต้องนำผลการ
ซื้อขายล่าสุดของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมาพิจารณาในการกำหนดจำนวนที่กิจการสามารถจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายต้องเป็นราคาที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับขาย เว้นแต่ฝ่ายบริหารถูกบังคับให้จำหน่ายสินทรัพย์นั้นทันที

28.
ต้นทุนในการขายต้องนำมาหักจากราคาขายเพื่อคำนวณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ต้นทุน
ในการขายต้องไม่รวมต้นทุนที่ได้รับรู้เป็นหนี้สินไว้แล้ว ตัวอย่างของต้นทุนในการขาย ได้แก่ ต้นทุนทางกฎหมาย ค่าอากรแสตมป์และภาษีที่คล้ายคลึงกัน ต้นทุนในการขนย้าย และต้นทุนส่วนเพิ่มโดยตรงที่ทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดขนาดหรือการปรับโครงสร้างธุรกิจหลังการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ถือเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มโดยตรง
ในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น

29.
ในการจำหน่ายสินทรัพย์บางครั้ง ผู้ซื้ออาจต้องรับภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องด้วย และมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์นั้นเป็นมูลค่ารวมของทั้งทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกรณีดังกล่าวได้กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 78

มูลค่าจากการใช้

30.
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

30.1 
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

30.2 
การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจำนวนเงิน หรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต

30.3 
มูลค่าของเงินตามเวลา โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง

30.4 
ราคาที่ได้คำนึงถึงความไม่แน่นอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย์ 

30.5 
ปัจจัยอื่น เช่น สภาพคล่อง ซึ่งผู้ซื้อขายในตลาดใช้ในการพิจารณากระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 

31.
กิจการต้องประมาณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

31.1
ประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 


31.2 
ใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว

32. 
กิจการสามารถสะท้อนองค์ประกอบที่ระบุในย่อหน้าที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก
ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได้ ไม่ว่ากิจการจะเลือกใช้วิธีใดเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจำนวนเงินหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธ์ที่ได้ต้องสะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว้ ทั้งนี้กิจการอาจใช้มูลค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ของทุกกรณีได้ แนวทางเพิ่มเติมในการใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันเพื่อวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก

เกณฑ์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

33.
ในการวัดมูลค่าจากการใช้ กิจการต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

33.1
ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน
ซึ่งแสดงถึงการคาดการณ์ที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่จะเป็นอยู่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ กิจการควรให้น้ำหนัก
กับหลักฐานสนับสนุนที่ได้จากภายนอก

33.2
ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินล่าสุด 
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร แต่ต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจ่าย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น การคาดการณ์ที่อาศัยงบประมาณหรือประมาณการดังกล่าวต้องครอบคลุมระยะเวลาอย่างมากที่สุด 5 ปี นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอว่า
ควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกว่านั้น

33.3
ประมาณกระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด โดยปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการสำหรับอนาคตที่ไกลออกไปด้วยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตนี้ต้องไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดำเนินงานอยู่ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย์นั้นถูกนำไปใช้ นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนว่ากิจการควรใช้อัตราการเติบโตที่สูงกว่า

34.
ฝ่ายบริหารต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ประมาณการกระแสเงินสดในปัจจุบัน โดยพิจารณาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นจริง ฝ่ายบริหารต้องมั่นใจว่าข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในปัจจุบันสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยนำผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณาร่วมด้วย

35. 
โดยทั่วไปงบประมาณ หรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจนและเชื่อถือได้ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีมักไม่สามารถหาได้ ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่ายบริหารจึงควรประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการล่าสุดสำหรับระยะเวลา 5 ปี 
เป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีหากฝ่ายบริหารมั่นใจว่าประมาณการนั้นเชื่อถือได้ และ
ฝ่ายบริหารต้องสามารถแสดงให้เห็นจากประสบการณ์ในอดีตสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดสำหรับระยะเวลาที่เกินกว่า 5 ปี ได้อย่างแม่นยำ

36. 

กิจการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยปรับประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินด้วยอัตราการเติบโตสำหรับปีถัดมา อัตราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง ดังนั้นอัตราการเติบโตที่เหมาะสม
ควรเท่ากับศูนย์หรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมที่กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่เที่ยงธรรมแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตที่ใช้ต้องเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น

37. 

สภาพตลาดที่ดีจะมีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดทำให้การเติบโตของกิจการถูกจำกัด ดังนั้น จึงเป็นการยากที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกว่าอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉลี่ยระยะยาว (เป็นต้นว่า 20 ปี) ของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดำเนินงานอยู่ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย์นั้น
ถูกนำไปใช้

38. 

ในการใช้ข้อมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจการควรพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเป็นการคาดการณ์ที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่
ของสินทรัพย์

ส่วนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

39.
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องรวมถึง

39.1
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

39.2
ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่จำเป็นในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายเพื่อการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้) และประมาณการกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรง หรือสามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและสม่ำเสมอได้

39.3
กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นเมื่อสิ้นอายุการให้ประโยชน์

40.
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดต้องมาจากข้อสมมติที่สม่ำเสมอเกี่ยวกับ
การเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดังนั้น กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้จำนวนที่เป็นตัวเงิน หากกิจการใช้อัตราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไว้แล้ว หากอัตราคิดลดที่ใช้ไม่ได้รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้จำนวนที่แท้จริง 
(แต่ให้รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง) 

41. 
ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่กิจการจัดทำขึ้นต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันและค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่สามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์ได้อย่างสมเหตุสมผลและสม่ำเสมอเพื่อทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

42. 
กิจการต้องรวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่สินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะใช้งาน หรือพร้อมที่จะขาย หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มิได้รวมกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการต้องรวมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มของอาคารระหว่างก่อสร้างหรือโครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

43.
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องไม่รวมจำนวนต่อไปนี้เพื่อป้องกันการคำนวณซ้ำ

43.1
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางการเงินประเภทลูกหนี้)

43.2 
กระแสเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันซึ่งได้รับรู้เป็นหนี้สินไว้แล้ว (ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้ เงินบำเหน็จบำนาญ หรือประมาณการหนี้สิน)

44.
กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ และ
การประมาณการดังกล่าวต้องไม่รวมกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากรายการต่อไปนี้

44.1 
การปรับโครงสร้างในอนาคตที่ยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน  หรือ

44.2 
รายจ่ายที่จะทำให้สินทรัพย์มีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

45.
เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณขึ้นจากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ ดังนั้น มูลค่าจากการใช้จึงไม่สะท้อนให้เห็นถึง ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

45.1
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต หรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถประหยัดได้ (เช่น ต้นทุนเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง) หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง
ในอนาคตที่กิจการยังไม่ตกลงผูกพันเป็นที่แน่นอน

45.2 
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสินทรัพย์ หรือ กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจ่ายดังกล่าว

46.
การปรับโครงสร้าง หมายถึง แผนงานที่ได้วางไว้และมีการควบคุมโดยฝ่ายบริหารซึ่งทำให้ขอบเขต
หรือลักษณะธุรกิจที่กิจการดำเนินอยู่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ในการกำหนดว่าเมื่อใดกิจการจึง
จะมีภาระผูกพันจากการปรับโครงสร้าง กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 


47.
เมื่อกิจการได้ตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสร้าง สินทรัพย์บางรายการอาจได้รับผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้างนั้น ดังนั้น เมื่อกิจการตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสร้าง กิจการต้อง

47.1
กำหนดมูลค่าจากการใช้โดยประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่สะท้อนถึงต้นทุน
ที่ประหยัดได้และประโยชน์อื่นที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง (ซึ่งอาจกำหนดได้จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร) และ

47.2
รวมประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตสำหรับการปรับโครงสร้างไว้ในประมาณการหนี้สินเพื่อการปรับโครงสร้างตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าจากการใช้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างในอนาคตได้แสดงไว้ในตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 5

48.
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการต้องไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคต
ที่คาดว่าจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากกระแสเงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสินทรัพย์ จนกว่ากระแสเงินสดจ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้น 
(ดูตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 6)

49.
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาระดับของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์จากสภาพในปัจจุบันของสินทรัพย์ เมื่อหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดประกอบด้วยสินทรัพย์ทีมีการให้ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่างกัน สินทรัพย์ทุกรายการนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะถือว่า การเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาตามปกติเพื่อทำให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
ในทำนองเดียวกัน หากสินทรัพย์รายการหนึ่งมีส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแทนของส่วนประกอบที่มีอายุการให้ประโยชน์สั้นกว่าจะถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบำรุงรักษาสินทรัพย์เมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์นั้น

50.
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ต้องไม่รวม

50.1
กระแสเงินสดรับหรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน  หรือ

50.2
ภาษีเงินได้ที่รับหรือจ่ายไป

51. 
ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อสมมติ
ที่ใช้ในการกำหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้นแล้ว กิจการอาจนำผลกระทบของข้อสมมติบางประการมารวมคำนวณซ้ำหรืออาจไม่นำมาคำนวณ หากกิจการได้คำนึงถึงผลกระทบของมูลค่าของเงินตามเวลา
โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว กิจการต้องไม่นำกระแสเงินสดรับ
หรือจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีก ในทำนองเดียวกัน กระแสเงินสดในอนาคตต้องเป็นประมาณการก่อนภาษีเงินได้หากอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณ
เป็นอัตราก่อนหักภาษีเงินได้

52. 
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นอายุการให้ประโยชน์ต้องเป็นจำนวนเงินซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ในราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน จำนวนที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายนี้ต้องหักประมาณการต้นทุนในการจำหน่าย

53. 
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับ (หรือที่จะต้องจ่าย) จากการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นอายุการให้ประโยชน์จะต้องกำหนดในลักษณะที่คล้ายกับการกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ ยกเว้นว่าในการประมาณกระแสเงินสดสุทธินั้น

53.1
กิจการใช้ราคาที่อ้างอิงได้ ณ วันที่ทำประมาณการของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและใช้ในการดำเนินงานภายใต้สภาพการณ์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณาที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์สิ้นสุด ณ วันที่ทำการประมาณการ และ 

53.2 
กิจการต้องปรับปรุงราคาดังกล่าวด้วยผลกระทบจากระดับราคาในอนาคตที่เพิ่มขึ้นจาก
ภาวะเงินเฟ้อทั่วไป และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับราคาในอนาคต
ที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์นั้น อย่างไรก็ตาม ถ้ากิจการไม่ได้รวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องและอัตราคิดลด กิจการต้องไม่รวมผลกระทบดังกล่าวในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ด้วย

กระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

54. 
กระแสเงินสดในอนาคตต้องประมาณการเป็นเงินตราในสกุลที่กระแสเงินสดเหล่านั้นจะเกิดขึ้น
และต้องคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมสำหรับเงินในสกุลนั้น กิจการต้องแปลงค่ามูลค่าปัจจุบัน
ที่ประมาณขึ้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่คำนวณมูลค่าจากการใช้

อัตราคิดลด

55. 
อัตราคิดลดต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดปัจจุบันของ

55.1
มูลค่าของเงินตามเวลา และ

55.2
ความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตยังไม่ได้มีการปรับความเสี่ยงดังกล่าว

56.
อัตราซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลาในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยง
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ คือ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการหากได้เลือกการลงทุนที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่มีจำนวน จังหวะเวลาและความเสี่ยงเทียบเท่ากับการลงทุน 
ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้น อัตราดังกล่าวประเมินได้จากอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ณ ปัจจุบันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการบริการและความเสี่ยงคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ อย่างไรก็ตาม อัตราคิดลดต้องไม่รวมความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการคำนวณซ้ำ

57.

เมื่อกิจการไม่สามารถหาอัตราที่ใช้เฉพาะกับสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาได้จากตลาดโดยตรง กิจการต้องหาตลาดที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันเพื่อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่มเติมในการประมาณอัตราคิดลดในสถานการณ์ต่างๆ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

58.
กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการที่ไม่รวมถึงค่า
ความนิยม ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 59 ถึง 64 และต้องรับรู้และวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 65 ถึง 108

59.
กิจการต้องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ส่วนที่ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

60.
กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนทันที นอกจากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น (ตัวอย่างเช่น ตามข้อกำหนดของวิธีราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) กิจการต้องนำผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

61. 
กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีการตีราคาใหม่ในกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากกิจการเคยตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม กิจการต้องนำผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้นไปบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้ภายในขอบเขตที่ผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้นไม่เกินส่วนเกินทุนที่เคยบันทึกไว้สำหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ดังกล่าว ทำให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์นั้นลดลง

62.
หากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ประมาณขึ้นมีจำนวนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ส่วนต่างนั้นเป็นหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกำหนดไว้

63.
หลังจากที่กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา (ค่าตัดจำหน่าย) ของสินทรัพย์ โดยใช้มูลค่าตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) การคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายต้องเป็นการปันส่วนอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์

64.
หากกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องกำหนดสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีใหม่ของทรัพย์สินกับฐานภาษีของทรัพย์สินนั้น (ดูตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 3)

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม


65.
กิจการต้องกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด วัดค่ามูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 66 ถึง 108 และภาคผนวก ค

การกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

66. 
หากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ หากกิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณารวมอยู่

67.

กิจการจะไม่สามารถกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

67.1
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ไม่สามารถประมาณการได้ว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย (ตัวอย่างเช่น เมื่อกระแสเงินสดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถประมาณการได้ว่ามีค่าน้อยมากจนไม่นำมาพิจารณา) 


67.2 
สินทรัพย์ไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่โดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสด
ที่ได้รับจากสินทรัพย์อื่นได้

ในกรณีดังกล่าว กิจการสามารถกำหนดมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เฉพาะสำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

		ตัวอย่าง



		บริษัทเหมืองแร่เป็นเจ้าของทางรถไฟส่วนบุคคลที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมเหมืองแร่ของบริษัทเอง
ทางรถไฟดังกล่าวสามารถขายได้เป็นเศษซากเท่านั้น และทางรถไฟไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับของสินทรัพย์อื่นในเหมือง

ในกรณีดังกล่าวบริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทางรถไฟได้ เนื่องจากมูลค่าจากการใช้ทางรถไฟไม่สามารถประมาณได้และอาจแตกต่างจากมูลค่าซาก ดังนั้น บริษัทจึงประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ทางรถไฟดังกล่าวรวมอยู่ด้วย 
ซึ่งก็คือเหมืองแร่ทั้งหมดนั่นเอง





68. 
ตามคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพย์กลุ่ม
ที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น การระบุถึงหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต้องอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไม่สามารถกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ กิจการต้องกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มสินทรัพย์ที่เล็กที่สุดที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น

		ตัวอย่าง



		บริษัทรถประจำทางแห่งหนึ่งมีสัญญากับเทศบาลที่จะให้บริการเดินรถประจำ ซึ่งข้อสัญญาระบุว่าบริษัทจะต้องให้บริการขั้นต่ำ 5 สาย กิจการสามารถระบุสินทรัพย์และกระแสเงินสดที่ได้รับจากการเดินรถแต่ละสายแยกจากกันได้ แม้ว่าการเดินรถประจำทางสายหนึ่งมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากตามสัญญากิจการไม่สามารถที่จะยกเลิกเดินรถสายใดสายหนึ่งได้ ดังนั้น กลุ่มสินทรัพย์ซึ่ง
เล็กที่สุดที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น คือ กลุ่มของ
รถประจำทางทั้ง 5 สายรวมกัน ซึ่งหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือบริษัทรถประจำทางทั้งบริษัท





69.
กระแสเงินสดรับ คือ กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งได้รับมาจากบุคคลหรือกิจการภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุว่ากระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่นหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการที่ฝ่ายบริหารกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ เช่น การกำกับดูแลตามสายผลิตภัณฑ์ ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหล่งที่ตั้ง หรือวิธีที่ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์หรือจำหน่ายสินทรัพย์ของกิจการ แนวทางในการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้แสดงไว้ในตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 1 

70.
กิจการต้องระบุให้สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์นั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แม้ว่าจะมีการนำผลผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ภายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลต่อกระแสเงินสดรับที่ได้จากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องนำประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารสำหรับผลผลิตนั้นมาใช้เพื่อ

70.1
ประมาณกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตเพื่อกำหนดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น และ


70.2
ประมาณกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตเพื่อกำหนดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน

71. 
แม้ว่ากิจการได้นำผลผลิตที่ได้จากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในหน่วยสินทรัพย์อื่นภายในกิจการ (ตัวอย่างเช่น สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต) กิจการต้องถือว่าสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหากจากกลุ่มสินทรัพย์อื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์นั้นสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการใช้อย่างต่อเนื่องโดยกระแสเงินสดส่วนใหญ่แยกเป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น กิจการต้องปรับปรุงข้อมูลที่ได้มาจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น ที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม่สะท้อนถึงประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารที่เป็นราคาที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 


72. 
กิจการต้องกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสำหรับสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวกันอย่างสม่ำเสมอในแต่ละงวด เว้นแต่กิจการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล

73. 
ในกรณีที่กิจการกำหนดว่า สินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในงวดก่อน หรือประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ ที่รวมในหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดเปลี่ยนแปลงไปจากงวดก่อน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 130 หากกิจการมีการรับรู้หรือกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

74. 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 
ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 19 ถึง 57 โดยใช้คำว่า “หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด” แทนคำว่า “สินทรัพย์”


75. 
กิจการต้องกำหนดมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดให้สอดคล้องกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

76.
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต้อง

76.1
รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือที่สามารถปันส่วนได้อย่าง  สมเหตุสมผลและสม่ำเสมอให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตในการกำหนดมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

76.2 
ไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่กิจการได้รับรู้แล้ว นอกจากว่ากิจการไม่สามารถกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้หากไม่นำหนี้สินนั้นมาพิจารณามูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชีต้องคำนวณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นเนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
และมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกำหนดขึ้นโดยไม่รวมกระแสเงินสด
ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และโดยไม่รวมหนี้สินที่กิจการได้รับรู้ไว้แล้วในงบการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 28 และ 43)


77.  
เมื่อกิจการรวมสินทรัพย์ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กิจการต้องรวมสินทรัพย์ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ไว้ในหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกัน มิฉะนั้นอาจดูเหมือนว่ากิจการได้รับคืนมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเต็มจำนวน ทั้งที่ในความเป็นจริงผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้เกิดขึ้นแล้ว ในบางกรณี แม้ว่าสินทรัพย์บางรายการมีส่วนในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิด เงินสด กิจการอาจไม่สามารถปันส่วนสินทรัพย์นั้นให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้อย่าง สมเหตุสมผลและสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น ค่าความนิยม หรือสินทรัพย์องค์กร เช่น สินทรัพย์
ที่สำนักงานใหญ่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้อธิบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดไว้ในย่อหน้าที่ 80 ถึง 103

78. 
กิจการอาจจำเป็นต้องพิจารณาหนี้สินที่กิจการได้รับรู้แล้ว เพื่อกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กรณีนี้อาจเกิดขึ้นหากกิจการจำหน่ายหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยผู้ซื้อต้องรับภาระหนี้สินดังกล่าว ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (หรือประมาณการกระแสเงินสดจากการจำหน่าย) ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพย์ทุกรายการที่ระบุอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากหนี้สินที่ผู้ซื้อต้องรับภาระหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย กิจการต้องนำมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินไปหักจากทั้งมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดก่อนที่จะทำการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

		ตัวอย่าง



		กิจการแห่งหนึ่งดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศที่มีกฎหมายบังคับว่าเจ้าของต้องบูรณะสถานที่เมื่อการทำเหมืองแร่เสร็จสิ้นลง ต้นทุนการบูรณะรวมถึงการฟื้นฟูเหมืองให้กลับสู่สภาพเดิม กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการฟื้นฟูทันทีที่กิจการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อทำเหมือง ประมาณการดังกล่าวรับรู้เป็นต้นทุนของเหมืองและมีการคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของเหมืองนั้น มูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที่เท่ากับ 500 ล้านบาท
ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายในการบูรณะสถานที่นั้น

กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของเหมือง โดยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ได้แก่ เหมืองโดยรวม ทั้งนี้กิจการได้รับคำเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผู้ซื้อหลายรายในราคาประมาณ 800 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต้นทุนในการจำหน่ายเหมืองมีค่าน้อยมาก
จนไม่นำมาพิจารณา มูลค่าจากการใช้ของเหมืองมีจำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมรายจ่ายในการบูรณะสถานที่ มูลค่าตามบัญชีของเหมืองเท่ากับ 1,000 ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายสำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเท่ากับ 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานที่ มูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานที่ดังกล่าวเท่ากับ 700 ล้านบาท (1,200 ล้านบาท 
หักด้วย 500 ล้านบาท) มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสุทธิจากภาระหนี้สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี 1,000 ล้านบาท หักด้วยมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สินในการบูรณะสถานที่ 500 ล้านบาท) ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดจึงมีจำนวนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น





79. 
เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอาจต้องรวมสินทรัพย์ที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น (เช่น ลูกหนี้และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือรวมหนี้สินที่กิจการได้รับรู้ในงบการเงินแล้ว (เช่น เจ้าหนี้ เงินบำเหน็จบำนาญ และประมาณการหนี้สิน) ในกรณีนี้ มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะเพิ่มขึ้นด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และลดลงด้วยมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าว

ค่าความนิยม

การปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

80.
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการที่เป็นผู้ซื้อ
ต้องปันส่วน ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ ไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปันส่วนกับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยหรือแต่ละกลุ่มที่กิจการได้ปันส่วนค่าความนิยมต้อง

80.1
เป็นหน่วยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใช้ในการประเมินค่าความนิยมในการบริหารภายในกิจการ และ

80.2
ไม่เกินกว่าส่วนงานปฏิบัติการหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)

81. ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจคือสินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมกิจการ ซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างอิสระและไม่สามารถรับรู้ใน
งบการเงินแยกเป็นแต่ละรายการได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วยรวมกัน บางครั้งกิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมอย่างสมเหตุผลให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถปันส่วนให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ ดังนั้น หน่วยที่อยู่ในระดับเล็กที่สุดที่กิจการใช้ในการพิจารณา
ค่าความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบด้วยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมแต่กิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยที่เล็กที่สุดเหล่านั้นได้ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในย่อหน้า 83-99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ สำหรับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม เช่นเดียวกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม

82. เมื่อกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 80 แล้ว กิจการจะสามารถทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม ณ ระดับที่สะท้อนลักษณะที่กิจการดำเนินงาน และประเมินค่าความนิยม ดังนั้น กิจการจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดระบบการรายงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้เพื่อใช้พิจารณาการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมอีก

83. หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใช้ในการปันส่วนค่าความนิยมเพื่อประเมินการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับระดับที่กิจการใช้ในการปันส่วนค่าความนิยม เพื่อวัดมูลค่ากำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น หากกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) โดยการปันส่วนค่า
ความนิยมให้กับหน่วยของกิจการในระดับที่ค่อนข้างเล็กเพื่อวัดค่าผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กิจการไม่จำเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ระดับเดียวกัน นอกจากกิจการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริหารงานภายในกิจการ

84. หากการปันส่วนครั้งแรกของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไม่เสร็จสิ้นก่อนสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการต้องดำเนินการปันส่วนครั้งแรกนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นรอบปีบัญชีแรกหลังปีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

85. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ถ้าการบันทึกบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจต้องใช้ประมาณการในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ  กิจการที่เป็นผู้ซื้อต้อง :


85.1
บันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยใช้มูลค่าที่ประมาณการนั้น และ

85.2
รับรู้รายการปรับปรุงมูลค่าที่กำหนดขึ้นเป็นการชั่วคราวดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา
การวัดมูลค่า ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ

ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นงวดบัญชีที่การรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกล่าวให้กิจการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 133

86. ถ้าค่าความนิยมถูกปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และกิจการได้จำหน่ายการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์นั้นออกไป ค่าความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานนั้นจะต้อง

86.1  
รวมไว้ในมูลค่าตามบัญชีของการดำเนินงานนั้นในการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่าย และ

86.2  
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์มูลค่าเปรียบเทียบของการดำเนินงานที่ถูกจำหน่ายและสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยังคงอยู่ นอกจากกิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมของการดำเนินงานที่จำหน่ายออกไปได้ดีกว่า

		ตัวอย่าง



		กิจการขายส่วนงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ไปในราคา 100 ล้านบาท แต่กิจการไม่สามารถระบุค่าความนิยมให้กับกลุ่มสินทรัพย์ที่เล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นอย่างสมเหตุผลได้ เว้นแต่จะกำหนดขึ้นตามดุลยพินิจของกิจการเอง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนที่เหลืออยู่ เท่ากับ 300 ล้านบาท



		เนื่องจากกิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอย่างสมเหตุสมผลได้ หรือไม่สามารถระบุค่าความนิยมให้กับกลุ่มสินทรัพย์ที่เล็กว่าหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด ค่าความนิยมของส่วนงานที่ขายให้ระบุโดยเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าของส่วนงานที่ขายและส่วนงานที่ยังคงอยู่ ดังนั้น ค่าความนิยมจำนวนร้อยละ 25 จึงปันส่วนไปรวมกับมูลค่าตามบัญชีของการดำเนินงานที่ขายไป





87. ถ้ากิจการปรับโครงสร้างการรายงานใหม่ โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือมากกว่า ซึ่งกิจการได้มีการปันส่วนค่าความนิยมให้แล้ว กิจการควรปันส่วนค่าความนิยมใหม่ให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย โดยการปันส่วนใหม่ให้ใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วนของมูลค่าเช่นเดียวกับที่ใช้เมื่อมีการจำหน่ายการดำเนินงานภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เว้นแต่กิจการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยใช้วิธีอื่นจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของค่าความนิยมของหน่วยสินทรัพย์ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ได้ดีกว่า

		ตัวอย่าง



		กิจการเคยปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ก แต่ไม่สามารถปันส่วน     ค่าความนิยมดังกล่าวให้แก่กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีขนาดเล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ ก ได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่กิจการจะกำหนดขึ้นตามดุลพินิจของกิจการเอง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้นส่งผลให้หน่วยสินทรัพย์ ก ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนงาน และ
ไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข ค และ ง

เนื่องจากกิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมให้กับกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีขนาดเล็กกว่าหน่วยสินทรัพย์ ก ได้อย่างสมเหตุสมผล ค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ กจะต้องถูกปันส่วนใหม่ให้กับหน่วยสินทรัพย์ ข ค และ ง ตามสัดส่วนมูลค่าของสามส่วนงานของ กก่อนที่จะมีการแบ่งส่วนงานและไปรวมกับหน่วยสินทรัพย์ ข ค และ ง





การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีค่าความนิยมรวมอยู่

88. ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 81 หากค่าความนิยมมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดแต่ไม่ได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์นั้น หน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวต้องได้รับการทดสอบการด้อยค่าเมื่อมี ข้อบ่งชี้ว่าหน่วยสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า โดยการเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์นั้น และให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 104


89. หากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามย่อหน้าที่ 88 ได้รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน และกิจการสามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้เพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเท่านั้น ย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์นั้นทุกปี

90. กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งมีการปันส่วนค่า
ความนิยมให้ปีละครั้ง และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ว่าหน่วยสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดย
การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งรวมค่าความนิยม กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์นั้น หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์มากกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ให้ถือว่าหน่วยสินทรัพย์และค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์นั้นไม่เกิดการด้อยค่า แต่ถ้าหากมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์มากกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 104

91-95
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

ช่วงเวลาที่ทำการทดสอบการด้อยค่า

96. การทดสอบการด้อยค่าประจำปีสำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนมาอาจทำได้ในช่วงใดของปีก็ได้ แต่จะต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยอาจได้รับการทดสอบการด้อยค่าในช่วงเวลาต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม หากค่าความนิยมบางส่วน หรือทั้งหมดที่ปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบัน กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนสิ้นปีปัจจุบันนั้น

97. หากกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งได้รับการปันส่วนค่าความนิยมในเวลาเดียวกับการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ด้วยนั้น กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบก่อนที่จะทดสอบหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ด้วย ในทำนองเดียวกัน หากกิจการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ประกอบเป็นกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยมในเวลาเดียวกันกับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ กิจการควรทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วยก่อนกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่

98. ณ เวลาที่มีการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่า
ความนิยม อาจมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการด้อยค่า 
ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการก่อนเป็นอันดับแรก และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ในทำนองเดียวกัน หากมีข้อบ่งชี้ว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่อยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่มีค่าความนิยมรวมอยู่เกิดการ
ด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์นั้น ก่อนที่จะทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยม

99. การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยมซึ่งกระทำไว้อย่างละเอียดล่าสุดในงวดก่อน สามารถนำมาใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์นั้นในงวดปัจจุบันได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

99.1
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสำคัญ จากการคำนวณมูลค่าที่จะได้รับคืนครั้งล่าสุดนั้น

99.2 
การคำนวณครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์นั้นเป็นจำนวนมาก

99.3 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนครั้งล่าสุด มีความเป็นไปได้น้อยมากที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในงวดปัจจุบันจะต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์

สินทรัพย์องค์กร

100. สินทรัพย์องค์กร รวมถึง สินทรัพย์ของหน่วยงานหรือกลุ่มหน่วยงาน เช่น อาคารสำนักงานใหญ่ หรือของฝ่ายงานของกิจการ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล หรือศูนย์วิจัย โครงสร้างของกิจการจะกำหนดว่าสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์องค์กร
ตามมาตรฐานฉบับนี้หรือไม่ ลักษณะที่สำคัญของสินทรัพย์องค์กร คือ สินทรัพย์นั้นไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา

101. เนื่องจากสินทรัพย์องค์กรไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับแยกต่างหาก กิจการจึงไม่สามารถกำหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์องค์กรแต่ละรายการได้ นอกจากว่า ฝ่ายบริหารตัดสินใจ
ที่จะจำหน่ายสินทรัพย์องค์กรนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์องค์กรอาจ
ด้อยค่า กิจการต้องกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งสินทรัพย์องค์กรนั้นรวมอยู่ กิจการต้องเปรียบเทียบมูลค่าดังกล่าวกับมูลค่า
ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และต้องรับรู้ผลต่าง
ที่เกิดขึ้นเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104

102. ในการทดสอบว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องระบุสินทรัพย์องค์กรทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา ดังนี้

102.1
หากกิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรอย่างสมเหตุสมผลและอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่หน่วยสินทรัพย์นั้น กิจการต้องเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งรวมสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรที่ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์นั้นกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104

102.2
หากกิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรให้แก่หน่วยสินทรัพย์นั้นได้ อย่างสมเหตุสมผลและอย่างสม่ำเสมอ กิจการต้อง

102.2.1
เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์นั้น ซึ่งไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104

102.2.2
ระบุกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุดที่รวมหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้การพิจารณา ซึ่งกิจการสามารถปันส่วนมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรให้หน่วยสินทรัพย์นั้นได้อย่างสมเหตุสมผลและ
อย่างสม่ำเสมอ

102.2.3
เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
ซึ่งรวมถึงสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์องค์กรที่ถูกปันส่วนให้ 
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้น และรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104

103. ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 8 ได้แสดงวิธีการนำข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้กับสินทรัพย์องค์กร

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

104. กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (ซึ่งหมายถึง
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุด ที่ได้รับการปันส่วนค่าความนิยมหรือสินทรัพย์องค์กร) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้น กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพื่อลดมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ตามลำดับ ดังนี้

104.1
อันดับแรก ลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ 
(กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) และ

104.2
จากนั้น ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการนั้น

กิจการต้องรับรู้การลดลงของมูลค่าตามบัญชีเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 60

105. ในการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 104 กิจการต้องไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ต่ำกว่าจำนวนที่สูงที่สุดของ

105.1
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย (หากสามารถกำหนดได้)

105.2
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (หากสามารถกำหนดได้) และ

105.3
ศูนย์

มูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ต้องถูกปันส่วนให้แก่สินทรัพย์ใดแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากติดเงื่อนไขข้างต้น ให้นำไปปันส่วนให้แก่สินทรัพย์อื่นที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เดียวกันตามสัดส่วน

106. หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้กิจการใช้วิธี
ปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์เดียวกันตามดุลยพินิจของกิจการ เนื่องจากกิจการได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์เหล่านั้นร่วมกัน

107. หากกิจการไม่สามารถกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการได้ (ดูย่อหน้าที่ 67)

107.1 กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่า จำนวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการจำหน่ายกับมูลค่าหลังจากการปันส่วนตามย่อหน้าที่ 104 และ 105

107.2 กิจการต้องไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นรวมอยู่ไม่มีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้นทุนในการขายจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นก็ตาม

		ตัวอย่าง



		กิจการมีเครื่องจักรที่ชำรุดแต่ยังคงใช้งานอยู่แม้ว่าจะไม่ดีดังเดิม เครื่องจักรมีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี และไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระ เครื่องจักรดังกล่าวรวมอยู่ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่เล็กที่สุดซึ่งก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งส่วนใหญ่แยกเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสายการผลิตแสดงให้เห็นว่าสายการผลิตโดยรวมไม่เกิดการด้อยค่า

ข้อสมมติที่ 1
งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารมิได้มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรนั้น

กิจการไม่สามารถประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจาก

(1) มูลค่าจากการใช้ของเครื่องจักรนั้นอาจแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย

(2) มูลค่าจากการใช้ของเครื่องจักรนั้น กิจการสามารถกำหนดได้จากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งเครื่องจักรนั้นรวมอยู่ (สายการผลิต)

เนื่องจากสายการผลิตไม่ได้ด้อยค่าลง ดังนั้น จึงไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการต้องรับรู้สำหรับเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม กิจการอาจจำเป็นต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องจักรใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสม

“เนื่องจากระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาที่สั้นลง หรือวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เร่งขึ้นอาจสะท้อนอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ หรือรูปแบบการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการได้รับได้ดีขึ้น”

ข้อสมมติที่ 2
งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นว่า
ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรโดยจะขายเครื่องจักรเก่าในอนาคตอันใกล้ กิจการประมาณว่ากระแสเงินสดรับจากการใช้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันจำหน่ายเครื่องจักรมีค่าน้อยมากจนไม่นำมาพิจารณา

มูลค่าจากการใช้ของเครื่องจักรสามารถประมาณได้ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักรจึงสามารถกำหนดได้ และไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เป็นของเครื่องจักรนั้น (ได้แก่ สายการผลิต) และเนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายของเครื่องจักรต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรดังกล่าว





108. หลังจากปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 104 และ 105 แล้ว  กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ยังเหลืออยู่เป็นหนี้สินหากมาตรฐานฉบับอื่นกำหนดไว้

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

109. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งกิจการรับรู้ในงวดก่อนไว้ในย่อหน้าที่ 110-116 คำว่า “สินทรัพย์” ในย่อหน้าดังกล่าวมีความหมายรวมถึง สินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 117-121ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 122-123 
และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับค่าความนิยมได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 124-125


110. ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น

111. กิจการต้องประเมินว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่  โดยพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

แหล่งข้อมูลจากภายนอก

111.1 ราคาตลาดของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างงวด

111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของกิจการ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย 

111.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้นลดลงจนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

แหล่งข้อมูลภายใน

111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เกี่ยวกับลักษณะการใช้ หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ 
ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจการในระหว่างงวด หรือในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสินทรัพย์ หรือการปรับโครงสร้างการดำเนินงานที่กิจการนำสินทรัพย์นั้นไปใช้

111.5 มีหลักฐานจากข้อมูลที่รายงานเป็นการภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกว่าที่คาดไว้

112. ข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจลดลงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 111 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดียวกับข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลขาดทุนการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 12 

113. หากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่รับรู้ได้หมดไปหรือลดลง กิจการอาจต้องทบทวนและปรับปรุงอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ รวมทั้งวิธีคิด  ค่าเสื่อมราคา (หรือค่าตัดจำหน่าย) หรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน  การบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น แม้ว่ากิจการไม่ได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ก็ตาม

114. กิจการต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่กิจการรับรู้ในงวดก่อนหากประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กิจการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุดแล้ว ในกรณีนี้กิจการต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (เว้นแต่จะเป็นไปตามย่อหน้าที่ 117) การเพิ่มขึ้นนี้ คือ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่านั่นเอง

115. การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ประมาณขึ้นจากการใช้หรือจากการขายสินทรัพย์นั้นภายหลังที่กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นครั้งล่าสุด ย่อหน้าที่ 130 กำหนดให้กิจการต้องระบุถึงการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ที่ส่งผลให้ศักยภาพในการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรวมถึง

115.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ได้แก่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอาจกำหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เป็นมูลค่าจากการใช้)

115.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด  หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกำหนดจากมูลค่าจากการใช้

115.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการของสิ่งที่นำมาพิจารณาในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกำหนดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย

116. มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาที่ใกล้เข้ามา โดยที่ศักยภาพในการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่เพิ่มขึ้น ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าหากผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ลดลงนั้นเป็นเพียงผลมาจากการที่เวลาได้ผ่านไป (บางครั้งเรียกว่าการปลดส่วนลด) แม้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ตาม 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ


117. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวดก่อนๆ

118. ส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่มากกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร
จะเป็น (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวดก่อนๆ ถือเป็นการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นในการบันทึกรายการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

119. กิจการต้องบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม โดยรับรู้ไปยังกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่กรณีที่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น (เช่น วิธีราคาที่ใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) กิจการต้องถือว่าการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่เป็นการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

120. กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นั้นเพิ่ม อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่นั้นไปยังกำไรหรือขาดทุน
ในงวดก่อน กิจการต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้นไปยังกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการเคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนๆ

121. หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปรับปรุงการคิดค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ในงวดอนาคต เพื่อปันส่วนมูลค่าตามบัญชีที่ปรับใหม่ของสินทรัพย์ หักด้วยมูลค่าคงเหลืออย่างมีระบบ ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

122. ในการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการจะต้องปันส่วนมูลค่าที่เพิ่มขึ้นไปยังสินทรัพย์แต่ละรายการ (ยกเว้นค่าความนิยม) ที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์นั้น ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น การเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ตามบัญชีต้องถือเสมือนเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ และให้รับรู้ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 119

123. ในการปันส่วนรายการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 122 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการที่บันทึกเพิ่มนั้น จะต้องไม่สูงกว่าจำนวนที่ต่ำกว่าของ 

123.1 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (หากสามารถกำหนดได้) และ

123.2 มูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ

มูลค่าที่จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนที่เหลือจากเงื่อนไขการปันส่วนข้างต้น 
ให้นำไปปันส่วนให้แก่สินทรัพย์อื่นในหน่วยสินทรัพย์เดียวกัน (ยกเว้นค่าความนิยม) ตามสัดส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

124. กิจการต้องไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ได้รับรู้ในงวดก่อนๆ 

125. 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ให้มีการรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมในงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมนั้น มักจะเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการมากกว่าเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการที่รับรู้ไปแล้ว

การเปิดเผยข้อมูล

126. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

126.1 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนระหว่างงวด และรายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่ารวมอยู่

126.2 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ ซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนระหว่างงวด และรายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการรวมอยู่

126.3 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รับรู้ไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด

126.4 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รับรู้ไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด

127. สินทรัพย์แต่ละประเภท หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและการใช้งานคล้ายคลึงกันในการดำเนินงานของกิจการ

128. กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 126 ร่วมกับข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผย
ตามประเภทของสินทรัพย์ เช่น อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้รวมอยู่ในการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชี
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างวันต้นงวดและวันสิ้นงวด ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)

129. กิจการที่รายงานข้อมูลแยกตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้สำหรับทุกส่วนงานที่รายงาน

129.1 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และที่รับรู้ไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นระหว่างงวด

129.2 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และที่รับรู้ไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวด

130. หากกิจการรับรู้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมถึงค่าความนิยม หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระหว่างงวด กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ สำหรับรายการแต่ละรายการที่มีสาระสำคัญ

130.1 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ทำให้กิจการต้องรับรู้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

130.2 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการรับรู้ หรือกลับรายการ

130.3 สำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ

130.3.1 ลักษณะสินทรัพย์แต่ละรายการ และ

130.3.2 ส่วนงานที่สินทรัพย์นั้นรวมอยู่ ถ้ากิจการมีการรายงานข้อมูลตามส่วนงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)

130.4 สำหรับหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด


130.4.1 คำอธิบายลักษณะของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เช่น เป็นสาย
การ ผลิต โรงงาน การดำเนินงานทางธุรกิจ หน่วยงานทางภูมิศาสตร์ หรือ
ส่วนงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

130.4.2 จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการรับรู้ หรือกลับรายการ โดยแสดงแยกตามสินทรัพย์แต่ละประเภท และตามส่วนงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)

130.4.3 คำอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในงวดปัจจุบันและก่อนหน้านั้น และเหตุผลที่กิจการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพย์เป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว หากกิจการได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลังจากที่ได้ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นในครั้งก่อน

130.5 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้

130.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (เช่น มูลค่ายุติธรรมกำหนดขึ้นโดยใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดซื้อขายคล่อง)

130.7 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอดีต (ถ้ามี) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นมูลค่าจากการใช้

131. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กิจการรับรู้หรือกลับรายการในระหว่างงวด ดังต่อไปนี้ หากไม่มีข้อมูลเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 130

131.1 ประเภทของสินทรัพย์หลักที่เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือที่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

131.2 เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สำคัญที่ทำให้กิจการรับรู้ หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

132. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อสมมติที่สำคัญ ซึ่งกิจการใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระหว่างงวด อย่างไรก็ตามย่อหน้าที่ 134 กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เมื่อมีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์นั้นด้วย

133. ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 หากกิจการไม่ได้ทำการปันส่วนค่าความนิยมที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างงวดให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินของค่าความนิยมที่ไม่ได้รับการปันส่วน รวมถึงสาเหตุที่ไม่ได้ทำการปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว

ประมาณการที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่

134. กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ สำหรับหน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วย หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละกลุ่ม หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมหรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้นเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการ

134.1 มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้น

134.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้น

134.3  เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ว่าเป็นมูลค่าจากการใช้ หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

134.4 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ กำหนดจากมูลค่าจากการใช้จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

134.4.1 ลักษณะข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด ข้อสมมติที่สำคัญ ได้แก่ ข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์มากที่สุด

134.4.2 แนวทางที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าสำหรับข้อสมมติที่สำคัญว่ามูลค่าที่กำหนดอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต หรือพิจารณาให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอกหรือไม่ หรืออธิบายถึงมูลค่าที่กำหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร  และเพราะเหตุใด

134.4.3 งวดเวลาที่ครอบคลุมประมาณการกระแสเงินสดจากงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ซึ่งนำมาใช้ในการกำหนดมูลค่าจากการใช้ สำหรับหน่วยสินทรัพย์หรือของหน่วยสินทรัพย์ หากงวดเวลาของประมาณการครอบคลุมระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ให้เปิดเผยถึงเหตุผลที่กิจการเห็นว่าการใช้ประมาณการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีนั้นมีความเหมาะสม

134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด และเหตุผลประกอบ หากมีการใช้อัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการดำเนินงานอยู่ หรือตลาด 
ซึ่งหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้นใช้อยู่

134.4.5 อัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด

134.5 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เป็นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ให้เปิดเผยวิธีการที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และถ้ากิจการมิได้กำหนดมูลค่าดังกล่าวจากราคาตลาดที่อ้างอิงได้สำหรับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

134.5.1 ลักษณะของข้อสมมติที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ข้อสมมติที่สำคัญ ได้แก่ ข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
มากที่สุด

134.5.2 แนวทางที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าสำหรับข้อสมมติที่สำคัญว่าอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต หรือพิจารณาให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก หรือไม่ หรืออธิบายว่ามูลค่าที่กำหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเพราะเหตุใด

ถ้ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายถูกกำหนดโดยวิธีคิดลดประมาณกระแสเงินสด กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

134.5.3 ระยะเวลาที่ครอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด

134.5.4 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณกระแสเงินสด

134.5.5 อัตราที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสด

134.6 หากมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่ม
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กิจการต้องเปิดเผย

134.6.1 จำนวนผลต่างของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้นที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

134.6.2 มูลค่าที่กำหนดขึ้นสำหรับข้อสมมติที่สำคัญ

134.6.3 จำนวนที่มูลค่าที่กำหนดขึ้นสำหรับข้อสมมติที่สำคัญซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าตามบัญชี หลังจากได้รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้ว

135. หากมูลค่าตามบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วย และมูลค่าที่ปันส่วนให้กับแต่ละหน่วยไม่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยรวม กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวควบคู่กับมูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้น นอกจากนี้ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้น กำหนดขึ้นโดยใช้ข้อสมมติที่สำคัญเดียวกัน และมูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้หน่วยสินทรัพย์ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกำหนดขึ้นโดยใช้ข้อสมมติที่สำคัญเดียวกัน ดังกล่าวมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการโดยรวม กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวพร้อมกับข้อมูลดังต่อไปนี้

135.1 มูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้น

135.2 มูลค่าตามบัญชีรวมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้น

135.3 ลักษณะของข้อสมมติที่สำคัญ

135.4 คำอธิบายวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าสำหรับข้อสมมติที่สำคัญข้อสมมติแต่ละข้อว่ามูลค่าที่กำหนดอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต หรือพิจารณาให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก หรือไม่ หากไม่ ให้อธิบายว่ามูลค่าที่กำหนดแตกต่างจากประสบการณ์ในอดีตและแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างไร และเหตุใดจึงแตกต่าง

135.5 หากมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญทำให้การกำหนดผลรวมของมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์มากกว่าผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ กิจการต้องเปิดเผย

135.5.1 จำนวนผลต่างที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

135.5.2 มูลค่าที่กำหนดขึ้นสำหรับข้อสมมติที่สำคัญ

135.5.3 จำนวนมูลค่าที่กำหนดขึ้นสำหรับข้อสมมติที่สำคัญซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะทำให้ผลรวมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าตามบัญชี หลังจากได้รวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้ว 

136. ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนำผลการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนครั้งล่าสุดของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่จัดทำในงวดบัญชีก่อน 
มาใช้ในการอ้างอิงในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ใน
งวดปัจจุบันหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีนี้ ข้อมูลซึ่งต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 134 และ 135 สำหรับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่ยกมาจากงวดก่อน

137. ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 9 แสดงตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 134 และ 135

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 

138. (ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

139. ให้กิจการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

139.1 สำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจเป็นวันที่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554

139.2 สำหรับสินทรัพย์อื่น โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป โดยเริ่มจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554

140. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 139 นำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่ที่ระบุในย่อหน้าที่ 139 อย่างไรก็ตาม หากกิจการใดนำมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่ที่กำหนดไว้ กิจการจะต้องนำ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาถือปฏิบัติพร้อมกันด้วย

140ก.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน แก้ไขถ้อยคำที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ยังแก้ไขย่อหน้าที่ 61 120 126 และ129 กิจการต้องนำส่วนที่แก้ไข
มาถือปฏิบัติ สำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน มาถือปฏิบัติก่อน กิจการต้องถือปฏิบัติส่วนที่แก้ไขสำหรับงบการเงินงวดก่อนหน้าด้วย

140ข.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) แก้ไขย่อหน้าที่ 65 81 85 และ 139 ยกเลิกย่อ หน้าที่ 91 ถึง 95 และ138 และเพิ่มภาคผนวก ค กิจการต้องนำส่วนที่แก้ไขมาถือปฏิบัติ สำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติก่อน กิจการต้องถือปฏิบัติส่วน
ที่แก้ไขสำหรับงบการเงินงวดก่อนหน้าด้วย

140ค.
ย่อหน้าที่ 134.5 ได้ถูกแก้ไข โดยกิจการต้องนำส่วนที่แก้ไขมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต้น
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อน
วันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สำหรับงวดปีบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 ให้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

140ง.
ต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วม (ได้มีการแก้ไขในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรก และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้เพิ่มเติมย่อหน้าที่ 12.8 โดยกิจการต้องนำการแก้ไขดังกล่าวมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 4 และ 38ก. ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดก่อนหน้า กิจการต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้า 12.8 ในงวดเดียวกัน

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

141. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าจากการใช้

ภาคผนวกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวทางในการใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่าจากการใช้ คำว่า “สินทรัพย์” ในภาคผนวกนี้ ให้มีความหมายครอบคลุมถึงกลุ่มของสินทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปัจจุบัน

ก1
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างสินทรัพย์สามารถระบุได้โดยใช้องค์ประกอบดังต่อไปนี้ร่วมกัน

(1) ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือในกรณีที่ซับซ้อนขึ้น อาจใช้กลุ่มกระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

(2) การคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจำนวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด เหล่านั้น

(3) มูลค่าของเงินตามเวลา ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด ณ ปัจจุบัน

(4) ราคาที่ได้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย์

(5) ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถระบุได้ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) แต่เป็นปัจจัย ที่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดมักจะพิจารณาในการกำหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 

ก2
ภาคผนวกนี้ได้เปรียบเทียบวิธีการคำนวณมูลค่าปัจจุบันที่กิจการสามารถนำมาใช้ในการประมาณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 2 วิธี โดยจะเลือกใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การคำนวณตามวิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ได้รวมผลจากปัจจัย (ข)–(จ) ที่กล่าวข้างต้นในอัตราคิดลดที่ใช้ และวิธีการคำนวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์ (Expected Cash Flow approach) ได้มีการรวมปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในการคำนวณกระแสเงินสดที่คาดการณ์หลังปรับด้วยความเสี่ยง ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดสะท้อนการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจำนวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต ผลการคำนวณที่ได้ควรสะท้อนมูลค่าปัจจุบันที่คาดการณ์ของกระแสเงินสดในอนาคต เช่น การถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว

หลักเกณฑ์ทั่วไป

ก3
เทคนิคที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการวัดมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ในกรณีทั่วไปได้

(1) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสดควรสะท้อนถึงข้อสมมติที่สอดคล้องกับข้อสมมติที่ใช้
กับกระแสเงินสดที่คาดการณ์ มิฉะนั้น อาจเกิดความซ้ำซ้อนหรือละเลยผลกระทบของข้อสมมติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12 กับกระแสเงินสดตามสัญญาที่จะได้รับจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืม อัตราดังกล่าวสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตจากเงินให้กู้ยืมที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องไม่ใช้อัตรา ร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณ์เนื่องจากกระแสเงินสดดังกล่าวได้สะท้อนข้อสมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชำระดังกล่าวแล้ว

(2) กระแสเงินสดที่คาดการณ์และอัตราคิดลดควรปราศจากความลำเอียง ตลอดจนปราศจากการนำปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์มาร่วมพิจารณา ตัวอย่างเช่น การปรับประมาณการกระแสเงินสดสุทธิให้ต่ำลงโดยเจตนาเพื่อเพิ่มกำไรในอนาคตของสินทรัพย์ ถือว่ามีความลำเอียงในการวัดมูลค่า

(3) กระแสเงินสดที่คาดการณ์ หรืออัตราคิดลดควรสะท้อนให้เห็นขอบเขตผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากกว่าการใช้มูลค่าต่ำสุดหรือ มูลค่าสูงสุด ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงมูลค่าเดียว

การวัดมูลค่าปัจจุบันโดยวิธีดั้งเดิม (Traditional Approach) และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ (Expected Cash Flow Approach) 


วิธีดั้งเดิม


ก4
การนำมูลค่าปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชีโดยดั้งเดิมแล้วจะใช้ประมาณการกระแสเงินสดเพียงชุดเดียว และอัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซึ่งถือเป็นอัตราที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม การคำนวณตามวิธีดั้งเดิมจะมีข้อสมมติว่าอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใช้นั้นสามารถสะท้อนการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงส่วนเพิ่มที่เหมาะสมได้ในทุกกรณี ดังนั้น วิธีดั้งเดิมจะให้ความสำคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเป็นอย่างมาก

ก5
ในบางสถานการณ์ กิจการสามารถนำวิธีดั้งเดิมมาใช้ได้โดยง่าย เช่น การที่มีสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันอยู่ในตลาด หรือในกรณีที่สินทรัพย์มีกระแสเงินสดที่อ้างอิงจากสัญญา เกณฑ์ที่นำมาใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์นั้น เช่น หุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 12%


ก6
อย่างไรก็ดี วิธีดั้งเดิมอาจไม่เหมาะสมในบางกรณีที่ต้องวัดมูลค่าแบบซับซ้อน เช่น การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงินซึ่งไม่มีตลาดสำหรับสินทรัพย์นั้น หรือไม่มีสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม กิจการต้องวิเคราะห์สินทรัพย์ที่ต้องการพิจารณานั้นพร้อมกับสินทรัพย์อื่นในตลาดอย่างน้อย 2 รายการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุได้อัตราคิดลดกระแสเงินสดจะต้องอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่สามารถระบุได้จากสินทรัพย์ดังกล่าวที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา ดังนั้นในการวัดค่ากิจการต้องกระทำการ ดังนี้

ก(6.1)
ระบุกลุ่มของกระแสเงินสดที่ต้องการคิดลด

ก(6.2)
ระบุสินทรัพย์อื่นในตลาด ซึ่งมีลักษณะกระแสเงินสดคล้ายคลึงกับสินทรัพย์ภายใต้การพิจารณา

ก(6.3)
เปรียบเทียบกลุ่มของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทั้งสอง เพื่อให้มั่นใจว่ามีลักษณะที่คล้ายกันเช่น ทั้งสองกลุ่มเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาเหมือนกัน หรือ กลุ่มแรกเป็นกระแสเงินสดตามสัญญา ส่วนอีกกลุ่มเป็นกระแสเงินสดจากการประมาณการ

ก(6.4)
ประเมินว่ามีองค์ประกอบใดที่มีอยู่ในสินทรัพย์หนึ่ง แต่ไม่ได้อยู่ในอีกสินทรัพย์หนึ่ง
บ้างหรือไม่ เช่น สินทรัพย์แรกมีสภาพคล่องน้อยกว่าสินทรัพย์ที่สอง

ก(6.5)
ประเมินว่ากลุ่มกระแสเงินสดของสินทรัพย์แต่ละรายการจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงคล้ายคลึงกันหรือไม่ หากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์

ก7
ในบางสถานการณ์ วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีดั้งเดิม เนื่องจาก วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะใช้ข้อมูลกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดมาพิจารณาแทนที่จะใช้กระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพียงกลุ่มเดียว ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดอาจเป็น 
100 ล้านบาท 200 ล้านบาท หรือ 300 ล้านบาท ด้วยความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% ตามลำดับ กระแสเงินสดที่คาดการณ์จะเท่ากับ 220 ล้านบาท ดังนั้นวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์
จึงแตกต่างจากวิธีดั้งเดิม โดยเน้นที่การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่กำลังพิจารณาโดยตรงและการระบุ
ข้อสมมติในการวัดค่าที่ชัดเจนกว่าวิธีดั้งเดิม

ก8
ในการคำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์กิจการสามารถใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันมาประกอบเมื่อช่วงเวลาที่จะได้รับกระแสเงินสดไม่แน่นอน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจได้รับกระแสเงินสดจำนวน 1,000 ล้านบาท ในหนึ่งปี หรือในสองปี หรือในสามปี ด้วยความน่าจะเป็น 10% 60% และ 30% ตามลำดับ ตัวอย่างข้างล่างนี้แสดงวิธีการคำนวณมูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับในสถานการณ์ดังกล่าว

(หน่วย: ล้านบาท)

		มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท 
ในระยะเวลา 1 ปี  ที่อัตราคิดลด 5%

		952.38

		



		ความน่าจะเป็น

		10.00%

		95.24



		มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท 
ในระยะเวลา 2 ปี  ที่อัตราคิดลด 5.25%

		902.73

		



		ความน่าจะเป็น

		60.00%

		541.64



		มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ล้านบาท 
ในระยะเวลา 3 ปี  ที่อัตราคิดลด 5.5%

		851.61

		



		ความน่าจะเป็น

		30.00%

		255.48



		มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับ

		

		892.36





ก9
มูลค่าปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับจำนวน 892.36 ล้านบาท แตกต่างจากผลที่ได้ถ้าคำนวณโดยวิธีดั้งเดิมโดยใช้ประมาณการที่ดีที่สุดจำนวน 902.73 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตามวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในตัวอย่างนี้ กิจการจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่อาจเป็นไปได้ของกระแสเงินสดที่นำมาใช้ ซึ่งมิได้สะท้อนความเป็นไปได้ของจังหวะเวลาอื่น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตามวิธีดั้งเดิมไม่สามารถสะท้อนความไม่แน่นอนของจังหวะเวลาได้

ก10
การนำความน่าจะเป็นมาใช้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ แม้มีผู้วิจารณ์วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ ว่าการกำหนดความน่าจะเป็นให้กับประมาณการ ซึ่งคำนวณขึ้นมาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้คำนวณนั้นทำให้ข้อมูลเกิดความแม่นยำมากขึ้นจริงหรือไม่ แต่การประยุกต์วิธีการคำนวณแบบดั้งเดิมที่เหมาะสม (ตามที่กล่าวใน ก6) ก็ต้องการการประมาณการและดุลยพินิจของ
ผู้คำนวณเช่นกัน แต่วิธีดั้งเดิมไม่มีการแสดงการคำนวณในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนเหมือนวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์

ก11
ประมาณการหลายประเภทที่จัดทำขึ้นในทางปฏิบัติในปัจจุบัน ได้รวมส่วนประกอบของกระแสเงินสดที่คาดการณ์แล้วอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่นักบัญชีจำเป็นต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จำกัดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น เช่น นักบัญชีอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังนี้

ก11.1
เมื่อจำนวนเงินที่ประมาณขึ้นมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ไม่มีจำนวนใดในช่วงดังกล่าวที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าจำนวนอื่น แต่จากข้อมูลที่มีอยู่จำกัดดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดการณ์ จะเท่ากับ 150 ล้านบาท [(50 + 250)/2]


ก11.2
เมื่อจำนวนเงินที่ประมาณขึ้นมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท โดยที่จำนวนที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถกำหนดความน่าจะเป็น
ของแต่ละจำนวนได้ จากข้อมูลที่มีอยู่จำกัดดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดหวังจะเท่ากับ 
133.33 ล้านบาท [(50+100+250)/3]


ก11.3
จำนวนที่ประมาณไว้ได้แก่ 50 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 10%) 250 ล้านบาท (ความน่า
จะเป็น 30%) หรือ 100 ล้านบาท (ความน่าจะเป็น 60%) จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดการณ์โดยประมาณคือ 140 ล้านบาท [(50x0.10)+(250x0.30)
+(100x0.60)]


ในแต่ละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์จะให้ค่าประมาณที่ดีกว่าการใช้จำนวนที่น้อยที่สุด จำนวนที่มากที่สุด หรือจำนวนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด เพียงจำนวนเดียว

ก12
กิจการควรพิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องเสียไป และประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกใช้วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งนำมาคำนวณกระแสเงินสดได้
หลายสถานการณ์ หรือในบางครั้งกิจการอาจสามารถจัดทำประมาณการทางการเงินที่ระบุความผันแปรของกระแสเงินสดได้เพียงคร่าวๆ ยกเว้นจะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กิจการควรพิจารณาความสมดุลระหว่างต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากับการเพิ่มขึ้นของความน่าเชื่อถือในการวัดมูลค่า

ก13
มีผู้ให้ความเห็นว่า เทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไม่เหมาะสมหากจะนำไปใช้ในการวัดสินทรัพย์รายการเดียว หรือสินทรัพย์ที่ข้อมูลกระแสเงินสดที่เป็นไปได้มีอยู่จำกัด ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจำนวน 10 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 90% และ 1,000 ล้านบาท ที่ความน่าจะเป็น 10% ในกรณีดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดการณ์ที่คำนวณได้จะเท่ากับ 109 ล้านบาท ซึ่งผู้ให้ความเห็นวิจารณ์ว่ามูลค่าดังกล่าวไม่เป็นตัวแทนที่ดีของจำนวนกระแสเงินสดที่จะได้รับ

ก14
คำวิจารณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งด้านวัตถุประสงค์ในการวัดค่า หากวัตถุประสงค์ คือ 
การรวบรวมต้นทุนที่จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่คาดการณ์อาจจะไม่เป็นตัวแทนที่เที่ยงธรรมของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่น่าจะเป็น 10 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นกระแสเงินสดที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการวัดมูลค่า 10 ล้านบาทไม่ได้รวมความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในการวัดค่าสินทรัพย์ แต่กลับถูกรายงานเสมือนกระแสเงินสดที่มีความชัดเจนแน่นอน ในกรณีทั่วไป ไม่มีกิจการใดที่จะขายสินทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวในราคา 10 ล้านบาท

อัตราคิดลด

ก15
ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการวัดมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดต้องไม่รวมความเสี่ยง ซึ่งได้ปรับในประมาณการกระแสเงินสดแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยง
การซ้ำซ้อนของผลกระทบของข้อสมมติบางประการ

ก16
หากกิจการไม่สามารถหาอัตราคิดลดเฉพาะของสินทรัพย์ในตลาดได้ กิจการสามารถใช้อัตราโดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกล่าวได้ โดยจะต้องประเมินสภาพตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับ

(1) มูลค่าของเงินตามเวลาสำหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และ

(2) ปัจจัย (ข) (ง) และ (จ) ในย่อหน้า ก1 ของมาตรฐานฉบับนี้ โดยจะต้องระวังมิให้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด

ก17
ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่มจากการพิจารณาอัตราต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของกิจการ ซึ่งอาจกำหนดโดยใช้เทคนิค เช่น แบบจำลองการตีราคาสินทรัพย์ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)


(2) อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกิจการ

(3) อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมอื่นๆ ในตลาด

ก18
อย่างไรก็ตาม อัตราเหล่านี้จะต้องถูกปรับปรุง

(1) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ตลาดใช้ในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่คาดการณ์ของสินทรัพย์นั้น

(2) เพื่อแยกความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่คาดการณ์ของสินทรัพย์ หรือความเสี่ยง
ที่ได้รวมอยู่ในกระแสเงินสดที่คาดการณ์แล้ว

ทั้งนี้ ควรพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยง
ด้านราคา ประกอบด้วย

ก19
อัตราคิดลดต้องเป็นอิสระจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการ และวิธีการที่กิจการจัดหาเงิน เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ เนื่องจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ในอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่กิจการจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพย์นั้น

ก20
ย่อหน้าที่ 55 ของมาตรฐานฉบับนี้ กำหนดให้อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราก่อนภาษี ดังนั้น หากเกณฑ์
ที่ใช้ในการประมาณการอัตราคิดลดเป็นอัตราหลังภาษีจะต้องปรับให้เป็นอัตราก่อนภาษี 


ก21
โดยปกติ กิจการจะใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสำหรับการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กิจการควรใช้อัตราคิดลดหลายอัตราสำหรับช่วงเวลาที่ต่างกัน หากมูลค่าจากการใช้อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา หรือต่อโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย

ภาคผนวก ข

ภาคผนวกนี้ไม่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ค

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ภาคผนวกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ค1
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ผู้ซื้อวัดมูลค่าและรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อ ด้วยจำนวนตามข้อ 1 ที่มากกว่าจำนวนตามข้อ 2 ดังต่อไปนี้

(1) ผลรวมของ:


(1) มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอน ซึ่งวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงมูลค่าความยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

(2) มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในกิจการผู้ถูกซื้อ ซึ่งวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

(3) มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ของส่วนได้เสียในทุนของกิจการที่ถูกซื้อที่ถือโดยผู้ซื้อก่อน
วันที่ซื้อ ในกรณีของการรวมธุรกิจที่บรรลุผลเป็นขั้นๆ

(2) จำนวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซื้อ ที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา ถือว่าการวัดมูลค่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การปันส่วนค่าความนิยม

ค2
ย่อหน้าที่ 80 ของมาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการที่เป็นผู้ซื้อต้องปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ โดยไม่คำนึงว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ แต่สามารถเป็นไปได้ที่ประโยชน์จากการรวมธุรกิจบางส่วนจะถูกปันส่วนไปให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไม่มีส่วนได้เสีย

การทดสอบการด้อยค่า

ค3 
การทดสอบการด้อยค่าต้องเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น 

ค4
หากกิจการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ แทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังนั้นกิจการต้องเพิ่มมูลค่าตามบัญชีของ
ค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์โดยรวมค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงนี้จะนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวในการพิจารณาว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด้อยค่าหรือไม่

การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า


ค5
ย่อหน้า 104 ของมาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้น
โดยไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เคยปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ก่อน จากนั้นผลขาดทุนที่เหลือจึงนำไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการนั้น

ค6
หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมถือเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องถูกปันส่วนให้กับบริษัทแม่และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยเกณฑ์เดียวกันกับการปันส่วนกำไรหรือขาดทุนจากบริษัทย่อย

ค7
หากบริษัทย่อยหรือบางส่วนงานของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดทั้งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนที่มิใช่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เงินสดตามเกณฑ์ดังนี้

(1) จำนวนที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนนั้นก่อนเกิดการด้อยค่า และ

(2) จำนวนที่ไม่เกินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส่วนนั้นก่อนเกิดการด้อยค่า การด้อยค่าจะถูกปันส่วนให้กับสินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละส่วน ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละรายการในส่วนนั้น


สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยเกณฑ์เดียวกันกับการปันส่วนกำไรหรือขาดทุนจากบริษัทย่อย

ค8
หากกิจการไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (ดูภาคผนวก ค4) กิจการต้องไม่รับรู้การด้อยค่าดังกล่าวเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ในกรณีดังกล่าว ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่สามารถปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่เท่านั้นที่จะรับรู้เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

ค9
ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 7 แสดงถึงกรณีของการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมรวมอยู่ ซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

ตัวอย่างในภาคผนวกนี้มีข้อสมมติว่ากิจการที่เกี่ยวข้องไม่มีรายการอื่นนอกจากรายการที่ระบุตามตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 การกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

วัตถุประสงค์ของตัวอย่างนี้ เพื่อ

1.
ให้แนวทางในการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในสถานการณ์ต่างๆ และ

2.
เน้นถึงปัจจัยบางปัจจัยที่กิจการอาจใช้ในการพิจารณากำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่พิจารณารวมอยู่

ตัวอย่าง ก) กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน

ร้านลูกอยู่ในกลุ่มของร้านขายปลีกแม่ สินค้าทั้งหมดของร้านลูกซื้อผ่านแผนกจัดซื้อของร้านแม่ นโยบายเกี่ยวกับการตั้งราคา การตลาด การโฆษณาและบุคลากร กำหนดและตัดสินใจโดยร้านแม่ ยกเว้น
การจ้างพนักงานเก็บเงินและพนักงานขายของ นอกจากนี้ร้านแม่เป็นเจ้าของร้านอื่นๆ อีก 5 ร้านในละแวกอื่นในจังหวัดเดียวกับร้านลูก และเป็นเจ้าของร้านในจังหวัดอื่นอีก 20 ร้าน ร้านทุกร้านดำเนินการเหมือนกับ
ร้านลูก ร้านแม่ซื้อร้านลูกและร้านค้าขายปลีกอื่นๆ อีก 4 ร้านมาเมื่อ 5 ปีก่อน โดยมีการบันทึกค่าความนิยมจากการซื้อครั้งนั้น

การพิจารณาหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของร้านลูก

การวิเคราะห์

ในการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของร้านลูกควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

1.
รายงานภายในของฝ่ายบริหารที่จัดไว้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาแต่ละร้านแยกจากกัน 


2. ธุรกิจดำเนินงานบนผลกำไรเป็นแต่ละร้านหรือบนผลกำไรรวมของทุกร้านในแต่ละจังหวัด

ร้านค้าทั้งหมดของร้านแม่ตั้งอยู่ในละแวกที่ต่างกันและอาจมีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน ดังนั้น แม้ว่าร้านลูกจะดำเนินงานภายใต้การดูแลของร้านแม่ แต่กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของร้านลูกไม่ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดรับของร้านอื่นๆ ที่ร้านแม่เป็นเจ้าของ จึงน่าจะถือได้ว่าร้านลูก คือ หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 


หากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของร้านลูกถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดภายในร้านแม่ ซึ่งเป็นระดับ
ที่ร้านแม่ใช้ในการประเมินค่าความนิยมในการบริหารงานภายใน ร้านแม่ต้องทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 90 แต่หากร้านแม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมและไม่ได้ทำการประเมินค่าความนิยม ณ ระดับของร้านลูกในการบริหารงานภายใน ร้านแม่ต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 88 ในการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ตัวอย่าง ข) โรงงานที่ดำเนินงานในขั้นการผลิตระหว่างทางของกระบวนการผลิต

วัตถุดิบที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปของโรงงาน ก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากโรงงาน ข ซึ่งอยู่ภายใต้กิจการเดียวกัน โรงงาน ข ขายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงาน ก ในราคาโอน ซึ่งเป็นราคาที่รวมกำไรทั้งหมดแล้ว โรงงาน ก ขายสินค้าสำเร็จรูปให้ลูกค้าภายนอกกิจการ 80% และโรงงาน ข ขายผลิตภัณฑ์ให้โรงงาน ก 60% ส่วนที่เหลือ 40% ขายให้กับลูกค้าภายนอกกิจการ

การพิจารณาหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงาน ก และโรงงาน ข

กรณีที่ 1
โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ซึ่งราคาโอนภายในสูงกว่าราคาตลาด

กรณีที่ 2
ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่โรงงาน ข ขายให้โรงงาน ก

การวิเคราะห์กรณีที่ 1


โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑ์ในตลาดซื้อขายคล่อง และกระแสเงินสดรับไม่ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดรับจากโรงงาน ก ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าโรงงาน ข คือ หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด แม้ว่าโรงงาน ก จะนำผลิตภัณฑ์บางส่วนไปใช้ (ดูย่อหน้าที่ 70)


ในขณะเดียวกัน โรงงาน ก ถือเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดด้วย เนื่องจากโรงงาน ก ขาย 80% ของสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าภายนอกกิจการ ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่ากระแสเงินสดรับเป็นอิสระ

เนื่องจากราคาโอนภายในมิได้สะท้อนถึงราคาตลาดของผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ข ดังนั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของทั้งโรงงาน ข และโรงงาน ก กิจการต้องปรับปรุงงบประมาณและประมาณการ
ทางการเงินเพื่อให้ได้ประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดสำหรับราคาสินค้าของโรงงาน ข ซึ่งกิจการนำมาใช้เป็นการภายใน (ดูย่อหน้าที่ 70)


การวิเคราะห์กรณีที่ 2


มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละโรงงานไม่น่าที่จะประเมินแยกโดยอิสระจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอีกโรงงานได้ เนื่องจาก

(1) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโรงงาน ข ถูกนำไปใช้ภายใน และไม่สามารถขายในตลาดซื้อขายคล่อง กระแสเงินสดรับของโรงงาน ข จึงขึ้นอยู่กับความต้องการผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ก ดังนั้น กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของโรงงาน ข จึงไม่สามารถแยกโดยอิสระจากกระแสเงินสดรับของโรงงาน ก ได้

(2) ทั้งสองโรงงานถูกบริหารงานร่วมกัน

จากเหตุผลดังกล่าว โรงงาน ข และโรงงาน ก รวมกัน น่าที่จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระ

ตัวอย่าง ค) บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว

บริษัท แม่ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว และเป็นเจ้าของโรงงาน 1 2 และ 3 ซึ่งตั้งอยู่ต่างจังหวัด โรงงาน 1 ผลิตชิ้นส่วนซึ่งจะนำไปประกอบในโรงงาน 2 หรือ 3 ซึ่งโรงงาน 2 และโรงงาน 3 มิได้ใช้กำลังการผลิตร่วมอย่างเต็มที่ บริษัท แม่ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน 2 หรือโรงงาน 3 
ทั่วราชอาณาจักร เช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 2 อาจขายในจังหวัดที่โรงงาน 3 ตั้งอยู่หากโรงงาน 2 สามารถจัดส่งได้รวดเร็วกว่า ดังนั้น ระดับการใช้กำลังการผลิตของโรงงาน 2 และ 3 ขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งการขายระหว่างโรงงานทั้งสอง

การพิจารณาหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงาน 1 2 และ 3 


กรณีที่ 1
เมื่อผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

กรณีที่ 2
เมื่อผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 1 ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

การวิเคราะห์กรณีที่ 1 เมื่อผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

โรงงาน 1 น่าจะถือว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกต่างหาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์
จากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ (ดูตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 1 ข้อ ข กรณีที่ 1)


แม้ว่าผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 2 และ 3 จะมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แต่กระแสเงินสดที่โรงงาน 2 และ 3 ได้รับขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสอง กระแสเงินสดที่โรงงาน 2 และ 3 ได้รับจึง
ไม่สามารถที่จะแยกพิจารณาจากกันได้ ดังนั้น โรงงาน 2 และ 3 รวมกันน่าจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด
ที่สามารถระบุได้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเป็นอิสระ

ในการกำหนดมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน 1 และ 2 ร่วมกับ 3 บริษัท แม่ จำกัด ต้องปรับปรุงงบประมาณและประมาณการทางการเงิน เพื่อให้ได้ประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 1 (ดูย่อหน้าที่ 70)


การวิเคราะห์กรณีที่ 2 เมื่อผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 1 ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละโรงงานไม่น่าที่จะประเมินแยกจากกันได้ เนื่องจาก

(1) ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 1 ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ดังนั้น กระแสเงินสดที่โรงงาน 1
จะได้รับขึ้นอยู่กับการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งโรงงาน 2 และ 3 ผลิต

(2) แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่โรงงาน 2 และ 3 ผลิตจะมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับก็ตาม กระแสเงินสดที่ โรงงาน 2 และ 3 จะได้รับขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสอง ดังนั้น กระแสเงินสดที่ โรงงาน 2 และ 3 จะได้รับจึงไม่น่าที่จะแยกพิจารณาจากกันได้

จากเหตุผลดังกล่าว โรงงาน 1 2 และ 3 รวมกัน (หรือบริษัท แม่ จำกัด โดยรวม) ถือว่าเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเป็นอิสระ

ตัวอย่าง ง) ชื่อนิตยสาร

สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชื่อของนิตยสาร 30 ชื่อ ซึ่งกิจการซื้อมา 10 ชื่อและตั้งขึ้นเอง 20 ชื่อ กิจการบันทึกจำนวนเงินที่จ่ายซื้อชื่อนิตยสารเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และบันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อนิตยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการคงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิด กิจการสามารถระบุกระแสเงินสดที่ได้รับจากการขายตรงและค่าโฆษณาสำหรับนิตยสารแต่ละชื่อได้ การดำเนินงานของนิตยสาร แต่ละชื่อแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ระดับของรายได้ค่าโฆษณาของนิตยสารแต่ละชื่อขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของนิตยสารนั้นๆ ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะเลิกใช้ชื่อนิตยสารเก่าก่อนที่ชื่อนั้นจะหมดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและเปลี่ยนแทนโดยใช้ชื่อใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าเดิม

การพิจารณาหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของนิตยสารแต่ละชื่อ

การวิเคราะห์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของนิตยสารแต่ละชื่อน่าที่จะประเมินแยกจากกันได้ แม้ว่าระดับของรายได้ค่าโฆษณาของนิตยสารแต่ละชื่อจะได้รับผลกระทบจากนิตยสารชื่ออื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน แต่กระแสเงินสดที่ได้รับจากการขายตรงและค่าโฆษณาสามารถระบุได้สำหรับนิตยสารแต่ละชื่อ และแม้ว่านิตยสารต่างๆ จะจัดประเภทตามกลุ่มลูกค้า แต่การตัดสินใจที่จะเลิกใช้ชื่อของนิตยสารจะพิจารณาแต่ละชื่อโดยแยกจากกัน

ดังนั้น นิตยสารแต่ละชื่อน่าจะถือว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแยกจากกัน เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากชื่อนิตยสารอื่น 


ตัวอย่าง จ) อาคารที่กิจการใช้เองบางส่วนและให้เช่าบางส่วน

บริษัท แม่ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจด้านการผลิต เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งเดิมมีไว้ใช้เอง ต่อมาภายหลังได้มีการลดขนาดของกิจการลง บริษัท แม่ จำกัด จึงให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารสำนักงานใหญ่ครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีสัญญาให้เช่าเป็นเวลา 5 ปี 


การพิจารณาหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของอาคาร

การวิเคราะห์

การใช้อาคารสำนักงานใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการผลิตและถือว่าเป็นสินทรัพย์องค์กร ดังนั้น อาคารสำนักงานใหญ่ทั้งอาคารไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับที่มีความเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากกิจการโดยรวม จึงน่าจะถือว่าอาคารสำนักงานใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งก็คือบริษัท แม่ จำกัด โดยรวม

อาคารสำนักงานใหญ่ไม่ได้ถือไว้เพื่อการลงทุน ดังนั้น กิจการไม่ควรที่จะกำหนดมูลค่าจากการใช้ของอาคารนั้นโดยการประมาณค่าเช่าในตลาดในอนาคต

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณมูลค่าจากการใช้และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ผลกระทบจากภาษีไม่ได้นำมารวมในการพิจารณาในตัวอย่างนี้

ณ วันที่ 31 ธ.ค.20x0 บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ซื้อบริษัท แม่ จำกัด ด้วยจำนวนเงิน 10 ล้านบาท บริษัท แม่ จำกัด มีโรงงานผลิตอยู่ ใน 3 ประเทศ

ตารางที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 20x0

(หน่วย : พันบาท)



การปันส่วนราคาซื้อ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ค่าความนิยม (1)



ที่สามารถระบุได้



________________
_____________________
____________


กิจกรรมในประเทศที่ 1

3,000
2,000


1,000


กิจกรรมในประเทศที่ 2

2,000
1,500


  500


กิจกรรมในประเทศที่ 3

5,000
3,500


1,500

รวม

10,000
7,000


3,000

(1)
กิจกรรมในแต่ละประเทศถือว่าเป็นระดับที่เล็กที่สุดที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินค่าความนิยมเป็นการภายใน ค่าความนิยมคำนวณขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาซื้อของกิจกรรมในแต่ละประเทศซึ่งระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้

เนื่องจากค่าความนิยมถูกปันส่วนให้กับกิจกรรมของโรงงานแต่ละประเทศ บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ต้องทดสอบการด้อยค่าของแต่ละกิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง หรือบ่อยครั้งกว่านั้น หากมีข้อบ่งชี้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90) 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าที่สูงกว่าของมูลค่าจากการใช้และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนขาย) ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เนื่องจากมูลค่าจากการใช้ซึ่งกิจการคำนวณขึ้น ณ วันสิ้นปี 20x0 และ 20x1มีมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงถือได้ว่ากิจกรรมของโรงงานแต่ละประเทศและค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กิจกรรมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า

ณ ต้นปี พ.ศ. 20x2 รัฐบาลออกกฎหมายห้ามส่งออกสินค้าที่ผลิตจากโรงงานประเทศที่ 1 ทำให้บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด จะต้องลดกำลังการผลิตของโรงงานดังกล่าวลง 40% ในอนาคตอันใกล้

กฎหมายห้ามส่งออกที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตลดลงดังกล่าวทำให้บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของการดำเนินงานของโรงงานประเทศที่ 1 ณ ต้นปี 20x2

บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด คิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 12 ปี สำหรับสินทรัพย์ที่ระบุได้ของโรงงานในประเทศที่ 1 และคาดว่าไม่มีมูลค่าคงเหลือ

ในการกำหนดมูลค่าจากการใช้สำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานประเทศที่ 1 บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (ดูตารางที่ 2)


ก)
จัดเตรียมข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดที่ได้จากงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินล่าสุดสำหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 20x2 - 20x6) ซึ่งได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร

ข)
ประมาณกระแสเงินสดสำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น (ปี พ.ศ. 20x7-20y2) โดยใช้อัตราการเติบโตที่ลดลง กิจการประมาณอัตราการเติบโตของปี พ.ศ. 20x7 ไว้ที่ ร้อยละ 3 ซึ่งอัตรานี้ต่ำกว่าอัตราการเติบโตระยะยาวโดยเฉลี่ยสำหรับตลาดที่รองรับสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานที่ 1


ค)
เลือกอัตราคิดลด เท่ากับ 15% ซึ่งเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าปัจจุบันของเงินและความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรงงานประเทศที่ 1 


การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 เท่ากับ 1,360,000 บาท 


บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 (ดูตารางที่ 3)


เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนประมาณ 1,473,000 บาท บริษัท ผู้ลงทุน จำกัดจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,473,000 บาท ในกำไรหรือขาดทุนทันที โดยบริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ต้องลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ให้เหลือศูนย์ก่อนที่จะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้อื่นๆ ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในโรงงานในประเทศที่ 1นั้น (ดูย่อหน้าที่ 104)


ผลกระทบจากภาษีเงินได้คำนวณขึ้นและบันทึกแยกต่างหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (ดูตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 3 ข้อ ก)

ตารางที่ 2
การคำนวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1   เมื่อต้นปี 20x2

(หน่วย : พันบาท)

		ปี (พ.ศ)

		อัตราการเติบโต
ระยะยาว

		กระแสเงินสดในอนาคต

		ตัวคูณเพื่อหามูลค่าปัจจุบัน ณ อัตราคิดลด 15%

		กระแสเงินสด    ในอนาคตที่คิดลด



		20x2 (n=1)

		

		230(1)

		0.86957

		200



		20x3

		

		253(1)

		0.75614

		191



		20x4

		

		273(1)

		0.65752

		180



		20x5

		

		290(1)

		0.57175

		166



		20x6

		

		304(1)

		0.49718

		151



		20x7

		3 %

		313(2)

		0.43233

		135



		20x8

		- 2 %

		307(2)

		0.37594

		115



		20x9

		- 6 %

		289(2)

		0.32690

		94



		20y0

		- 15 %

		245(2)

		0.28426

		70



		20y1

		- 25 %

		184(2)

		0.24719

		45



		20y2

		- 67 %

		61(2)

		0.21494

		13



		มูลค่าจากการใช้

		

		

		

		1,360





(1)
จากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร (หลังจากที่กำลังการผลิตลดลง 40%)


(2)
จากการพยากรณ์โดยอ้างอิงกระแสเงินสดรับของปีก่อน โดยใช้อัตราการเติบโตที่ลดลง

(3)
ตัวคูณเพื่อหามูลค่าปัจจุบันคำนวณมาจากสูตร k = 1/(1+a)n เมื่อ a = อัตราคิดลด และ n = จำนวนปีที่คิดลด

ตารางที่ 3 การคำนวณและการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 20x2

ต้นปี 20x2




ค่าความนิยม         สินทรัพย์ที่
        (หน่วย: พันบาท)




ระบุได้
รวม

___________
_________
_______


ราคาทุน 
1,000
   2,000
3,000


ค่าเสื่อมราคาสะสม 



(ปี พ.ศ. 20x1)




           -  
       (167)
              (167)

มูลค่าตามบัญชี
1,000
1,833
2,833


ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(1,000)
(473)
  (1,473)

มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า   
        0
 1,360
   1,360

ตัวอย่างที่ 3 ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ตัวอย่าง ก) ผลกระทบจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

จากข้อมูลของบริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ในตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 2 มีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

ณ ต้นปี 20x2 ฐานภาษีของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 เท่ากับ 900,000 บาท กิจการไม่สามารถนำผลขาดทุนจากการด้อยค่าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 40% 

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 
ทำให้ผลแตกต่างชั่วคราวด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้นลดลง หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงเช่นกัน 


(หน่วย : พันบาท)

		ต้นปี 20x2

		สินทรัพย์ที่ระบุได้ก่อนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		สินทรัพย์ที่ระบุได้หลังหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า



		มูลค่าตามบัญชี (ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 2)

		1,833

		(473)

		1,360



		ฐานภาษี

		900

		-

		900



		ผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษี

		933

		(473)

		460



		หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่อัตราภาษี 40%

		373

		(189)

		184





ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ จะไม่มีการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก ดังนั้น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจึงไม่ทำให้
เกิดรายการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ตัวอย่าง ข) การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัท เก่ง จำกัด มีสินทรัพย์ที่ระบุได้ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 1,000,000 บาท และมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน 650,000 บาท ฐานภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 800,000 บาทและอัตราภาษีเท่ากับ 30% กิจการไม่สามารถนำผลขาดทุนจากการด้อยค่าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ผลกระทบของผลขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		

		ก่อนการด้อยค่า

		ผลกระทบของการด้อยค่า

		หลังการด้อยค่า



		มูลค่าตามบัญชี 

		1,000

		(350)

		650



		ฐานภาษี

		800

		-

		800



		ผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษี



		200

		(350)

		(150)



		หนี้สิน(สินทรัพย์)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ที่อัตราภาษี 30%

		
60

		
(105)

		
(45)





มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ กำหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีไม่เกินจำนวนที่มีความเป็นไปได้ว่ากิจการจะมีกำไรสุทธิทางภาษีซึ่งกิจการสามารถนำผลแตกต่างชั่วคราวนี้ไปใช้ประโยชน์ทางภาษีได้

ตัวอย่างที่ 4 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

จากตัวอย่างที่ 2 มีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในตัวอย่างนี้ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบทางภาษี

ในปี พ.ศ. 20x3 รัฐบาลดังกล่าวยังคงบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในประเทศที่ 1 ปรากฏว่าผลกระทบจากกฎหมายห้ามส่งออกไม่ได้เลวร้ายเท่าที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้ฝ่ายบริหารประมาณว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้น 30% การเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจเช่นนี้ทำให้บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด จำเป็นต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์สุทธิของโรงงานที่ 1 ใหม่ (ดูย่อหน้าที่ 110 ถึง 111) โดยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ยังคงเป็นการดำเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1  

การคำนวณที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 2 แสดงให้เห็นว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของการดำเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ในปัจจุบัน คือ 1,910,000 บาท 


การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 


บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 การคำนวณมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโรงงานที่ 1 สิ้นปี 20x3

(หน่วย : พันบาท)



ค่าความนิยม
สินทรัพย์ที่
รวม



ระบุได้


        ___________
_________
_______


ต้นปี 20x2 (ตัวอย่างที่ 2)


ราคาทุน
1,000
2,000
3,000


ค่าเสื่อมราคาสะสม
-
(167)
(167)


ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(1,000)
(473)
(1,473)


มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า    
0
1,360
1,360

สิ้นปี 20x3

ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้น (2 ปี) (1)
 -  
(247)
(247)



มูลค่าตามบัญชี                                                  
0
1,113
1,113


มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน


1,910

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

           
797

(1)
หลังจากที่บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด รับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นปี 20x2 บริษัท ผู้ลงทุน จำกัดปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ระบุได้ของโรงงานในประเทศที่ 1 จาก 166,700 บาทต่อปี ไปเป็น 123,600 บาทต่อปี ซึ่งคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีที่ได้รับการปรับปรุง และอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ (11 ปี) 


บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งรับรู้ในปี 20x2 ตามย่อหน้าที่ 114 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจเกี่ยวกับประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์สุทธิของโรงงานในประเทศที่ 1 ภายหลังที่บริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว

ตามย่อหน้าที่ 122 และ 123 บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด เพิ่มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของโรงงานในประเทศที่ 1 จำนวน 387,000 บาท (ดูตารางที่ 3) ซึ่งไม่เกินจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (1,910,000 บาท) กับราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ (1,500,000 บาท) (ดูตารางที่ 2) กิจการรับรู้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนทันที

ตามย่อหน้าที่ 124 บริษัท ผู้ลงทุน จำกัด ไม่กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

ตารางที่ 2 การกำหนดราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ของโรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันสิ้นปี 20x3

(หน่วย : พันบาท)


ณ วันสิ้นปี 20x3
สินทรัพย์ที่ระบุได้



_______________


ราคาทุน
2,000


ค่าเสื่อมราคาสะสม (166.7 x 3 ปี)
(500)

ราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม
1,500

มูลค่าตามบัญชี (ตารางที่ 1)
1,113

ผลต่าง
   387

ตารางที่ 3 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของโรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันสิ้นปี 20x3

(หน่วย : พันบาท)



ค่าความนิยม
สินทรัพย์
       รวม


ที่ระบุได้


___________
_________
_______


ราคาทุน
1,000
2,000
3,000


ค่าตัดจำหน่ายสะสม
-
  (414)
(414)


ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
  (1,000)
 (473)
(1,473)

มูลค่าตามบัญชี
        -
1,113
1,113

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า                  
    0              
   387          
   387

มูลค่าตามบัญชีหลังการกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่า                                                     
      0
1,500
1,500



ตัวอย่างที่ 5 การปฏิบัติสำหรับการปรับโครงสร้างในอนาคต

ผลกระทบจากภาษีไม่ได้นำมารวมในการพิจารณาในตัวอย่างนี้

ณ วันสิ้นปี 20x0 บริษัท ก จำกัด ทดสอบการด้อยค่าของโรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด สินทรัพย์ของโรงงานแสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งโรงงานมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวน 3,000,000 บาท และมีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 10 ปี


กิจการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน (ได้แก่ จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าการใช้และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) โดยคำนวณจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งคำนวณด้วยอัตราคิดลดก่อนหักภาษีที่ 14%)

ฝ่ายบริหารอนุมัติงบประมาณที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้

(1)
ณ วันสิ้นปี 20x3 จะมีการปรับโครงสร้างโรงงาน ซึ่งใช้เงินจำนวนประมาณ 100,000 บาท เนื่องจากบริษัท ก จำกัด ยังมิได้ตกลงผูกพันที่จะปรับโครงสร้าง จึงยังไม่มีการรับรู้ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างในอนาคต

(2) กิจการจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากการปรับโครงสร้างนี้ ในรูปของกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคตที่ลดลง

ณ วันสิ้นปี 20x2 บริษัท ก จำกัด มีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง ซึ่งได้ประมาณค่าใช้จ่ายไว้เป็นจำนวน 100,000 บาท และบริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สินตามจำนวนดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงงานที่สะท้อนอยู่ในงบประมาณล่าสุดที่อนุมัติโดยฝ่ายบริหารปรากฏดังรายการที่แสดงไว้ใน ตารางที่ 3) และอัตราคิดลดในปัจจุบันนั้นเป็นอัตราเดิม ณ เหมือนกับที่เคยประมาณไว้ ณ วันสิ้นปี 20x0  

ณ วันสิ้นปี 20x3 รายจ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นและมีการจ่ายจริงมีจำนวน 100,000 บาท อนึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงงานที่สะท้อนอยู่ในงบประมาณล่าสุดที่อนุมัติโดยฝ่ายบริหารและอัตราคิดลดในปัจจุบันนั้นเป็นอัตราเดิม เหมือนกับที่ได้เคยประมาณการไว้ ณ วันสิ้นปี 20x2

ตารางที่ 1 การคำนวณมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน ณ วันสิ้นปี 20x0  

(หน่วย: พันบาท)




ปี พ.ศ                       กระแสเงินสดในอนาคต
                มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

                                       

 




(อัตราคิดลด 14%)


    
                      


20x1

300




 263



20x2 
    280
215




20x3
420(1)
283



20x4
520(2)
308



20x5
350(2)
182



20x6
420(2)
191



20x7
480(2)
192



20x8
480(2)
168



20x9
460(2)
141



20x10                       
    400(2)                                 
   108

มูลค่าจากการใช้

2,051



(1)

ม่รวมต้นทุนการปรับโครงสร้างที่ประมาณไว้ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร

(2)

ไม่รวมผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างในอนาคตที่ประมาณไว้ในงบประมาณของฝ่าย บริหาร 


เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน (มูลค่าจากการใช้) ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น บริษัท ก จำกัด ต้องบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของโรงงาน

ตารางที่ 2 การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นปี 20x0  

(หน่วย : พันบาท)




โรงงาน





________


มูลค่าตามบัญชีก่อนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
3,000



มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 1)
2,051


ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
 (949)

มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า
2,051

ณ วันสิ้นปี 20x1  


ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกำหนดให้กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใหม่ ดังนั้นกิจการจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ณ วันสิ้นปี 20x2  


กิจการมีข้อผูกมัดที่จะปรับโครงสร้าง ดังนั้น ในการกำหนดมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน กิจการจึงนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างมาพิจารณาในการประมาณการกระแสเงินสดซึ่งส่งผลให้กระแสเงินสดในอนาคตที่ประมาณไว้ซึ่งใช้ในการกำหนดมูลค่าจากการใช้ ณ วันสิ้นปี 20x0 เพิ่มขึ้น ดังนั้น 
ณ วันสิ้นปี 20x2 กิจการจึงคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงานใหม่ ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 110 และ 111

ตารางที่ 3 การคำนวณมูลค่าจากการใช้ของโรงงาน ณ วันสิ้นปี 20x2

(หน่วย : พันบาท)


       ปี พ.ศ.           กระแสเงินสดในอนาคต

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต








                                                (อัตราคิดลด 14%)
 


20x3 
420(1)
368



20x4
570(2)
439



20x5
380(2)
256



20x6
450(2)
266



20x7
510(2)
265



20x8
510(2)
232



25x9
480(2)
192



20x10
410(2)                                  
144

    มูลค่าจากการใช้

2,162



(1) ไม่รวมรายจ่ายในการปรับโครงสร้างที่ประมาณไว้ เนื่องจากได้มีการรับรู้หนี้สินไว้แล้ว

(2) รวมประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้าง ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน (มูลค่าจากการใช้) สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (ดูตารางที่ 4) ดังนั้น บริษัท ก จำกัด ต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งได้บันทึกไว้ ณ วันสิ้นปี 20x0

ตารางที่ 4 การคำนวณการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นปี 20x2

(หน่วย: พันบาท)






โรงงาน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 20x0 (ตารางที่ 2)


 2,051


ณ วันสิ้นปี 20x2


ค่าเสื่อมราคาสะสม (สำหรับปี 20x1 และ 20x2 ดูตารางที่ 5)


 (410)

มูลค่าตามบัญชีก่อนการกลับรายการ
      1,641

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 3)
                       2,162

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า                                         
    
    521

มูลค่าตามบัญชีหลังการกลับรายการ

       2,162

มูลค่าตามบัญชีราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)
                            2,400(1)


(1)การกลับรายการมิได้ทำให้มูลค่าตามบัญชีของโรงงาน (2,162,000 บาท) สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็นหากคำนวณจากราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม (2,400,000 บาท) ดังนั้น กิจการสามารถรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้ทั้งจำนวน

ณ วันสิ้นปี 20x3


รายการจ่ายค่าปรับโครงสร้างทำให้เกิดกระแสเงินสดจ่าย จำนวน 100,000 บาท แม้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดจ่าย แต่ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ ณ วันสิ้นปี 20x2
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่มีการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงาน ณ วันสิ้นปี 20x3 

ตารางที่ 5 สรุปมูลค่าตามบัญชีของโรงงาน







                (หน่วย: พันบาท)

		ณ วันสิ้นปี

		ราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม

		มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

		ค่าเสื่อมราคาที่ปรับปรุง

		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		มูลค่าตามบัญชีหลังการด้อยค่า



		25x5

		3,000

		2,051

		0

		(949)

		2,051



		25x6

		2,700

		*

		(205)

		0

		1,846



		25x7

		2,400

		2,162

		(205)

		521

		2,162



		25x8

		2,100

		*

		(270)

		0

		1,892





*
ไม่จำเป็นต้องคำนวณเนื่องจากไม่มีข้อบ่งชี้ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง


ตัวอย่างที่ 6 การปฏิบัติเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่จะเกิดขึ้น

ผลกระทบจากภาษีไม่ได้นำมารวมในการพิจารณาในตัวอย่างนี้

ณ วันสิ้นปี 20x0 บริษัท ข จำกัด ทดสอบการด้อยค่าของเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการแสดงเครื่องจักรดังกล่าวไว้ด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 150 ล้านบาท อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่เท่ากับ 10 ปี


กิจการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักร (ได้แก่ จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) โดยคำนวณจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งคำนวณด้วยอัตราคิดลดก่อนหักภาษี 14%


ฝ่ายบริหารอนุมัติงบประมาณดังนี้

(1)
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณเพื่อรักษาระดับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเครื่องจักรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากเครื่องจักร ณ สภาพปัจจุบัน

(2)
ในปี 20x4 กิจการจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 25,000,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในการเพิ่มกำลังผลิต

ณ วันสิ้นปี 20x4 ได้เกิดรายจ่ายฝ่ายทุนดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องจักรที่สะท้อนอยู่ในงบประมาณล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารแสดงไว้ในตารางที่ 3 อัตราคิดลดในปัจจุบันเท่ากับที่ได้ประมาณไว้ ณ วันสิ้นปี 20x0

ณ วันสิ้นปี 20x0

ตารางที่ 1 การคำนวณมูลค่าจากการใช้ของเครื่องจักร ณ วันสิ้นปี 20x0

(หน่วย: พันบาท)



ปี           
     กระแสเงินสดในอนาคต
     
     มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

                                                                                                     (อัตราคิดลด 14%)        



20x1

      22,165(1)

 


19,443



20x2
      21,450(1) 

 


16,505



20x3
      20,550(1), (2) 

 


13,871



20x4
      24,725(1),(3)



14,639



20x5
      25,325(1) ,(3)



13,153



20x6
      24,825(1) ,(3)



11,310



20x7
      24,123(1) ,(3)


  
  9,640



20x8
      25,533(1) ,(3)


  
  8,951




20x9
                     24,234(1) ,(3)                                   

  7,452


20x10
                     22,850(1) ,(3)                                               
  6,164


          มูลค่าจากการใช้

                 
121,128 

(1)
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาระดับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากเครื่องจักร ณ สภาพปัจจุบัน

(2)
ไม่รวมประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร

(3)
ไม่รวมผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าจากการใช้) ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักร ทำให้บริษัท ข จำกัด รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร

ตารางที่ 2 การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นปี 20x0

(หน่วย: พันบาท)




เครื่องจักร


มูลค่าตามบัญชีก่อนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
150,000


มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 1)
121,128

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(28,872)

มูลค่าตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการด้อยค่า
121,128

ปี 20x1 - 20x3 

ไม่มีข้อบ่งชี้ที่ทำให้บริษัทต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักรใหม่ บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ณ วันสิ้นปี 20x4


ได้มีรายจ่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเกิดขึ้น ดังนั้น ในการกำหนดมูลค่าจากการใช้
ของเครื่องจักร กิจการจะนำผลประโยชน์ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงเครื่องจักรมาพิจารณาในการประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า
จากการใช้ ณ วันสิ้นปี 20x0 เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ กิจการจึงคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักร 
ณ วันสิ้นปี 20x4 ใหม่ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 110 และ 111

ตารางที่ 3 การคำนวณมูลค่าจากการใช้ของเครื่องจักร ณ วันสิ้นงวด 20x4

(หน่วย: พันบาท)


		ปี  

		กระแสเงินสดในอนาคต(1)

		มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต อัตราคิดลดร้อยละ 14



		25x5

		30,321                                             

		                   26,597



		25x6

		32,750

		25,200



		25x7

		31,721

		21,411



		25x8

		31,950

		18,917



		25x9

		33,100

		17,191



		25x10

		27,999                              

		12,756



		มูลค่าจากการใช้
                                                                        

		

		
122,072





(1)
รวมประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการซ่อมเครื่องจักรซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณของฝ่ายบริหาร

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักร (มูลค่าจากการใช้) สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีและราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (ดูตารางที่ 4) ดังนั้น บริษัท ข จำกัด จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรที่เคยรับรู้ ณ วันสิ้นปี 20x0 ทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเครื่องจักรแสดงไว้ด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร

ตารางที่ 4 การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ต้องกลับรายการ ณ วันสิ้นงวด 20x4

(หน่วย : พันบาท)


เครื่องจักร


มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 20x0 (ตารางที่ 2)

121,128 



ณ วันสิ้นปี 20x4

ค่าเสื่อมราคาสะสม (ปี 20x1-20x4 ดูตารางที่ 5)

(48,452)


รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร

  25,000 


มูลค่าตามบัญชีก่อนการกลับรายการ

  97,676 


มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 3)

122,072 


การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า






  17,324 


มูลค่าตามบัญชีหลังการกลับรายการ

115,000 


มูลค่าตามบัญชีที่คำนวณจากราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)              
    115,000 (1)

(1)
มูลค่าจากการใช้ของเครื่องจักรสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นซึ่งคำนวณจากราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม ทำให้กิจการบันทึกการกลับรายการได้จำกัดเพียงจำนวนเท่าที่จะไม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่คำนวณจากราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม  

ตารางที่ 5 สรุปมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักร

(หน่วย : พันบาท)


		ปี

		ราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม

		มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

		ค่าเสื่อมราคาที่ปรับปรุงแล้ว

		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		มูลค่าตามบัญชีหลังการด้อยค่า



		20x0

		150,000

		121,128

		0

		(28,872)

		121,128 



		20x1

		135,000

		*

		(12,113)

		0

		109,015 



		20x2

		120,000

		*

		(12,113)

		0

		96,902



		20x3

		105,000

		*

		(12,113)

		0

		84,789



		20x4

		90,000

		

		(12,113)

		

		



		รายจ่ายฝ่ายทุน

		25,000

		

		-

		

		



		

		115,000

		122,072

		(12,133)

		17,324

		115,000 



		20x5

		95,833

		*

		(19,167)

		0

		95,833





*
ไม่จำเป็นต้องคำนวณเนื่องจากไม่มีข้อบ่งชี้ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอย่างที่ 7 การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

ตัวอย่างนี้ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบทางภาษี

ตัวอย่าง ก) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่วัดมูลค่าเริ่มแรกตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ 

ผลกระทบจากภาษีไม่ได้นำมารวมในการพิจารณาในตัวอย่างนี้

ที่มา

ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 บริษัทใหญ่ได้มาซึ่งส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย จำนวน 80% เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ณ วันดังกล่าว บริษัทย่อยมีสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ซึ่งมีราคายุติธรรม 1,500,000 บาท บริษัทใหญ่เลือกวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยจำนวน 300,000 บาท (20% ของ 1,500,000 บาท) ค่าความนิยมจำนวน 900,000 บาท คำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่โอนให้เนื่องจากการรวมธุรกิจและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (2,100,000 บาท + 300,000 บาท) กับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ (1,500,000 บาท) 

สินทรัพย์ของบริษัทย่อยทั้งหมด เป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่เล็กที่สุดที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์ หรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทย่อยเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ด้วยเหตุที่ว่ากิจการคาดว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยอื่นของบริษัทใหญ่จะได้รับประโยชน์จากจากผลผนึกที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการปันส่วนค่าความนิยมจำนวน 500,000 บาท ที่เกี่ยวข้องกับผลผนึกดังกล่าวไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในกิจการของบริษัทใหญ่และเนื่องจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ประกอบขึ้นเป็นบริษัทย่อยนั้นได้รวมเอาค่าความนิยมไว้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี หรือมีความถี่มากกว่านั้น หากมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552))

ณ วันสิ้นปี 20x3 บริษัทใหญ่กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของบริษัทย่อยได้เท่ากับ 1,000,000 บาท และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยซึ่งไม่รวม
ค่าความนิยมเท่ากับ 1,350,000 บาท

การทดสอบการด้อยค่าของบริษัทย่อย(หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมรวมอยู่ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,000,000 บาท แต่กิจการมิได้รับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามย่อหน้า ค4 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กิจการต้องเพิ่มมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยเพื่อให้รวม   ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมด้วย ก่อนที่จะนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจำนวน 1,000,000 บาท ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ 80% ในบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ มีค่าเท่ากับ 400,000 บาท หลังจากการปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยอื่นภายในบริษัทใหญ่จำนวน 500,000 บาท ดังนั้นค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 20% ในบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ จึงมีค่าเท่ากับ 100,000 บาท 


ตารางที่ 1 การทดสอบการด้อยค่าของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 20x3

(หน่วย : พันบาท)


		ณ วันสิ้นปี 20x3

		ค่าความนิยมของบริษัทย่อย

		สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้

		      รวม



		มูลค่าตามบัญชี

		400

		1,350                   

		1,750



		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ยังไม่รับรู้

		100

		-

		100



		มูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว

		500

		1,350                   

		1,850



		มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

		

		     

		1,000



		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		

		

		      850     





การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ตามย่อหน้าที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) บริษัทใหญ่ต้องปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 850,000 บาท ให้กับสินทรัพย์ในหน่วยโดยนำไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเป็นอันดับแรก

ดังนั้น กิจการจึงปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 500,000 บาท จากทั้งหมดจำนวน 850,000 บาท ให้กับค่าความนิยม เพื่อให้เป็นไปตามย่อหน้า ค6 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ หากบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุม
อยู่บางส่วนนั้นเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ให้กิจการปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่า
ความนิยมไปยังส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยเกณฑ์เดียวกันกับการ
ปันส่วนกำไรหรือขาดทุน ในตัวอย่างนี้ กิจการปันส่วนกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์ที่สัมพันธ์กับส่วนได้เสียของเจ้าของ เนื่องจากกิจการรับรู้ค่าความนิยมเพียงไม่เกินขอบเขตของส่วนได้เสียของเจ้าของของบริษัทใหญ่
คือ 80% ของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่จึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมเพียง 80% หรือ 400,000 บาท

กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เหลืออยู่จำนวน 350,000 บาท โดยนำไปลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของบริษัทย่อย

ตารางที่ 2 การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 20x3

(หน่วย : พันบาท)



ณ วันสิ้นปี 20x3


ค่าความนิยม
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
      รวม


มูลค่าตามบัญชี
   400
 1,350 
 1,750



ผลขาดทุนจากการด้อยค่า                      (400)
  (350)               (750)          



มูลค่าตามบัญชีหลังรายการผลขาดทุนจาก


การด้อยค่า
     -    
  1,000
  1,000      


ตัวอย่าง ข) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและบริษัทย่อย
ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เป็นอิสระ 

ผลกระทบจากภาษีไม่ได้นำมารวมในการพิจารณาในตัวอย่างนี้

บริษัทใหญ่ได้มาซึ่งส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย 80% เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 ณ วันดังกล่าวบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 1,500,000 บาท บริษัทใหญ่เลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยมูลค่ายุติธรรม เท่ากับจำนวน 350,000 บาท ค่าความนิยมจำนวน 950,000 บาท คือผลต่างระหว่างจำนวนรวมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายชำระทั้งหมดและจำนวนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (2,100,000 บาท + 350,000 บาท) และของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ (1,500,000 บาท)

สินทรัพย์ของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่เล็กที่สุดที่สามารถก่อให้เกิดเงินสดรับ ซึ่งมีความเป็นอิสระอย่างมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทย่อยเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เนื่องจากหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญ่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจจำนวน 500,000 บาท ได้ถูกปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญ่ และเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมค่าความนิยมไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าทุกปี และทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90)

การทดสอบการด้อยค่าของบริษัทย่อย(หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)

ณ วันสิ้นปี 20X3 บริษัทใหญ่ระบุว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (บริษัทย่อย) เท่ากับ 1,650,000 บาท มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ไม่รวมค่าความนิยมเท่ากับ 1,350,000 บาท

ตารางที่  1 การทดสอบการด้อยค่าของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 20X3

(หน่วย : พันบาท)


		ณ วันสิ้นปี 20X3

		ค่าความนิยม

		

		สินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ

		

		รวม



		

		บาท

		

		บาท

		

		บาท



		มูลค่าตามบัญชี

		450

		

		1,350

		

		1,800



		มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

		

		

		

		

		1,650



		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		

		

		

		

		   150





การปันส่วนรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ตามย่อหน้าที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 150,000 บาท จะถูกปันส่วนไปยังสินทรัพย์ในหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าว โดยนำไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมก่อน

ดังนั้น รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งหมดจำนวน 150,000 บาทสำหรับหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปันส่วนให้กับค่าความนิยม ตามย่อหน้าที่ ค6 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ถ้าบริษัทย่อยที่เป็นหน่วยของสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดและเป็นบริษัทย่อยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมบางส่วน รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนให้กับส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนเดียวกันกับการปันส่วนกำไรหรือขาดทุน

ตัวอย่าง ค) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและบริษัทย่อย
ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ผลกระทบจากภาษีไม่ได้นำมารวมในการพิจารณาในตัวอย่างนี้

สมมติว่ากรณีของการรวมธุรกิจตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าแรกของตัวอย่างประกอบการอธิบายที่ 7 ข้อ ข นั้น สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจะสามารถก่อให้เกิดกระแสของเงินสดไหลเข้าสู่กิจการร่วมกับสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่นของบริษัทใหญ่ ดังนั้นแทนที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทย่อยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใหญ่ขึ้น (“หน่วยสินทรัพย์ ฮ”) ส่วนหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญ่ก็คาดว่าจะได้รับประโยชน์ผลผนึกที่เกิดจากการรวมธุรกิจด้วยเช่นกัน ดังนั้นกิจการจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลผนึกจากการรวมธุรกิจจำนวน 500,000 บาทไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอื่นๆ ค่าความนิยมของ หน่วยสินทรัพย์ ฮ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจก่อนหน้านี้มีจำนวนเท่ากับ 800,000 บาท


เนื่องจากหน่วยสินทรัพย์ ฮ ได้รวมค่าความนิยมไว้ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ ทั้งจากบริษัทย่อยและจากการรวมธุรกิจก่อนหน้านี้ ซึ่งหน่วยสินทรัพย์ ฮ จำเป็นต้องมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี หรือมีความถี่มากกว่านั้นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการด้อยค่า (ดูย่อหน้าที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)) 

ทดสอบการด้อยค่าของบริษัทย่อย

ณ วันสิ้นปี 20X3 บริษัทใหญ่ระบุมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ ฮ เท่ากับ 3,300,000 บาท มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ หน่วยสินทรัพย์ ฮ ที่ไม่รวมค่าความนิยมเท่ากับ 2,250,000 บาท

ตารางที่ 3 การทดสอบการด้อยค่าของ หน่วยสินทรัพย์ ฮ ณ วันสิ้นปี 20X3

(หน่วย : พันบาท)


		ณ วันสิ้นปี 20X3

		ค่าความนิยม

		

		สินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ

		

		รวม



		มูลค่าตามบัญชี

		1,250

		

		2,250

		

		3,500



		มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

		

		

		

		

		3,300



		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

		

		

		

		

		  200





การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ตามย่อหน้าที่ 104 ของ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กิจการจะปันส่วนรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 200,000 บาท จะถูกปันส่วนไปยังสินทรัพย์ในหน่วยสินทรัพย์นั้นๆ โดยนำไปลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมก่อน ดังนั้นรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งหมดจำนวน 200,000 บาท ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ ฮ 
จะถูกปันส่วนให้ค่าความนิยมเต็มจำนวน จากย่อหน้าที่ ค7 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ หากบริษัทย่อยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมเป็นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใหญ่กว่า กิจการจะปันส่วนรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ ฮ ก่อนแล้วจึงปันส่วนให้กับ
ส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมและไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมเป็นบางส่วน

บริษัทใหญ่ปันส่วนรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าไปยังส่วนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องของหน่วยสินทรัพย์นั้นก่อนเกิดการด้อยค่า ในตัวอย่างนี้บริษัทย่อยจะได้รับปันส่วนการด้อยค่าในอัตราร้อยละ 36 (450/1,250) จากนั้นกิจการจะปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับการปันส่วนกำไรหรือขาดทุน

ตัวอย่างที่ 8 การปันส่วนสินทรัพย์องค์กร 

ผลกระทบจากภาษีไม่ได้นำมารวมในการพิจารณาในตัวอย่างนี้

บริษัทใหญ่มีหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 3 หน่วย คือ 1 2 และ 3 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวมิได้รวมค่าความนิยม เนื่องจากมีสถานการณ์บ่งชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท ดังนั้นบริษัทใหญ่จึงทดสอบการด้อยค่าของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันสิ้นปี 20X0 มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 100,000 บาท 150,000 บาท และ 200,000 บาทตามลำดับ

การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการดูแลโดยสำนักงานใหญ่โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของสำนักงานใหญ่เท่ากับ 200,000 บาท ประกอบด้วยอาคารสำนักงานใหญ่ 150,000 บาท และศูนย์วิจัย 50,000 บาท มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สมเหตุผลถึงสัดส่วนของอาคารสำนักงานใหญ่ที่ใช้สำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย กิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของศูนย์วิจัยตามเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้


หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณคงเหลือ 10 ปี ส่วนหน่วยสินทรัพย์ที่ 2 
และ 3 รวมถึงสินทรัพย์ของสำนักงานใหญ่มีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 20 ปี กิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของสำนักงานใหญ่ตามวิธีเส้นตรง

กิจการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ได้แก่ จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้และมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) โดยอิงมูลค่าจากการใช้ ซึ่งคำนวณด้วยอัตราคิดลดก่อนหักภาษีที่ 15% 

การระบุสินทรัพย์องค์กร

ในขั้นแรกบริษัทใหญ่ต้องระบุสินทรัพย์องค์กรทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยเพื่อให้เป็นไปตามตามย่อหน้าที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์องค์กรในที่นี้คือ อาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์วิจัย

จากนั้น บริษัทใหญ่ต้องพิจารณาถึงวิธีการที่จะดำเนินการกับสินทรัพย์องค์กร ดังนี้

(1)
กิจการสามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคารสำนักงานใหญ่ไปให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่กำลังพิจารณา ได้อย่างสมเหตุผลและสม่ำเสมอ 


(2)
กิจการไม่สามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของศูนย์วิจัยไปให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่กำลังพิจารณา ได้อย่างสมเหตุผลและสม่ำเสมอ 


การปันส่วนสินทรัพย์องค์กร

กิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคารสำนักงานใหญ่ให้กับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย แต่ต้องใช้เกณฑ์การปันส่วนแบบถ่วงน้ำหนักเนื่องจากอายุการให้ประโยชน์
ที่เหลืออยู่ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยที่ 1 คือ 10 ปี หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
หน่วยที่ 2 และ 3 มีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 20 ปี 

ตารางที่ 1 วิธีการคำนวณในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคารสำนักงานใหญ่โดยการถ่วงน้ำหนัก


(หน่วย : พันบาท)




 

         หน่วยสินทรัพย์

สิ้นปี 20X0
1 
2 
3  
รวม 


มูลค่าตามบัญชี
100
150
200
450


อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่
10 ปี
20 ปี
20 ปี

ปัจจัยถ่วงน้ำหนักตามอายุการให้ประโยชน์
1
2
2


มูลค่าตามบัญชีหลังถ่วงน้ำหนัก
100
300
400
800


สัดส่วนที่ใช้ปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของอาคาร


สำนักงานใหญ่
12%
38%
50%
100%



(100/800)  (300/800)   (400/800)



มูลค่าตามบัญชีของอาคารสำนักงานใหญ่ที่ปันส่วน

(ตามสัดส่วนข้างต้น)    
19         
56         
75     
150

มูลค่าตามบัญชีหลังการปันส่วนอาคารสำนักงานใหญ่
119
206
275
600

การกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและการคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ย่อหน้าที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กำหนดให้กิจการต้องทำการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งได้รวมมูลค่าตามบัญชีของอาคารสำนักงานใหญ่ที่ได้ปันส่วนมาเป็นอันดับแรกได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว จากนั้นย่อหน้าที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้กำหนดให้เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยรวมของบริษัทใหญ่ (ซึ่งเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่เล็กที่สุดที่รวมศูนย์วิจัย) กับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ ซึ่งรวมทั้งมูลค่าตามบัญชีของอาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์วิจัย

ตารางที่ 2 การคำนวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ 1, 2, 3, และบริษัทใหญ่ ณ วันสิ้นปี 20X0

(หน่วย: พันบาท)


		

		

		1

		

		2

		

		3

		

		บริษัทใหญ่



		ปี

		กระแสเงินสดในอนาคต

		คิดลดที่อัตรา15% 

		กระแสเงินสดในอนาคต

		คิดลดที่อัตรา15% 

		กระแสเงินสดในอนาคต

		คิดลดที่อัตรา15% 

		กระแสเงินสดในอนาคต

		คิดลดที่อัตรา15% 



		1

		18

		16

		9

		8

		10

		9

		39

		34 



		2

		31

		23

		16

		12

		20

		15

		72

		54 



		3

		37

		24

		24

		16

		34

		22

		105

		69 



		4

		42

		24

		29

		17

		44

		25

		128

		73 



		5

		47

		24

		32

		16

		51

		25

		143

		71 



		6

		52

		22

		33

		14

		56

		24

		155

		67 



		7

		55

		21

		34

		13

		60

		22

		162

		61 



		8

		55

		18

		35

		11

		63

		21

		166

		54 



		9

		53

		15

		35

		10

		65

		18

		167

		48 



		10

		48

		12

		35

		9

		66

		16

		169

		42 



		11

		

		

		36

		8

		66

		14

		132

		28 



		12

		

		

		35

		7

		66

		12

		131

		25 



		13

		

		

		35

		6

		66

		11

		131

		21 



		14

		

		

		33

		5

		65

		9

		128

		18 



		15

		

		

		30

		4

		62

		8

		122

		15 



		16

		

		

		26

		3

		60

		6

		115

		12 



		17

		

		

		22

		2

		57

		5

		108

		10 



		18

		

		

		18

		1

		51

		4

		97

		8 



		19

		

		

		14

		1

		43

		3

		85

		6 



		20

		          

		

		10         

		1

		35         

		2

		71          

		4



		มูลค่าจากการใช้   

		

		199

		

		164

		

		271

		

		720(1)





(1)
สมมติว่าศูนย์วิจัยก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสำหรับบริษัทโดยรวม ดังนั้น ผลรวมของมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยจึงต่ำกว่ามูลค่าจากการใช้ของกิจการโดยรวม กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากอาคารสำนักงานใหญ่ 


ตารางที่ 3 การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3

(หน่วย: พันบาท)


หน่วยสินทรัพย์

ณ วันสิ้นปี 20X0
                                                                               1            2         3  
 


มูลค่าตามบัญชีหลังการปันส่วนอาคารสำนักงานใหญ่ (ตารางที่ 1)

119 
206 
275  


มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ตารางที่ 2)

199 
164 
271  


ผลขาดทุนจากการด้อยค่า                                                

0 
(42)    
(4) 


ขั้นต่อไปคือ การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าให้กับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยและอาคารสำนักงานใหญ่

ตารางที่ 4 การปันส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของหน่วยที่ 2 และ ที่ 3


(หน่วย : พันบาท)




หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด





         2  

         3  




                                           ____

____


ให้อาคารสำนักงานใหญ่
 
(12)      (42 x 56/206)
        (1)   (4 x 75/275)


ให้สินทรัพย์ในหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

 (30)      (42 x 150/206)     (3)   (4 x 200/275)




                                                         (42)

           (4) 


เนื่องจากบริษัทใหญ่ไม่สามารถปันส่วนศูนย์วิจัยได้อย่างสมเหตุผลและสม่ำเสมอไปให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 บริษัทใหญ่จึงเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของศูนย์วิจัยสามารถไปให้ได้(กล่าวคือ บริษัทใหญ่โดยรวม)

ตารางที่ 5 การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของศูนย์วิจัยไปได้ (บริษัทใหญ่โดยรวม)











(หน่วย: พันบาท)




หน่วยสินทรัพย์




1
2
3
อาคาร
ศูนย์
บริษัท







สำนักงาน
วิจัย
ใหญ่







ใหญ่







____
____
____
________
____
______


ณ วันสิ้นปี 20X0


มูลค่าตามบัญชี

100
150
200
150
50
650


ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

  ซึ่งได้มาจากการทดสอบในขั้นแรก           
- 
(30)
(3)
(13)
     - 
(46)

มูลค่าตามบัญชีหลังการทดสอบ
                             




  การด้อยค่าในขั้นแรก

100
120
197
137    
50
604

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

  (ตารางที่ 2)







720

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สำหรับหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ใหญ่ขึ้น




    


0

จากการทดสอบ  ไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ต้องบันทึกเพิ่มจากการทดสอบการด้อยค่าของบริษัทใหญ่โดยรวม บริษัทต้องบันทึกเพียงผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 46,000 บาท จากการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 ในขั้นแรกเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่

ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตัวอย่างวิธีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในย่อหน้าที่ 134 และ 135 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทใหญ่ซึ่งดำเนินกิจการด้านการผลิตระดับนานาชาติ ซึ่งใช้การแบ่งส่วนงานตามสภาพภูมิศาสตร์ในการรายงานข้อมูลตามส่วนงาน โดยแยกส่วนงานออกเป็น ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทใหญ่ได้ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 3 หน่วย และอีก 1 กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งได้แก่ หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ในยุโรป หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ในอเมริกาเหนือ และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก ในเอเชีย หน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วยและกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใหญ่ใช้ในการประเมินค่าความนิยมในการบริหารงานภายใน

บริษัทใหญ่ซื้อหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ซึ่งเป็นดำเนินการด้านการผลิตในส่วนงานอเมริกาเหนือ ในเดือนธันวาคม 20X2 หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 มีลักษณะการดำเนินงานไม่เหมือนกับส่วนงานอื่นในอเมริกาเหนือของบริษัทใหญ่ กล่าวคือ หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 มีกำไรขั้นต้นและอัตราการเติบโตที่สูง และมีความได้เปรียบจากการที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองผลิตภัณฑ์หลักเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 เพิ่งจะได้รับอนุญาตตามสิทธิบัตรดังกล่าวก่อนที่บริษัทใหญ่ จะเข้าซื้อหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ได้ไม่นาน ในการบันทึกการซื้อหน่วยสินทรัพย์ที่ 
3 บริษัทใหญ่ รับรู้ค่าความนิยมจำนวน 3,000,000 บาทและรับรู้ชื่อทางการค้า จำนวน 1,000,000 บาท ฝ่ายบริหารของบริษัทใหญ่ มีความเห็นว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน นอกเหนือจากค่าความนิยมและชื่อทางการค้า บริษัทใหญ่ ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
ที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 3 และ กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก เป็นดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

		

		ค่าความนิยม

		สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน



		หน่วยสินทรัพย์ที่ 1

		350

		



		หน่วยสินทรัพย์ที่ 2

		450

		



		หน่วยสินทรัพย์ที่ 3

		3,000

		1,000



		กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก

		1,200

		



		รวม

		5,000

		1,000





ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 20X3 บริษัทใหญ่ ไม่พบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าเกิดการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนรวมอยู่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้กับมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย) ของหน่วยสินทรัพย์ หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์เหล่านี้ คำนวณจากมูลค่าจากการใช้ บริษัทใหญ่ พบว่าการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติดังต่อไปนี้มากที่สุด

		หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2

		หน่วยสินทรัพย์ที่ 3

		กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก



		กำไรขั้นต้นในระหว่างงวดงบประมาณ (4 ปี)

		อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 5 ปี
ใน(ระหว่างงวดงบประมาณ 5 ปี)

		กำไรขั้นต้นในระหว่างงวด(งบประมาณ 5 ปี)



		ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในภาวะเงินเฟ้อในระหว่างงวดที่จัดทำงบประมาณ

		ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในภาวะเงินเฟ้อในระหว่างงวดงบประมาณ

		อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในระหว่างงวดงบประมาณ



		ส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวดงบประมาณ

		ส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวดงบประมาณ

		ส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวดงบประมาณ



		อัตราการเจริญเติบโตที่ใช้ในการพยากรณ์กระแสเงินสดนอกงวดงบประมาณ

		อัตราการเจริญเติบโตที่ใช้ในการพยากรณ์กระแสเงินสดนอกงวดงบประมาณ

		อัตราการเจริญเติบโตที่ใช้ในการพยากรณ์กระแสเงินสดนอกงวดงบประมาณ





บริษัทใหญ่ ประมาณกำไรขั้นต้นในระหว่างงวดงบประมาณของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก จากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากงวดก่อนที่จะเริ่มงวดงบประมาณ และปรับเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี สำหรับการคาดการณ์ว่าหน่วยสินทรัพย์จะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ผลิตสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและควบคุมการดำเนินงานโดยบริษัทใหญ่ เพื่อให้ได้ระดับกำไรที่เท่ากัน

บริษัทใหญ่ ได้ประมาณส่วนแบ่งตลาดในระหว่างงวดงบประมาณจากส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยก่อนที่จะเริ่มงวดงบประมาณ และปรับส่วนแบ่งตลาดในแต่ละปีด้วยอัตราการขยายหรือหดตัวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยบริษัท ใหญ่ คาดการณ์ว่า

(1) ส่วนแบ่งตลาดของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 จะแตกต่างกัน แต่จะมีอัตราการเติบโตในระหว่างงวดงบประมาณเท่าๆ กัน คือ 3% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

(2) ส่วนแบ่งตลาดของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 จะเพิ่มขึ้นในระหว่างงวดงบประมาณในอัตรา 6% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และผลประโยชน์จากการมีสิทธิบัตรคุ้มครองผลิตภัณฑ์หลักเป็นเวลา 10 ปี

(3) ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก จะไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดงบประมาณ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการคาดการณ์ว่าจะมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายเดียวกันในแถบยุโรป ในขณะที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายหลายรายในแถบอเมริกาเหนือ และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากภาวะ เงินเฟ้อในช่วงงวดงบประมาณที่บริษัทแม่ประมาณขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับการพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐในประเทศแถบยุโรป และอเมริกาเหนือที่หน่วยสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่

บริษัทใหญ่ ประมาณว่า ในระหว่างงวดงบประมาณ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี ของสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นเช่นเดียวกับช่วงเริ่มต้นงวดงบประมาณ และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนญี่ปุ่นและเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะสอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยเฉลี่ยของตลาดตลอดงวดงบประมาณ

บริษัทใหญ่ ใช้อัตราการเติบโตคงที่ในการประมาณการกระแสเงินสดที่เกินกว่างวดงบประมาณสำหรับหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ 3 และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก อัตราการเติบโตที่บริษัทใหญ่ ประมาณขึ้นนั้นสอดคล้องกับอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 2 และ กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก ดำเนินธุรกิจอยู่ ในขณะที่อัตราการเติบโตของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ที่บริษัทใหญ่ ประมาณขึ้นสูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทใหญ่ เห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุผลทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑ์หลักของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 10 ปี 

บริษัทใหญ่ ได้เปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X3

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน

บริษัท ปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 3 หน่วย (2 หน่วยในยุโรป ได้แก่ หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 และ 1 หน่วยในอเมริกาเหนือ ได้แก่ หน่วยสินทรัพย์ที่ 3) และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 1 กลุ่มในเอเชีย เพื่อทดสอบการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 และกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก มีนัยสำคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมโดยรวมของบริษัท แต่มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับค่าความนิยมโดยรวม อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 คำนวณขึ้นโดยใช้ข้อสมมติที่สำคัญบางประการร่วมกัน โดยที่จำนวนมูลค่าตามบัญชีรวมของค่าความนิยมที่ปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ทั้งสองหน่วยดังกล่าวมีจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญต่อค่าความนิยมโดยรวม

กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก กำหนดขึ้นจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งคำนวณ
โดยใช้ประมาณการทางการเงินที่อ้างอิงจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารของบริษัท และใช้อัตรา
คิดลดเท่ากับ 8.4% กระแสเงินสดที่อยู่นอกระยะเวลาในงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ประมาณการโดยใช้อัตราการเติบโตอย่างคงที่ที่ 6.3% ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวในตลาด
ที่กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ตั้งอยู่ ฝ่ายบริหารเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างสมเหตุสมผลในข้อสมมติที่สำคัญ
ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะไม่ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนลดต่ำลงกว่ามูลค่าตามบัญชี

หน่วยสินทรัพย์ที่ 3

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 กำหนดขึ้นจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งคำนวณโดยใช้ประมาณการทางการเงินที่อ้างอิงจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารของบริษัท และใช้อัตราคิดลดเท่ากับ 9.2% กระแสเงินสดที่อยู่นอกระยะเวลาในงบประมาณซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีประมาณการโดยใช้อัตราการเติบโต 12% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ตั้งอยู่ซึ่งเท่ากับ 4% อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่า อัตราการเติบโตที่ใช้สมเหตุสมผลเนื่องจากหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ได้รับประโยชน์จากการที่ผลิตภัณฑ์หลักได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 20X2 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างสมเหตุสมผลที่เป็นไปได้ในข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะไม่ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนลดต่ำลงกว่ามูลค่าตามบัญชี

หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 กำหนดขึ้นจากมูลค่าจากการใช้ หน่วยสินทรัพย์ทั้งสองมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์กำหนดขึ้นโดยใช้ข้อสมมติที่สำคัญบางประการร่วมกัน การคำนวณมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ทั้งสองใช้ประมาณการที่อ้างอิงจากงบประมาณซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี และได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารแล้ว อัตราคิดลดที่ใช้เท่ากับ 7.9% กระแสเงินสดที่เกินกว่าช่วงงบประมาณประมาณการโดยใช้อัตราการเติบโตอย่างคงที่ที่ 5% ซึ่งไม่เกินอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ดำเนินธุรกิจอยู่ กระแสเงินสดที่กำหนดไว้ในระหว่างงวดงบประมาณของหน่วยสินทรัพย์ทั้งสองประมาณขึ้นโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้นเดียวกัน และข้อสมมติเกี่ยวกับราคาของวัตถุดิบในภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่อย่างสมเหตุสมผลที่เป็นไปได้ในข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะไม่ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมของหน่วยสินทรัพย์ทั้งสองลดต่ำลงกว่ามูลค่าตามบัญชี

		

		กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ ก

		หน่วยสินทรัพย์ที่ 3

		หน่วยสินทรัพย์ที่ 1 
และ 2 โดยรวม



		มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม

		120,000  บาท



		3,000,000  บาท



		800,000 บาท





		มูลค่าตามบัญชีของชื่อทางการค้าซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

		-

		1,000,000  บาท

		-



		ข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ (1)



		· ข้อสมมติที่สำคัญ



		· อัตรากำไรขั้นต้นในงวดงบประมาณ



		· อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี ของสหรัฐ อเมริกาในงวดงบประมาณ

		· อัตรากำไรขั้นต้นในงวดงบประมาณ





		· เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับข้อสมมติที่สำคัญ

		· กำไรขั้นต้นเฉลี่ยของงวดก่อนช่วงงบประมาณปรับเพิ่มด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่คาดไว้

		· ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี ของสหรัฐอเมริกา ณ ปีเริ่มต้นของงวดงบประมาณ

		· กำไรขั้นต้นเฉลี่ยของงวดก่อนช่วงงบประมาณปรับเพิ่มตามการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่คาดไว้



		· 

		· มูลค่าที่กำหนดขึ้นสำหรับข้อสมมติสะท้อนประสบการณ์ในอดีต 
เว้นแต่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในอัตรา 5% มีความสมเหตุสมผลแล้ว 

		· มูลค่าที่กำหนดขึ้นสำหรับข้อสมมติที่สำคัญมีความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก



		· มูลค่าที่กำหนดขึ้นสำหรับข้อสมมติสะท้อนประสบการณ์ในอดีต 
เว้นแต่การปรับปรุง
ประสิทธิ ภาพในการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในอัตรา 5% ต่อปีมีความสมเหตุสมผลแล้ว



		· ข้อสมมติที่สำคัญ



		· อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในระหว่างงวดงบ ประมาณ

		· ราคาวัตถุดิบในภาวะเงินเฟ้อ



		· ราคาวัตถุดิบในภาวะเงินเฟ้อ





		· เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับข้อสมมติที่สำคัญ



		· อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของตลาดโดยเฉลี่ยตลอดช่วงปีงบประมาณ



		· การประมาณการดัชนีราคาผู้บริโภคในระหว่างงวดงบประมาณของประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบของหน่วยสินทรัพย์

		· การประมาณการดัชนีราคาผู้บริโภคในระหว่างงวดงบประมาณของประเทศในกลุ่มยุโรปซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบของหน่วยสินทรัพย์



		

		· มูลค่าที่ระบุในข้อสมมติที่สำคัญมีความสอดคล้องกับแหล่ง ข้อมูลภายนอก

		· มูลค่าที่ระบุในข้อสมมติที่สำคัญมีความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก

		· มูลค่าที่ระบุในข้อสมมติที่สำคัญมีความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก



		· ข้อสมมติที่สำคัญ

		· ส่วนแบ่งตลาดโดย ประมาณ

		· ส่วนแบ่งตลาดโดย ประมาณ

		



		· เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับข้อสมมติที่สำคัญ



		· ส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยก่อนที่จะเริ่มปีงบ ประมาณ

· มูลค่าที่ระบุในข้อสมมติที่สำคัญเป็นผลสะท้อนประสบการณ์ในอดีต และไม่มีการเปลี่ยน แปลงของส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์ว่าจะมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

		· ส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยก่อนที่จะเริ่มปีงบประมาณ ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละปีด้วยอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ในแต่ละปี

· ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดในอัตรา 6% ต่อปีมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและผลประโยชน์จากการมีสิทธิบัตรคุ้มครองผลิตภัณฑ์หลักเป็นเวลา 10 ปี และการคาดการว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มจากการดำเนินงานของหน่วยสินทรัพย์ที่ 3 ร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ในอเมริกาเหนือของบริษัท แม่

		



		(1)
ข้อสมมติที่สำคัญของหน่วยสินทรัพย์ที่ 1 และ 2 ที่แสดงในตารางจะเป็นข้อสมมติเฉพาะที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทั้งสองหน่วยสินทรัพย์เท่านั้น
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