มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดป รับ ปรุงใหเป นไปตามเกณฑ ที่กํ าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวา ง
ประเทศฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย พ.ศ. 2549 (IAS 36 (2006), “Impairment of Assets”)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการดอยคาของสินทรัพยทุกประเภทยกเวน
1.1 สินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ)
1.2 สินทรัพยที่เกิดจากสัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
สัญญากอสราง)
1.3 ภาษีเงินไดรอการตัด บัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการ
ประกาศใช))
1.4 สินทรัพย ที่เ กิด จากผลประโยชนของพนัก งาน (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อ ง ผลประโยชน
พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
1.5 สินทรั พ ยท างการเงิน ซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่ อง การรับ รูแ ละการ
วัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
1.6 อสัง หาริม ทรั พ ยเ พื่ อ การลงทุ นที่วั ด มู ลค า ด ว ยมู ลคา ยุติ ธ รรม (ดู ม าตรฐานการบั ญชี เรื่ อง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช))
1.7 สิ น ทรั พ ย ชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรมทางการเกษตรที่ วั ด มู ล ค า ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
หักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช))
1.8 ต น ทุ น การได ม ารอการตั ด บั ญ ชี แ ละสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ เ กิ ด จากสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาของ
ผูรับประกันภายใตสัญญาประกันภัยซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญา
ประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช))
1.9 สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก ซึ่ ง ถู ก จั ด ประเภท
เป นสินทรั พ ย ที่ ถือไว เ พื่อ ขายตามมาตรฐานการบั ญชีเ รื่ องสิ นทรั พ ยไม ห มุ นเวี ยนหรือ กลุ ม
สินทรัพยที่ยกเลิก ที่ถือไวเพื่ อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่
54 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง สินทรั พ ยไ ม ห มุ นเวี ยนที่ ถือ ไว เ พื่ อขายและการดํ า เนิ นงานที่
ยกเลิก)
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คํานิยาม
2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ตลาดซื้อขายคลอง

หมายถึง

วันที่ตกลงรวมธุรกิจ

หมายถึง

มูลคาตามบัญชี

หมายถึง

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

หมายถึง

สินทรัพยองคกร

หมายถึง

ตนทุนในการขาย

หมายถึง

3

ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้
1) รายการที่ ซื้ อ ขายในตลาดต อ งมี ลั กษณะ
เหมือนกัน
2) ตองมีผูที่เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลา
3) ราคาตองเปนที่เปดเผยตอสาธารณชน
วันที่ขอตกลงที่สําคัญระหวางกิจการที่รวมธุรกิจ
กันบรรลุผล สําหรับบริษัทจดทะเบียนตองมีการ
ประกาศตอสาธารณะชนดวย สําหรับกรณีที่เปน
การครอบงํ า กิ จ การแบบปรป ก ษ วั น แรกที่
ขอตกลงที่สํ าคั ญระหวา งกิจการที่ร วมธุรกิจกัน
บรรลุผล คือวันที่จํานวนหุนของผูถือหุนในธุรกิจ
ที่ถูกซื้ อ ซึ่ งยอมรั บคํ าเสนอซื้อของผูซื้อมี ม าก
เพียงพอที่จะทําใหผูซื้อสามารถควบคุมผูถูกซื้อ
ราคาของสินทรัพยที่รับรูในงบดุลหลังจากหักคา
เสื่อมราคาสะสม (หรือคาตัดจําหนายสะสม)
และคาเผื่อการดอยคาสะสมของสินทรัพย
สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการ
ใช ก ลุ ม สิ น ทรั พ ย ดั ง กล า วอย า งต อ เนื่ อ งจะ
กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสว นใหญเปน
อิส ระจากกระแสเงิน สดรับที่เ กิด จากสินทรัพ ย
อื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น
สิ น ท รั พ ย ที่ มี ส ว นทํ าให ห น วยสิ น ท รั พ ย ที่
กอ ให เกิด เงินสดที่อยู ภายใต การพิ จารณาและ
หนวยสินทรั พ ยที่ กอให เ กิด เงินสดอื่นสามารถ
กอให เกิดกระแสเงิ นสดไดในอนาคต ทั้งนี้ไม
รวมถึงคาความนิยม

ต น ทุ น สว นเพิ่ ม ที่ เ กี่ ย วข องโดยตรงกั บ การ
จํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ห รื อ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่
กอใหเกิดเงินสดซึ่งไมรวมตนทุนทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได
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จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา

หมายถึง

คาเสื่อมราคา(หรือคาตัดจําหนาย)

หมายถึง

ราคาทุ นของสิ น ทรั พ ยห รื อ ราคาอื่ นที่ ใ ชแทน
ราคาทุนในงบการเงินหักดวยมูลคาคงเหลือ
การป น ส ว นจํ า นวนที่ คิ ด ค า เสื่ อ มราคาของ
สิ น ท รั พ ย อ ย า งมี ร ะบบ ตลอด อายุ ก ารให
ประโยชน1
1

ในกรณีของสินทรัพยไมมีตัวตนจะเรียกวาคาตัดจําหนาย
แทนคําวาคาเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

หมายถึง

ผลขาดทุนจากการดอยคา

หมายถึง

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

หมายถึง

อายุการใหประโยชน

หมายถึง

มูลคาจากการใช

หมายถึง
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จํ า นวนที่ จ ะได รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย ห รื อ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหักดว ยตนทุน
จากการขายสิ นทรั พ ยนั้น โดยที่ ผู ซื้ อ กั บ ผู ข าย
สามารถต อรองราคากัน ได อ ยา งเป นอิ สระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในขณะที่
ทั้ ง สองฝ า ยมี ค วามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการ
แลกเปลี่ยน
จํา นวนมูลค าตามบัญชี ที่สูง กวามู ลคา ที่คาดวา
จะไดรับ คืนของสินทรัพ ย หรือหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต น ทุ นในการขายของ
สินทรัพยหรือหนวย สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หรื อมู ลค าจากการใชของสิ นทรัพย นั้น แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา
กรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะใชประโยชน
จากสินทรัพย
2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะ
อื่นที่คลายคลึงกันซึ่งกิจการคาดวาจะ
ไดรับจากการใชสินทรัพย
มู ล ค า ป จ จุ บั นของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่
คาดวาจะได รับ จากการใชสินทรัพยห รือหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
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การระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา
3. ณ วันที่เสนองบการเงิน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม หาก
กิจการพบวามีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
4. กิจการตองดําเนินการตอไปนี้ โดยไมคํานึงถึงวาจะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม
4.1 กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือ
สินทรัพยไมมีตัว ตนที่ยังไมพรอมใชงานเปนประจําทุกป โดยทําการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน การทดสอบการดอยคานี้ กิจการอาจจะจัดทําขึ้นในชวงใดของปก็ได แต
ตองจัดทําขึ้น ณ เวลาเดียวกันของทุกป กิจการสามารถทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่
ไมเ หมือนกัน ณ ชวงเวลาที่แตกตางกันได อยางไรก็ตาม หากกิจ การไดม าซึ่งสินทรัพยไม มีตั วตน
ในระหวางรอบปปจจุบัน กิจการตองทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวกอน
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดมา
4.2 กิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจทุกป ตามที่ระบุในยอหนาที่
21 ถึง 40
5. ในการประเมินวามีขอบงชี้วาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงขอบง ชี้ตอไปนี้เปน
อยางนอย
แหลงขอมูลภายนอก
5.1 ราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวดโดยจํานวนที่ลดลงนั้นสูงกวาจํานวนที่
คาดวาจะลดลงตามเวลาที่ผานไปหรือจากการใชงานตามปกติ
5.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่ สง ผลกระทบทางลบต อกิจ การในระหว างงวดหรื อ ในอนาคตอั นใกลอ ยา งมี
นัยสํ าคัญ ผลกระทบดั งกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของกิจการหรื อของ
ตลาดของสินทรัพยนั้นทางดานเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย
5.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรื ออัตราผลตอบแทนอื่นในตลาดจากการลงทุนมีการเพิ่มขึ้นในระหวางงวด
จนนาจะมีผลกระทบตออัต ราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย และทําใหมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นลดลงอยางมีสาระสําคัญ
5.4 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของกิจการสูงกวาราคาตลาดของกิจการ
แหลงขอมูลภายใน
5.5 มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย

5

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

5.6 มีการเปลี่ยนแปลงอย างมีนัยสํา คัญเกี่ย วกับ ลัก ษณะที่กิจการใชห รื อคาดว าจะใชสิน ทรั พ ย ซึ่ง สง
ผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวด หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวรวมถึงการที่สินทรั พยไมไดใชงาน แผนที่จะยกเลิกหรื อปรับโครงสรางสวนงานที่มีสินทรัพย
นั้นรวมอยูดวย หรื อแผนที่ จะจํ าหนายสินทรัพยกอนกําหนด และการประเมินอายุการให ประโยชน
ของสินทรัพยจากอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนเปนอายุการใหประโยชนที่ทราบแนนอน (2)
(2)

มาตรฐานการบัญชี ฉ บั บนี้ ไม ถือ ปฏิบัติ กับ สินทรั พย ที่เ ข า เงื่ อ นไขการเปน สินทรั พย ที่ถื อ ไว เ พื่อ ขาย (หรือ ถื อ เป น
สวนหนึ่งของกลุมสินทรัพยที่จะถูกจําหนายซึ่งถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย) ซึ่งตองถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

5.7 มีหลักฐานจากขอมูล ที่ร ายงานเปนการภายในซึ่ง แสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติง านเชิง เศรษฐกิจของ
สินทรัพยไดลดลงหรือจะลดลงกวาที่คาดไว

มูลคาจากการใช

6. องคประกอบดังตอไปนี้ตองรวมอยูในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย
6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
6.2 การคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อ าจเกิดขึ้นกับจํา นวนเงิน หรื อจังหวะเวลาของกระแส
เงินสดในอนาคต
6.3 มูลคาของเงินตามเวลา โดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง
6.4 ราคาที่ไดคํานึงถึงความไมแนนอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย
6.5 ปจจัยอื่น เชน การขาดสภาพคลองซึ่งผูซื้อขายในตลาดใชในการพิจารณากระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย

เกณฑในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
7. ในการวัดมูลคาจากการใช กิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
7.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยขอสมมุติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งแสดงถึง
การคาดการณที่ดีที่สุด ของฝายบริหารภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจที่จะเปนอยูตลอดอายุการให
ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย กิจการควรใหน้ําหนักกับหลักฐานสนับสนุนที่ไดจากภายนอก
7.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงินลาสุด ซึ่งไดรั บการ
อนุมัติ จากฝายบริห าร แตตองไมร วมประมาณการกระแสเงินสดรับหรื อจา ยที่ คาดวาจะเกิดขึ้ นจาก
การปรับโครงสรางในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทําใหสินทรัพยนั้นดีขึ้น การคาดการณที่อาศัย
งบประมาณหรือประมาณการดังกลาวตองครอบคลุมระยะเวลาอยางมากที่สุด 5 ป นอกจากมีเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอวาควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกวานั้น
7.3 ประมาณกระแสเงินสดหลังจากชวงเวลาของงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินลาสุ ดโดยปรั บ
กระแสเงิ นสดในงบประมาณ หรื อประมาณการสําหรับ อนาคตที่ไกลออกไปดว ยอัตราการเติบ โตที่
คงที่ ห รื อลดลง นอกจากมี เ หตุ ผ ลสนับ สนุนวากิจการควรใชอัต ราการเติ บ โตที่ เ พิ่ ม ขึ้น อัต ราการ
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เติบโตนี้ตองไมสู งกวาอัต ราการเติบ โตถัวเฉลี่ยระยะยาวของผลิต ภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่
กิจการนั้นดําเนินงานอยู หรือของตลาด ซึ่งกิจการนําสินทรัพยนั้นไปใช นอกจากมีเ หตุผลสนับสนุนวา
กิจการควรใชอัตราการเติบโตที่สูงกวา

สวนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
8. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองรวมถึง
8.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง
8.2 ประมาณการกระแสเงินสดจ ายที่จําเปนในการกอให เกิดกระแสเงินสดรั บจากการใชสินทรัพ ยอยาง
ตอเนื่อง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจายเพื่อการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพที่พรอมที่จะใชงานได)
และประมาณการกระแสเงินสดจ ายดังกล าวจะต องเกี่ย วข องโดยตรง หรือสามารถป นส ว นใหกับ
สินทรัพยโดยใชเกณฑที่สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอได
8.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือ ที่จะตองจา ย) จากการจําหนายสิ นทรัพยนั้นเมื่อสิ้นอายุการให
ประโยชน
9. กิจการตองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย และการประมาณการ
ดังกลาวตองไมรวมกระแสเงินสดรับหรือจายในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากรายการตอไปนี้
9.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่ยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน หรือ
9.2 รายจายที่จะทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
10. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองไมรวม
10.1 กระแสเงินสดรับหรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
10.2 ภาษีเงินไดที่รับหรือจายไป
11. ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้นอายุการให
ประโยชนตองเปนจํานวนเงินซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยในราคาที่ผูซื้อและผูขายมี
ความรอบรูและเต็ม ใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่
ไมมีความเกี่ย วขอ งกั น จํานวนที่คาดวา จะได รับจากการจําหนา ยนี้ต องหักประมาณการตนทุนในการ
จําหนาย

อัตราคิดลด
12. อัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดปจจุบันของ
12.1 มูลคาของเงินตามเวลา และ
12.2 ความเสี่ยงซึ่ งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพ ยที่ กําลังพิจ ารณาอยู ซึ่งประมาณการกระแสเงิ นสด
ในอนาคตยังไมไดมีการปรับความเสี่ยงดังกลาว
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การรับรูและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา
13. กิจการตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น สวนที่ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอยคา
14. กิจการตองรั บรู ผลขาดทุน จากการด อยคาเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุ นทั นที นอกจากว ามู ลคาตาม
บัญชีของสินทรั พย เป นราคาที่ ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ อื่น (ตัวอยางเชน ตามขอ กําหนดของ
วิธีราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับ ปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(เมื่ อ มี การประกาศใช ) ) กิจ การต อ งนํ า ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ยที่ ตี ร าคาใหม ไ ปลด
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
15. หากผลขาดทุนจากการดอยคาที่ประมาณขึ้นมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองรับรู
สวนตางนั้นเปนหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว
16. หลังจากที่กิจการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคา ตัดจําหนายของ
สินทรัพย โดยใชมูลคาตามบัญชีใหมของสินทรัพยหักดว ยมูลคาคงเหลือ การคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคา
ตัดจําหนายตองเปนการปนสวนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย

การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
17. หากมีขอบงชี้ ที่แสดงวาสินทรั พยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยแตละรายการ หากกิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการ
ได กิจการตองกําหนดวาสินทรัพยที่กําลังพิจารณารวมอยูในหนวยสินทรัพยห รือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดใด
18. กิจการตองระบุใหสินทรัพยห รือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหากสินทรัพยหรือกลุม
สินทรัพยนั้นมีผลผลิต ที่ มีตลาดซื้อขายคลอ งรองรับ แมวา จะมีการนํ าผลผลิต บางสว นหรือทั้งหมดมาใช
ภายในกิจ การ หากราคาโอนภายในมี ผลตอกระแสเงินสดรับที่ ไดจากสิ นทรัพยหรื อหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงิน สด กิจการตองนําประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝา ยบริหารสําหรับผลผลิต
นั้นมาใชเพื่อ
18.1 ประมาณกระแสเงิน สดที่จ ะไดรับ ในอนาคตเพื่ อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพ ยห รือ หนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
18.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน
19. หนวยสินทรั พย ที่ก อใหเ กิดเงิ นสดสําหรั บสินทรั พย เดี ยวกันหรือ สินทรั พย ประเภทเดี ยวกันต องกําหนดขึ้น
อยางสม่ําเสมอในแตละงวด เวนแตกิจการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางสมเหตุสมผล
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มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
20. กิจการตองกําหนดมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดใหสอดคลองกับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

คาความนิยม
การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
21. เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมตั้งแตวันที่ซื้อ กิจการที่เปนผูซื้อตอ งปนสวน
คา ความนิยมที่ เกิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ รกิ จใหกั บหนวยสินทรัพ ยที่ กอใหเ กิด เงิ นสด หรือ กลุ มของหน วย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ ไมวาสินทรัพ ยอื่นหรือ
หนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปนสวนกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้นหรือไมก็
ตาม สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมที่กิจการไดปนสวนคาความนิยมตอง
21.1 เปนหนวยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใชในการประเมินคา ความนิยมในการบริหารภายในกิจการ
และ
21.2 ไมใหญกวาสวนงานหลัก หรือสวนงานรองที่กิจการใชในการรายงานขอมูลจําแนกตามสวนงานตาม
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สวนงานปฏิบัติการ (เมื่อมีการประกาศใช)
22. คาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจแสดงถึงจํานวนเงินที่ผูซื้อจายไป โดยคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพย ซึ่งไมสามารถระบุไดเปนแตละรายการและรับรูในงบการเงิน แยกจากกันได คาความ
นิยมไมกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมของสินทรัพยอื่น และในหลายกรณีมักจะ
กอใหเกิดกระแสเงินสดจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหลายหนวยรวมกัน บางครั้งกิจการอาจไมสามารถ
ปนสวนคาความนิยมอยางสมเหตุสมผลใหกับหนวยสิ นทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตล ะหนว ยได แตสามารถ
ปนสวนใหกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดได ดังนั้น หนวยที่อยูในระดับเล็กที่สุดที่กิจการใชใน
การพิจารณาคาความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบดวยหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดจํานวนมากที่เกี่ย วขอ งกับ คาความนิยมแตกิจการไมส ามารถปนสว นคาความนิยมใหกับหนว ยที่เล็กที่สุด
เหลานั้นได กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 24-40 สําหรับหนวยสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดเงินสดทีไ่ ดรบั
การปนสวนคาความนิยม เชนเดียวกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดทีไ่ ดรบั การปนสวนคาความนิยม
23. เมื่อกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 21 แลว กิจการจะสามารถทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ณ
ระดับที่สะทอนลักษณะที่กิจการดําเนินงาน และประเมินคาความนิยม ดังนั้น กิจการจึงไมจําเปนตองกําหนด
ระบบการรายงานนอกเหนือจากที่ระบุไวเพื่อใชพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมอีก
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24. หน วยสินทรัพ ยที่กอให เกิ ดเงินสดที่ใชใ นการปนสว นค าความนิย มเพื่อประเมิน การด อยคาตามมาตรฐานการ
บัญ ฉบับ นี้ไมจํา เป นต องสอดคล องกับ ระดับ ที่กิ จการใชใ นการปน สวนคาความนิย ม เพื่อวั ดมูลคากําไรหรื อ
ขาดทุนจากอัต ราแลกเปลี่ ยนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 30 (ปรับ ปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) ตัวอยางเชน หากกิจการตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 30 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง ผลกระทบจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) โดยการปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยของกิจการใน
ระดับที่คอนขางเล็กเพื่อวัดคาผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กิจการไมจําเปนตองทดสอบการดอยคา
ของคา ความนิย มที่ระดับ เดี ยวกัน นอกจากกิจ การประเมิน คาความนิย ม ณ ระดับ เดี ยวกัน ในการบริห ารงาน
ภายในกิจการ
25. หากการปนสวนครั้งแรกของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไมเ สร็จสิ้นกอนสิ้นรอบปบัญชีที่มีการ
รวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองดําเนินการปนสวนครั้งแรกนั้นใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นรอบปบัญชีแรกหลัง ปที่มีการ
รวมธุรกิจเกิดขึ้น
26. เพื่ อให สอดคลองกับมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิ จ ถาการบัน ทึกบัญชี
เริ่มแรกของการรวมธุรกิจตองใชประมาณการในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ กิจการที่เปนผูซื้อตอง :
26.1 บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยใชมูลคาที่ประมาณการนั้น และ
26.2 รับรูรายการปรับปรุงมูลคาที่กําหนดขึ้นเปนการชั่วคราวดังกลาวภายใน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณดัง กลาว กิจการอาจไมสามารถปนสว นคาความนิยมที่ไดม าจากการรวมธุรกิจใหเ สร็จสิ้นกอนสิ้น
งวดบัญชีที่การรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกลาวใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 58
27. ถาคาความนิยมถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และกิจการไดจําหนายการดําเนินงานที่
อยูภายใตหนวยสินทรัพยนั้นออกไป คาความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานนั้นจะตอง
27.1 รวมไว ใ นมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องการดํ า เนิน งานนั้นในการคํ า นวณผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ นจากการ
จําหนาย และ
27.2 วัด มูล คาโดยใชเ กณฑมูลคาเปรียบเทียบของการดํ าเนินงานที่ถูกจํา หนายและสั ดส วนของหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังคงอยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณโดย
ใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของการดําเนินงานที่จํา หนายออกไป
ไดดีกวา
28. ถากิจการปรับ โครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับ โครงสรางดัง กลา วส งผลใหมี การเปลี่ยนแปลงใน
องคประกอบของหนว ยสิ นทรัพ ยที่ กอ ใหเ กิด เงินสดหนึ่งหนวยหรือ มากกว า ซึ่งกิจ การไดมี การปนสว น
คาความนิยมให กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวนใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวนของมูลคาเชนเดียวกับที่ใชเมื่อมี
การจําหนายการดําเนินงานภายใตหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็น
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วาการคํานวณโดยใชวิธีอื่ นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของหนวยสินทรัพยที่มีการ
ปรับโครงสรางใหมไดดีกวา

การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งมีคาความนิยมรวมอยู
29. ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 22 หากคาความนิยมมีความเกี่ยวของกับ หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแต
ไมไดถูกป นสวนใหแกห นวยสินทรัพ ยนั้น หนวยสินทรัพ ยดังกลาวต องไดรับการทดสอบการดอ ยคา เมื่ อมี
ขอบ งชี้วาหนวยสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา โดยการเปรียบเทียบกับ มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย
ซึ่ง ไม รวมคาความนิ ยมกับ มูล คาที่ ค าดวาจะได รับคืนของหนว ยสิ นทรัพยนั้น และให รับ รูผลขาดทุ นจาก
การดอยคาที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่ระบุไวในยอหนาที่ 42
30. หากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพ ยที่กอให เกิดเงิ นสดตามยอหนาที่ 29ไดรวมสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใหประโยชน ไมทราบแนนอนหรือ ที่ยั งไมพ รอ มที่จ ะใชงาน และกิ จการสามารถทดสอบการดอยคา ของ
สิ นทรั พยไ ม มีตั วตนดั ง กล า วได เ พี ย งวิ ธีเ ดี ยว โดยการรวมสิน ทรั พย ไ มมี ตัว ตนนั้น เป น สว นหนึ่ ง ของหน ว ย
สินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสดเท านั้น ยอหน าที่ 4 ของมาตรฐานฉบับ นี้กําหนดใหกิจ การตองทดสอบการดอยคา
ของหนวยสินทรัพยนั้นทุกป
31. กิจการตอ งทดสอบการดอ ยคาของหน วยสินทรัพ ยที่ กอให เกิดเงิน สด ซึ่งมีการป นสวนคาความนิยมให ป
ละครั้ง และเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้วาหนวยสินทรัพยเกิดการดอยคา โดยการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี
ของหนวยสินทรัพย ซึ่งรวมคาความนิยม กับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยนั้น หากมูลคาที่
คาดวาจะไดรับ คืนของหนวยสินทรัพยม ากกวา มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยใหถือวาหนวยสินทรัพย
และคาความนิยมที่ถูกปนสวนให แกหนว ยสินทรัพ ยนั้นไม เกิดการดอยคา แตถาหากมูลคาตามบัญชีข อง
หนวยสินทรัพยมากกวามูลคาที่คาดวาจะไดรั บคืนของหนวยสินทรัพย กิจการต องรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาตามยอหนาที่ 42

สวนของผูถือหุนสวนนอย
32. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 43 (ปรับ ปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ คาความนิยมที่ถูกรับรูจากการรวม
ธุรกิจแสดงถึงคาความนิยมที่บริษัทใหญไดมาจากการถือหุนของบริษัทใหญมากกวาที่จะแสดงใหเห็นถึงจํานวน
คาความนิยมที่ถูกควบคุมโดยบริษัท ใหญซึ่ง เปนผลจากการรวมธุรกิจ ดังนั้น จึงไมตองรับรูคาความนิยมสวนที่
เปนของผูถือหุนสวนนอยไวในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ เมื่อเปนเชนนี้ หากมีสวนของผูถือหุนสวนนอยใน
หนว ยสิ นทรั พ ย ที่กอ ให เ กิ ด เงิน สดที่ค า ความนิ ยมถูกป น สว นไว มู ลคาตามบั ญชี ของหน ว ยสิน ทรั พย นั้น จะ
ประกอบดวย
32.1 สิน ทรั พยสุทธิ ที่ร ะบุไดของหนวยสิ นทรัพยที่ก อใหเกิด เงินสด ทั้ง สวนที่เ ปนของบริษัทใหญและของ
ผูถือหุนสวนนอย
32.2 คาความนิยมเฉพาะที่เปนของบริษัทใหญ
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อยางไรก็ ตาม มูล คา ที่คาดวา จะไดรั บ คื นบางส ว นของหนวยสิ นทรั พยที่กอใหเ กิด เงิ นสดที่ กําหนดขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะเปนคาความนิยมของผูถือหุนสวนนอย
33. ดังนั้น ในการทดสอบการดอยคาของหนว ยสิน ทรัพย ที่ก อใหเกิดเงิน สด ซึ่ งมี คาความนิ ยมรวมอยู ดว ยกรณี
ที่บริษัทใหญไมไดถือหุนทั้งหมด บริษัทใหญจะตองปรับมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
นั้นโดยประมาณกอนที่จะนําไปเปรียบเทีย บกับมูลคาที่คาดวาจะได รับของหนวยสินทรัพ ยนั้น โดยการคํานวณ
มูลคาตามบัญชี ของคา ความนิย มที่ปน สวนให แก หน วยสิ นทรัพ ยให รวมถึง สวนที่เป นของผูถือหุน สวนนอย
หลัง จากนั้ นจึ งนํ ามูลคาตามบัญ ชีที่ คํานวณขึ้นเปรีย บเทียบกับ มูลคาที่คาดวาจะไดรั บของหนวยสินทรั พยเ พื่อ
พิจารณากําหนดวาหน วยสิ นทรัพยที่ก อใหเ กิดเงินสดดังกล าวเกิดการดอยคาหรือไม หากมี การดอยคาเกิ ดขึ้น
กิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาตามยอหนาที่ 42 กอนเพื่อไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
ที่ปนสวนใหหนวยสินทรัพยนั้นเปนอันดับแรก
34. อยางไรก็ตาม เนื่องจากค าความนิยมถูกรับรูเฉพาะสวนที่บ ริษัทใหญจะได รับ ประโยชนจ ากการถื อหุนเทานั้น
ผลขาดทุนจากการด อ ยค า ที่เ กี่ ยวข องกั บ คาความนิย มจึ ง ต องคํานวณแยกตามสั ดส วนเป น ของบริ ษั ทใหญ
สวนหนึ่งและสวนที่เปน ของผูถือหุ นสวนนอยอีกสวนหนึ่ง และกิจการจะรับรูเฉพาะผลขาดทุนจากการดอยคา
สวนแรกเทานั้น
35. ในกรณีที่ผลขาดทุนจากการดอยคาทั้งหมดที่เกี่ ยวของกับ คาความนิยมมีจํานวนต่ํากวาจํานวนผลตางของมูลคา
ตามบั ญชี ของหนว ยสิ นทรัพ ยที่กอให เกิดเงิน สดที่คํานวณขึ้น โดยประมาณที่ สูง กวามู ลคาที่คาดวาจะไดรั บคื น
ของหนวยสิ นทรั พ ยนั้น ยอหน าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให กิจการนําจํ านวนเงิ นส วนเกิ น
ที่เหลืออยูไปปนสวนใหกับสินทรัพยอื่นที่รวมอยูในหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยแตละรายการนั้น
36. ตัวอยางที่ 11 ในภาคผนวก แสดงแนวทางในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ มี
คาความนิยมรวมอยูดวย กรณีที่บริษัทใหญไมไดถือหุนทั้งหมด

ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคา
37. การทดสอบการด อยคาประจํา ปสําหรับ หนวยสินทรัพยที่ กอใหเกิด เงินสดที่ คาความนิยมไดถูกปนสวนมา
อาจทําไดในชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
แต ละหนว ยอาจได รับ การทดสอบการด อ ยคา ในชวงเวลาต างกันได อยางไรก็ต าม หากคา ความนิยม
บางสวน หรือทั้งหมดที่ปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดมาจากการรวมธุรกิจในระหวางป
ปจจุบัน กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยดังกลาวกอนสิ้นปปจจุบันนั้น
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38. หากกิจ การทดสอบการด อยค าของสิ นทรั พยที่เป นองคประกอบของหนว ยสิ นทรัพ ยที่กอ ใหเกิดเงิ นสด
ซึ่งไดรั บการปนสว นคาความนิยมในเวลาเดี ยวกับการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่มีคาความ
นิยมรวมอยูดวยนั้น กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เปนองคประกอบกอนที่จะทดสอบหนวย
สิ นทรัพ ยที่ มี ค า ความนิย มรวมอยู ด วย ในทํ า นองเดี ยวกัน หากกิจ การทดสอบการด อ ยค าของหนว ย
สินทรัพ ยที่ กอให เกิดเงินสดที่ ประกอบเปนกลุม ของหนวยสินทรัพ ยที่ กอใหเ กิดเงิ นสดที่ไดรั บการปนส วน
คาความนิยมในเวลาเดียวกันกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยู กิ จการควรทดสอบการ
ดอยคาของหนวยสินทรัพยแตละหนวยกอนกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยู
39. ณ เวลาที่มีการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม อาจมี
ขอบง ชี้วาสินทรัพยที่อ ยูภายใตหนวยสินทรั พยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา ในสถานการณดัง กลาว
กิจการตอ งทดสอบการดอยคา ของสิน ทรั พยแ ตล ะรายการกอนเป นอันดับ แรก และรับ รูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น กอนที่จ ะทดสอบการดอยคาของหน วยสินทรัพ ยที่ก อใหเกิ ดเงิน สดที่มีคาความ
นิยมรวมอยู ในทํานองเดียวกัน หากมีขอ บง ชี้ว าหนวยสินทรัพ ยที่กอใหเ กิดเงินสดที่อ ยูภ ายใต กลุมของหนว ย
สินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดและรับ รูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับหนวยสินทรัพ ยนั้น กอนที่จะทดสอบการดอยคาของกลุ มของ
หนวยสินทรัพยที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม
40. การคํานวณมู ลคาที่ค าดวา จะได รับ คืนของหนวยสิ นทรัพ ยที่ กอให เกิดเงิน สดที่ไ ดรับ การปนสวนคาความ
นิยมซึ่ง กระทําไวอย างละเอียดลา สุด ในงวดกอ น สามารถนํา มาใชในการทดสอบการดอยค าของหนว ย
สินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
40.1 สิน ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป น ส ว นประกอบของหนว ยสิ นทรั พ ย ไ ม เ ปลี่ย นแปลงอยา งมี นัย สํ า คั ญ
จากการคํานวณมูลคาที่จะไดรับคืนครั้งลาสุดนั้น
40.2 การคํ านวณครั้ง ลาสุ ดแสดงใหเ ห็นวามูลคาที่ค าดวาจะไดรั บคืนสูงกว ามูลคา ตามบัญชีของหนวย
สินทรัพยนั้นเปนจํานวนมาก
40.3 จากการวิ เคราะหเ หตุการณที่ ไดเกิดขึ้นและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการคํานวณมูลคา ที่
คาดวาจะไดรับคืนครั้งลาสุด มีความเปนไปไดนอยมากที่มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในงวดปจจุบัน
จะต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย
41. ในการทดสอบวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองระบุสินทรัพยองคกร
ทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา หากกิจการ
41.1 สามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรอยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ ใหแก
หนวยสินทรัพยนั้น กิจการตองเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยซึ่งรวมสัดสวนของ
มูลคา ตามบั ญชีข องสินทรัพ ยอ งคกรที่ ถูกป นสวนใหแกห นว ยสิน ทรั พยนั้ นกั บมู ลค าที่ คาดวาจะ
ไดรับคืน และรับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42
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41.2 ไม ส ามารถป น ส ว นมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย อ งค ก รให แ ก ห น ว ยสิ น ทรั พ ย นั้ น ได
อยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ กิจการตอง
41.2.1 เปรี ย บเที ยบมู ล ค า ตามบั ญ ชี ของหนว ยสิ นทรั พ ยนั้ น ซึ่ ง ไม ร วมมู ลค า ตามบั ญชีข อง
สินทรัพ ยองคกรกับ มูลคาที่ค าดวา จะไดรับ คืน และรับ รูผลตางที่เ กิดขึ้ นเปนผลขาดทุน
จากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42
41.2.2 ระบุ ก ลุ ม ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ ร วมหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่
กอ ให เ กิด เงิ นสดภายใต การพิ จารณา ซึ่ งกิจ การสามารถป นสว นมู ลคา ตามบั ญชีข อง
สินทรัพยองคกรใหหนวยสินทรัพยนั้นไดอยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ
41.2.3 เปรียบเที ยบมู ลคาตามบัญ ชีของกลุม ของหนวยสินทรัพ ยที่ กอให เกิดเงิน สด ซึ่งรวมถึง
สัด สวนของมูลคาตามบัญชี ของสินทรัพยองคกรที่ถูกป นส วนให กับ มู ลค าที่ คาดวาจะ
ไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น และรับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการ
ดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
42. กิจ การต องรั บรูผ ลขาดทุนจากการดอ ยคาของหน วยสินทรัพยที่ก อใหเกิด เงิน สด (ซึ่ งหมายถึง กลุมของ
หนวยสินทรัพ ยที่กอใหเ กิดเงินสดที่ เล็กที่สุด ที่ ไดรับการปนสวนคาความนิยมหรือสิ นทรัพยองคกร) หาก
มู ลค าที่ คาดวา จะได รับ คืนต่ํ า กว า มูล คาตามบั ญชีของหนวยสินทรัพ ย หรือ กลุ ม ของหนวยสินทรัพ ยนั้ น
กิจ การตองปนส วนผลขาดทุนจากการดอยค า เพื่อลดมู ลค าตามบั ญชีข องหนว ยสิ นทรัพ ยห รือ กลุ มของ
หนวยสินทรัพยตามลําดับ ดังนี้
42.1 อัน ดับ แรก ลดมู ลค าตามบัญ ชีของคา ความนิยมที่เคยป นสว นใหกับ หนวยสิ นทรัพย (กลุ มของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) และ
42.2 จากนั้น ลดมูล คาตามบั ญชีของสินทรัพ ยอื่ นๆ ที่ รวมอยูในหนวยสินทรัพ ย หรือ กลุ มของหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาวตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น
กิจการตอ งรั บรูการลดลงของมูล คา ตามบัญชีเป นผลขาดทุน จากการด อยคาของสินทรัพ ยแตละรายการ
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14
43 ในการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 42 กิจการตองไมลดมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยใหต่ํากวาจํานวนที่สูงที่สุดของ
43.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย (หากสามารถกําหนดได)
43.2 มูลคาจากการใชสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
43.3 ศูนย
มูลคาของผลขาดทุนจากการด อยคาที่ตองถูกปนสวนใหแก สินทรัพย ใดแตไมสามารถทําไดเนื่องจากติ ดเงื่ อนไข
ขางตน ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นที่อยูในหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวน
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44. หลัง จากปฏิ บั ติ ต ามยอ หนา ที่ 42 และ 43 แลว กิจ การต อ งรับ รูผ ลขาดทุ นจากการด อ ยค าของหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังเหลืออยูเปนหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว

การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา
45. ณ วันที่ในงบดุล กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่
ไมใ ชคาความนิยมที่กิจการไดรับรูในงวดกอนได หมดไปหรือลดลงหรือไม หากมีขอบงชี้ดังกลาว กิจการ
ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
46. กิจการตองประเมินวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการรับรูในงวดกอน
ไดหมดไปหรือลดลงหรือไม โดยพิจารณาถึงขอบงชี้ตอไปนี้เปนอยางนอย
แหลงขอมูลจากภายนอก
46.1 ราคาตลาดของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด
46.2 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลกระทบทางบวกต อ กิ จ การในระหว า งงวดหรื อ
ในอนาคตอันใกล ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อมของกิจการ
หรื อของตลาด ซึ่ ง กิ จ การได นํา สิ นทรั พ ย นั้น ไปใช โดยการเปลี่ย นแปลงดั ง กลา วอาจเป นการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย
46.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนอื่นในตลาดจากการลงทุนของงวดนั้นลดลงจนนาจะ
มีผ ลกระทบตออั ตราคิดลดที่ใ ชในการคํานวณมู ลคา จากการใชของสินทรัพย ซึ่งสงผลใหมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ
แหลงขอมูลภายใน
46.4 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย สํา คัญ เกี่ยวกับลักษณะการใช หรือ คาดวา จะใชสินทรัพ ย ซึ่งสงผล
กระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวด หรือในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมถึง
รายจายฝายทุนที่เกิด ขึ้นระหวางงวด เพื่อปรับ ปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สินทรัพย หรือการปรับโครงสรางการดําเนินงานที่กิจการนําสินทรัพยนั้นไปใช
46.5 มีห ลักฐานจากขอ มูล ที่ร ายงานเป นการภายใน ซึ่งแสดงใหเ ห็นวา ผลการปฏิบัติง านเชิง เศรษฐกิ จ
ของสินทรัพยดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกวาที่คาดไว
47 กิจการตองกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ที่กิจการรับรูในงวดกอน
หากประมาณการที่ใ ชกําหนดมูล คา ที่คาดว าจะได รับคืนได เปลี่ย นแปลงไปภายหลัง จากที่กิจการไดรั บรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุดแลว ในกรณีนี้ กิจการตองบันทึกเพิ่มมูลคาตามบัญชีใหเทากับมูลคา
ที่คาดวาจะไดรั บคืนของสินทรัพย (เวนแตจะเป นไปตามยอหนาที่ 48) การเพิ่ มขึ้นนี้ คื อ การกลับ บัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคานั่นเอง

15

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ
48. มูลค าตามบัญชีของสินทรัพย ที่ไมใชคาความนิยม ที่เ พิ่ม ขึ้นจากการกลับ บัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา
ตองไมสู งกวา มูล คาตามบัญชีที่ ควรเปน (สุทธิ จากคาตัดจํ าหนายหรื อค าเสื่อมราคา) หากกิจ การไมเคย
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดกอนๆ
49. กิจ การตอ งบั นทึกกลับ บัญ ชีผลขาดทุนจากการดอ ยคา ของสินทรัพ ยที่ไ มใ ชคา ความนิ ยม โดยรับ รูไปยัง
กําไรหรือขาดทุ นทั นที เว นแตกรณีที่ สินทรัพย นั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหมต ามมาตรฐานการบั ญชีฉ บับอื่ น
(เชน วิธีตีราคาใหม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุป กรณ
(เมื่อมี การประกาศใช)) กิจการต องถือวา การกลับ ผลขาดทุน จากการด อยคาของสินทรั พย ที่ตีราคาใหม
เปนการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
50. หลังจากที่กิจการไดกลับบัญชีผลขาดทุน จากการด อยคา กิจการต องปรับ ปรุง การคิดคาเสื่อ มราคาหรือ
คาตัดจํา หน ายของสิ นทรัพ ยในงวดอนาคต เพื่อ ปนสวนมูลคาตามบัญชีที่ป รับ ใหมข องสินทรัพ ย หักดว ย
มูลคาคงเหลืออยางมีระบบ ตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู

การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
51. ในการกลับ บั ญชีผ ลขาดทุนจากการดอยคาของหนว ยสินทรัพ ยที่ กอให เกิดเงิน สด กิจการจะตองป นสว น
มูลคาที่เพิ่มขึ้นไปยังสินทรัพยแตละรายการ (ยกเวนคาความนิยม) ที่อยูในหนวยสินทรัพยนั้น ตามสัดสวน
ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น การเพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชีตองถือเสมือนเปนการกลับบัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ และใหรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 49
52. ในการปน สว นรายการกลับบัญชีผ ลขาดทุน จากการดอ ยคา ของหนว ยสิ นทรัพยที่ กอ ใหเ กิด เงินสดตามที่
กําหนดไว ในยอ หนาที่ 51 มู ลค าตามบัญชีของสิ นทรัพ ยแตละรายการที่บันทึกเพิ่มนั้ น จะต องไม สูง กว า
จํานวนที่ต่ํากวาของ
52.1 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
52.2 มูลคา ตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อ มราคา) หากกิจการไมเคยรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ
มูลคาที่จะกลับผลขาดทุนจากการดอยคาสวนที่เ หลือที่ตองป นสว นใหกับสินทรัพ ยใดแตไมสามารถทําได
เนื่องจากติดเงื่อนไขขางตน ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นในหนวยสินทรัพยเดียวกัน (ยกเวนคาความ
นิยม) ตามสัดสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น

การกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
53. กิจการตองไมกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่ไดรับรูในงวดกอนๆ
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การเปดเผยขอมูล
54 กิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้
54.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการแตละบรรทัดที่
แสดงในกําไรหรือขาดทุน ที่มีผลขาดทุนจากการดอยคารวมอยู
54.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชี ซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการ
แตละบรรทัดที่แสดงในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชีรวมอยู
54.3 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมท่รี ับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของใน
ระหวางงวด
54.4 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชีของสินทรัพยที่ตีราคาใหมที่รับรูโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของในระหวางงวด
55. กิ จ การที่ ร ายงานข อ มู ลตามส วนงานตามมาตรฐานการบั ญชี เรื่ อ ง ส วนงานปฏิ บั ติ ก าร (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช) จะตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับสวนงานที่มีการเสนอขอมูลตามรูปแบบหลัก
55.1 จํา นวนผลขาดทุ นจากการดอยค าที่รับรูในกํ า ไรหรื อขาดทุน และที่รั บรูโดยตรงไปยั งส วนของ
เจาของในระหวางงวด
55.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับบัญชี และรับรูในกําไรหรือขาดทุน และทีร่ บั รูโ ดยตรงไปยัง
สวนของเจาของในระหวางงวด
56. หากกิจการรับรู หรือกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ รวมถึงคาความนิยม
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด ซึ่งรายการดังกลาวมีนัยสําคัญตองบการเงินโดยรวม
ของกิจการ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
56.1 เหตุการณและสถานการณที่ทําใหกิจการตองรับรู หรือกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา
56.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับบัญชี
56.3 สําหรับสินทรัพยแตละรายการ
56.3.1 ลักษณะสินทรัพยแตละรายการ และ
56.3.2 สวนงานที่สินทรัพยนั้นรวมอยู ตามรูปแบบหลักที่เสนอรายงาน ถากิจการมีการรายงาน
ข อ มู ลตามส วนงานตามมาตรฐานการบั ญชี เรื่ อ ง ส ว นงานปฏิ บัติ ก าร (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช)
56.4 สําหรับหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
56.4.1 คําอธิบายลักษณะของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (เชน เปนสายการผลิต โรงงาน
การดําเนินงานทางธุรกิจ หนวยงานทางภูมิศาสตร หรือสวนงานที่เสนอรายงาน)
56.4.2 จํ า นวนผลขาดทุ นจากการด อ ยค า ที่ กิ จ การรั บ รู หรื อ กลั บบั ญชี โดยแสดงแยกตาม
สินทรัพยแตละประเภท และตามสวนงานที่เสนอรายงานตามรูปแบบหลัก

17

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

56.4.3 คําอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในงวดปจจุบัน
และก อนหนานั้น และเหตุผลที่กิ จการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรั พย เปนหนวย
สิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดดั ง กล า ว หากกิ จ การได เ ปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการรวม
สิน ทรัพย ที่รวมอยู ในหนว ยสินทรัพยที่ กอ ใหเ กิด เงินสดหลังจากที่ไ ด ประมาณมูลคา ที่
คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นในครั้งกอน

56.5 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดวาเปนมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย หรือมูลคาจากการใช
56.6 เกณฑ ที่ใ ชใ นการกํ าหนดมูล ค ายุ ติธรรมหั กต นทุนในการขาย หากมูลคาที่ คาดวาจะไดรั บคื นเปน มูล คา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย (เชน มูลคายุติธรรมกําหนดขึ้นโดยใชราคาอางอิงจากตลาดซื้อขายคลอง)
56.7 อัต ราคิด ลดที่ใ ชใ นการประมาณมู ลคาจากการใชสิ นทรัพ ยทั้งในปจจุบันและอดี ตหากมูลคาที่คาดวา จะ
ไดรับคืนเปนมูลคาจากการใช

57. กิจ การตองเป ดเผยข อมูลที่เกี่ย วกับ ยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอยค าที่กิจ การรับรูห รือ กลั บบั ญชี
ในระหวางงวด ดังตอไปนี้ หากไมมีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 56
57.1 ประเภทของสินทรัพยหลักที่เกิดผลขาดทุนจากการดอยคาหรือที่กลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา
57.2 เหตุการณและสถานการณที่สําคัญที่ทําใหกิจการรับรู หรือกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา
58. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 25 หากกิจการไมไดทําการปนสว นคาความนิยมที่ไดมาจากการรวมธุรกิจใน
ระหวางงวดให กับหนวยสินทรัพยห รือกลุมของหนว ยสินทรัพยที่ กอใหเ กิดเงินสด ณ วันที่รายงาน กิจการ
ตองเปดเผยจํ านวนเงินของคาความนิยมที่ ไมไ ดรับการปน สว น รวมถึง สาเหตุที่ ไม ไดทํ าการปนสวนค า
ความนิยมดังกลาว

ประมาณการที่ ใ ชใ นการวัด มูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงิ น สด ที่ มี ค า ความนิ ย ม หรื อ สิ น ทรัพ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ไ ม ท ราบ
แนนอนรวมอยู
59. กิจการจะตองเปด เผยขอมูลดัง ตอไปนี้ สําหรับหนวยสินทรัพ ยแตละหนวย หรือกลุมสินทรัพ ยที่กอใหเกิด
เงินสดแตละกลุม หากมูลคาตามบัญชี ของคาความนิยมหรือ สินทรั พยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหป ระโยชน
ไม ท ราบแน น อน ที่ ป น ส ว นให กับ หนว ยสิ นทรั พ ย ห รื อ กลุ ม ของหนว ยสิ น ทรั พ ย นั้น เป น จํ า นวนเงิ น ที่ มี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนรวมของมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมและสินทรัพ ยไมมีตัวตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน
59.1 มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
59.2 มูลคาตามบัญชีของสิน ทรัพย ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ที่ปนสวนใหกับ
หนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
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59.3 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
วาเปนมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
59.4 หากมูลคาที่ค าดวา จะไดรับ คืนของหนว ยสินทรัพย หรื อกลุมของหน วยของสิ นทรัพ ย กําหนดจาก
มูลคาจากการใช จะตองเปดเผยดังตอไปนี้
59.4.1 ลักษณะขอสมมติที่ สํา คัญที่ฝายบริห ารใชในการประมาณการกระแสเงินสดสํ าหรับ
รอบระยะเวลาที่ ค รอบคลุม โดยงบประมาณหรื อ ประมาณการทางการเงิ นล า สุ ด
ขอสมมติ ที่สําคัญ ได แก ขอ สมมติที่ มีผลกระทบตอมูลคาที่ คาดวาจะไดรับ คืนของ
หนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากที่สุด
59.4.2 คํา อธิบ ายที่ฝายบริห ารใชในการกํ าหนดมูลคาสําหรับข อสมมติ แตละขอว ามูลคาที่
กําหนดอา งอิง จากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับ แหลง ขอมูล
ภายนอกหรือไม ใหอ ธิบ ายวามูล คาที่กํา หนดแตกต างจากประสบการณ ในอดี ตและ
แหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง
59.4.3 งวดเวลาที่ ครอบคลุมประมาณการกระแสเงิ นสดจากงบประมาณ หรือ ประมาณการ
ทางการเงินที่ ไดรับ อนุมัติจากฝายบริหาร ซึ่ง นํามาใชในการกําหนดมู ลคาจากการใช
โดยหากประมาณการสํา หรับ หนวยสิน ทรัพยหรือของหนว ยสินทรัพยใดครอบคลุม
ระยะเวลาเกินกวา 5 ป ใหเปดเผยเหตุผลไวดวย
59.4.4 อัต ราการเติบโตที่ใชในการปรับประมาณการกระแสเงิน สดของงวดเวลาที่เกิน กว า
งบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน ลา สุด และเหตุผลประกอบ หากมี การใช
อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง กว า อั ต ราการเติ บ โตถั ว เฉลี่ ย ระยะยาวของผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิ จการดํ าเนินงานอยู หรือตลาด ซึ่งหนวยสินทรั พยหรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยนั้นใชอยู
59.4.5 อัตราคิดลดที่ใชในการคิดลดกระแสเงินสด
59.5 หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเปนมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย ใหเปดเผยวิธีการที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย และ
ถากิจการมิไดกําหนดมูลคาดังกลาวจากราคาตลาดที่อางอิงไดสําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
59.5.1 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ ซึ่งฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย ขอสมมติที่สําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากที่สุด
59.5.2 คําอธิบ ายวิ ธีก ารที่ฝายบริหารใชใ นการกํา หนดมู ลค าสํา หรับขอสมมติแตละข อ วา
อา งอิงจากประสบการณในอดีต หรื อพิ จารณาใหส อดคลองกับแหลง ขอมูล ภายนอก
หรือไม ใหอธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตางจากประสบการณในอดีตและแหลงขอมูล
ภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง
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59.6 หากมีเหตุผลที่ท ํา ให เชื่ อไดวาอาจเกิด การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติที่สํ าคัญ ซึ่งฝายบริ หารใชใน
การกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด ซึ่งจะสงผลใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี กิจการตองเปดเผย
59.6.1 จํานวนผลตางของมูลคาที่ค าดวาจะไดรับ คืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวย
สินทรัพยนั้นที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
59.6.2 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
59.6.3 จํานวนที่มูลคาที่กํา หนดขึ้น สํา หรับ ขอ สมมติฐานที่สํา คัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป
เพื่ อ จะทํ า ให มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ห รื อ กลุ ม ของหน ว ย
สินทรัพยเทากับ มูลคาตามบัญชี หลังจากไดรวมผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตั ว
แปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว
60. หากมู ล ค า ตามบั ญ ชี บ างส ว นหรื อ ทั้ ง หมดของค า ความนิย ม หรื อ สิ น ทรั พ ยไ ม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนถูกปนสวนใหแกหน วยสินทรัพยหรือกลุ มของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หลายหนวย และมูลคาที่ปนสวนใหกับแตละหนวยไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยมหรือสิ นทรัพ ยไมมี ตัว ตนที่มี อายุการใหประโยชนไ มทราบแนน อนโดยรวม กิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาวควบคูกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้น นอกจากนี้
หากมูล คา ที่คาดว าจะไดรับ คืน ของหนวยสินทรั พยเ หลานั้น กํ าหนดขึ้นโดยใชขอสมมติที่สําคัญเดียวกัน
และมู ลค า ตามบั ญ ชีร วมของค า ความนิ ยม หรื อสิ นทรัพ ยไม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุก ารให ป ระโยชนไม ท ราบ
แนน อนที่ ป นสว นให ห นว ยสิ นทรั พ ยซึ่ งมู ลค าที่ ค าดว า จะได รั บ คื นกํา หนดขึ้ นโดยใชข อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ
เดียวกัน ดังกลาวมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมหรือสินทรัพ ยไมมีตัวตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมท ราบแนนอนของกิจการโดยรวม กิจการตองเปด เผยขอเท็จจริงดังกลาวพรอมกับ
ขอมูลดังตอไปนี้
60.1 มูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
60.2 มูลคาตามบั ญชีร วมของสินทรัพ ยไ มมี ตัวตนที่มี อายุก ารใหประโยชนไ ม ท ราบแน นอนที่ปนสว น
ใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
60.3 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ
60.4 คําอธิบายวิธีการที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญขอสมมุติแตละขอวา
มูลคาที่กําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับแหลงขอมูลภายนอก
หรื อไม หากไม ให อธิ บายว ามูล คาที่ กํา หนดแตกตางจากประสบการณ ในอดีตและแหลง ขอมูล
ภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง
60.5 หากมี เ หตุ ผ ลที่ ทํา ให เ ชื่ อ ได ว าอาจเกิด การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ ที่ สํา คัญทํ าให การกํา หนด
ผลรวมของมูล คาตามบัญชี ของหนวยสินทรั พย หรือ กลุมของหนวยสินทรัพยมากกวาผลรวมของ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับ กิจการตองเปดเผย
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60.5.1
60.5.2
60.5.3

จํานวนผลตางทีข่ องมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวย
สินทรัพยนั้นที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
จํ า นวนมู ล ค า ที่ กํา หนดขึ้นสํา หรั บ ขอ สมมติ ฐ านที่ สํ า คัญซึ่ง จะต องเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อที่จะทํ าใหผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนว ยสิ นทรั พ ย เ ท า กับ มู ลค า ตามบั ญ ชี หลัง จากได ร วมผลจากการเปลี่ ยนแปลงที่
กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
61. หากกิจ การเลื อ กที่ จ ะนํ า มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 43 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิจ มา
ถือ ปฏิ บั ติ กอ นตามที่ กํา หนดไว ใ นย อหนา ที่ 26 ของมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ ดั ง กล า ว กิ จ การต อ งนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยเริ่มตนจากวันเริ่มปฏิบัติเดียวกันนั้น
62. หากกิจการไมไดเ ลือ กที่ จะนํามาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 43 (ปรับ ปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ มา
ถือปฏิบัติกอนตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 61 ใหกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
62.1 สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดม าจากการรวมธุรกิจซึ่ง วันที่ตกลงรวมธุรกิจเปน
วันที่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552
62.2 สําหรับสินทรัพยอื่น โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยเริ่มจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2552
63. มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้สนับสนุนใหกิจการที่กําหนดไวในยอหนาที่ 62 นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติกอนวันที่ที่ร ะบุในยอหนาที่ 62 อยางไรก็ตาม หากกิจการใดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกอนวันที่ที่กําหนดไว กิจการจะตองนํา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การ
รวมธุรกิจ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาถือปฏิบัติพรอมกันดวย
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