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มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ประกอบดวยยอหนา ที่ 1-141 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญ เทากั น
และมาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ต อ งอ า นโดยคํ า นึ ง ถึ ง ข อ กํ าหนดของแม บทการบั ญ ชี ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด ใ ห
แนวปฏิ บัติ ในการเลื อ กและการใช น โยบายการบั ญ ชี ให กิ จ การถื อ ปฏิ บัติ ต ามข อกํ าหนดของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี
และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ ใช แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง
การดอยคาของสินทรัพย และตองถือปฏิบัติกับ
1.1

การไดมาซึ่งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนจากการรวมธุรกิจ ซึ่งวั นที่ตกลงรวม
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 กําหนดใหมีการวัด มูล
คาที่ คาดวาจะไดรับคืน ของสิน ทรัพยเมื่ อมี ขอบ งชี้ว าสิ นทรั พย อาจเกิด การดอยคา ข อกําหนด
ดังกลาวยังคงมีอยูในมาตรฐานฉบับนี้ อยางไรก็ดี มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให
5.1 วัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แน น อนทุ กป โ ดยไม จํ าเป น ต อ งมี ข อ บ ง ชี้ ว าสิ น ทรั พ ย นั้ น อาจเกิ ด การด อยค า หรื อไม
การคํานวณมูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืนโดยละเอียดครั้งลาสุดที่กระทําในงวดบัญชีกอน
อาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดบัญชีปจจุบัน หากเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว
5.2 วัดมูลคาที่ค าดวาจะได รับคื นของสินทรั พยไม มีตัวตนที่ยังไมพรอมจะใชง านทุกปโดย
ไมจําเปนตองมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา
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5.3

ทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการรวมธุรกิจทุกป

การวัดมูลคาจากการใช
บทนํา 6.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ กํา หนดให องคประกอบดังต อไปนี้ จะต องสะทอนอยู ในการคํานวณ
มูลคาจากการใชของสินทรัพย
6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
6.2 การคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เปน ไปไดในจํานวนหรือชวงเวลาของกระแส
เงินสดในอนาคตเหลานั้น
6.3 มูลคา ของเงิน ตามเวลา ซึ่ งสะทอ นโดยอัต ราดอกเบี้ยที่ ปราศจากความเสี่ ยงในตลาด
ณ เวลาปจจุบัน
6.4 ราคาซึ่งสะทอนความไมแนนอนที่มีอยูในตัวสินทรัพย
6.5 ปจจัยอื่น เชน สภาพคลอง ซึ่งผูที่มีสวนรวมในตลาดจะสะทอนในการวัดมูลคากระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บนี้ยังกํ าหนดให องคประกอบข อ 6.2 6.4 และ 6.5 สามารถสะท อน
ในรูปของการปรับปรุงกระแสเงินสดในอนาคตหรือการปรับปรุงอัตราคิดลด

บทนํา 7.

มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บนี้ ได นํ าเอาขอ กํ าหนดสํ าหรั บประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ใช ใ นการ
วั ด มู ล ค า จากการใช มาจากมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
ฉบั บเดิ ม โดยประมาณการดั งกล า วจะต องอยู ภ ายใต ข อสมมติ ที่ สมเหตุ ผ ลและมี ห ลัก ฐาน
สนั บ สนุ น ซึ่ ง แสดงถึ ง ประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด ของฝ า ยบริ ห ารเกี่ ย วกั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ
ซึ่งจะยังคงอยูตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย อยางไรก็ดี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไดกําหนดวาฝายบริหาร
7.1 ตองประเมินความสมเหตุผลของขอสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปจจุบัน
โดยการตรวจสอบสาเหตุของความแตกตางระหวางประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
และกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง
7.2 ตองแนใจวาขอสมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปจจุบันเปนไปในแนวทาง
เดี ย วกั น กั บ ผลลั พธ ที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในอดี ต และได คํ า นึ ง ถึง ผลกระทบของเหตุ การณ
ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณที่ไมไดเปนอยูขณะที่เกิดกระแสเงินสดขึ้นจริง

บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดวาประมาณการ
กระแสเงิ นสดที่ ใช ในการวัด มู ลคา จากการใช ใหอา งอิง จากงบประมาณหรื อประมาณการทาง
การเงิน ลาสุดที่ไ ดรับอนุมัติจ ากฝายบริหาร มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ไดนําเอาขอกําหนดนี้มาใช แตไดกําหนดไววาประมาณการกระแส
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เงินสดตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือประมาณการกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
8.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่กิจการยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน
8.2 การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย
บทนํา 9.

แนวทางเพิ่ มเติ มของการใช เทคนิ ค มู ลค าป จ จุ บัน ในการวั ด มู ลค าจากการใช สิน ทรั พย แสดง
ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ นอกจากนี้ แนวทางในมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ฉบั บ เดิ ม ในหั ว ข อ การประมาณอั ต ราคิ ด ลด
เมื่อกิจการไมสามารถหาอัตราที่ใชเฉพาะกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาไดจากตลาดโดยตรงไดยาย
ไปแสดงในภาคผนวก ก ดวย

การระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
บทนํา 10. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อ ยค าของสิ น ทรั พย ยั ง คงไว
ซึ่งขอกําหนดมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม ในเรื่อง
ที่ ว า กิ จ การต อ งระบุ ให สิ น ทรั พย หรื อ กลุ ม สิ น ทรั พย เป น หน ว ยสิน ทรั พย ที่ กอ ให เ กิ ด เงิ น สด
หากสิ นทรั พย หรื อกลุ มสิ นทรัพย นั้น มีผ ลผลิ ตที่ มีต ลาดซื้อขายคล องรองรั บ แมว าจะมีก ารนํ า
ผลผลิ ตบางส ว นหรื อทั้ ง หมดมาใช ในกิ จ การก็ ตาม อย างไรก็ ดี มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บเดิ ม
กําหนดไววาในสถานการณดังกลาว กิจ การควรใชประมาณการที่ดีที่สุดของฝายบริหารสําหรับ
ราคาตลาดในอนาคตของสินคา ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่จะกําหนดมูลคา
จากการใชของหน วยสินทรัพย มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การดอยคาของสินทรัพย
ฉบั บเดิ มยังกํ าหนดด วยว าเมื่ อกิจการประมาณกระแสเงิ นสดในอนาคตเพื่อที่ จะกํ าหนดมู ลคาจาก
การใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เกิดจากการใชสินคานั้น กิจการควรใชประมาณการ
ที่ดีที่สุดของฝายบริหารสําหรับราคาตลาดในอนาคตของสินคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนด
วาหากกระแสเงินสดรับที่ไดจากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดรับผลกระทบ
จากราคาโอนภายใน กิจ การต องใชประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ ดีที่สุด ของฝายบริหาร
ซึ่งเป น ราคาที่ ผูซื้อ กับผูขายสามารถต อรองราคากัน ได อยา งเป นอิ ส ระในลั กษณะของผู ที่ไ ม มี
ความเกี่ ย วข อ งกั น ในขณะที่ ทั้ง สองฝ ายมี ค วามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย น ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดดังนี้
10.1 กระแสเงิน สดที่ไ ดรับในอนาคตเพื่ อกํา หนดมู ลคาจากการใชของสิ นทรัพยหรื อหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
10.2 กระแสเงิน สดที่ จ ะต องจ ายในอนาคตเพื่อกํ าหนดมู ล คาจากการใชของสิ น ทรั พยหรื อ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับผลกระทบจากราคาโอนภายใน
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การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กําหนดใหกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการทดสอบการดอยคาของหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีลางขึ้นบน/บนลงลาง (‘bottom-up/top-down’ approach) ซึ่งจะสงผล
ใหกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมโดยการปนสวนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
ไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือกลุมของหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดที่เล็กที่สุด ซึ่งกิจการสามารถปนสวนตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีดวยเกณฑที่สมเหตุผล
และอยางสม่ําเสมอ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกําหนดเชนเดียวกันใหกิจการทดสอบการดอย
คาของคาความนิยมที่ไดรับจากการรวมธุรกิจ โดยถือเปนสวนหนึ่งของการทดสอบการดอยคา
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาความนิยมดังกลาวเกี่ยวของ อยางไรก็ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดอยางชัดเจนวา
11.1 ตั้งแต วัน ที่ซื้ อกิ จ การที่ เป น ผู ซื้อตอ งป นส ว นค าความนิ ยมที่เกิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ รกิ จ
ใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
ที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากผลผนึกของการรวมธุรกิจ ไมวาสินทรัพยอื่นหรือ
หนี้ สิ น อื่ น ของกิ จ การที่ ถู ก ซื้ อ จะถู ก จั ด รวมกั บ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ห รื อ กลุ ม ของหน ว ย
สินทรัพยเหลานั้นหรือไมก็ตาม
11.2 สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมของหนว ยสิน ทรัพยที่กิจการได
ปนสวนคาความนิยมใหควร
11.2.1 เป น หน ว ยในระดั บที่ เล็ ก ที่ สุด ที่ กิ จ การใช ในการประเมิ น ค า ความนิ ยมตาม
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการภายใน และ
11.2.2 ไม ใหญ เ กิ น กว าส ว นงานดํ าเนิ น งาน หรื อตามที่ ไ ด กํ าหนดไว ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง ส ว นงานดํ า เนิ น งาน (เมื่ อมี การ
ประกาศใช)
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวา
12.1 หากการปนสวนครั้งแรกของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไมแลวเสร็จกอนสิ้น
รอบปบัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจ การตองดําเนินการปนส วนครั้งแรกนั้น ใหแล ว
เสร็จกอนสิ้นรอบปบัญชีแรก หลังปที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น
12.2 เมื่ อกิ จการได จํา หน ายการดําเนิ นงานที่อ ยูภายใต หน ว ยสิ นทรัพยหรือกลุ มของหน ว ย
สินทรัพยซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยม คาความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน
นั้นตอง
12.2.1 รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของการดําเนินงานนั้นเมื่อมีการคํานวณผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนาย และ
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12.2.2 วัดมูลคาโดยคํานวณตามสัดสวนของมูลคาของการดําเนินงานที่ถูกจําหนายกับ
มูล ค าของหน ว ยสิ น ทรั พย หรื อ กลุ มของหน ว ยสิ นทรั พย ที่กอให เกิด เงิ น สด
ที่ยังคงเหลืออยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณโดยใช
วิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของการดําเนินงาน
ที่จําหนายออกไปไดดีกวา
12.3 เมื่อกิจการปรับโครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับโครงสรางดังกลาวสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในองคประกอบของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด ซึ่งกิจการไดมีการปนสวนคาความนิยมให กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวนใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวน
ของมู ลคาเชนเดี ยวกั บที่ใช เมื่อมี การจํ าหน ายการดําเนินงานภายใตหนวยสิ นทรัพยหรื อ
กลุมของหนวยสินทรัพยที่ก อใหเกิดเงินสด เวนแต กิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการ
คํ านวณโดยใช วิ ธี อื่น จะสามารถสะท อนให เห็ นถึ งมู ลค าของค า ความนิ ยมของหน ว ย
สินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีการปรับโครงสรางใหมไดดีกวา

ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให
13.1 ทําการทดสอบการดอยคาเปนรายปสําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิ ดเงิน สดที่ ไดรับการปนส วนคา ความนิยม โดยทํา การทดสอบการดอยคาใน
ชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป
13.2 สําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีความแตกตาง
กัน สามารถทดสอบการดอยคาในชวงเวลาที่ตางกันได
อยางไรก็ต าม หากมี คาความนิ ยมบางสว นที่ปน สวนใหแกหนวยสิน ทรั พยหรื อกลุ มของหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดที่ ไดมาจากการรวมธุรกิจ ในระหวางปปจจุบั น มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบั บนี้ ไ ด กํา หนดให กิจ การต อ งทดสอบการด อยค าของหน ว ยสิ น ทรั พย ห รื อ กลุ มของหน ว ย
สินทรัพยดังกลาวกอนสิ้นปปจจุบันนั้น
บทนํา 14. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ด อ นุ ญ าตให นํ า การคํ า นวณมู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ของ
หนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม
ซึ่งกระทําไวอยางละเอียดลาสุดในงวดกอน มาใชในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดใหกิจการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมในงวดกอน เมื่อผลขาดทุน จากการดอยคา
ดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุการณภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งคาดวาจะไมเกิดขึ้นอีก และในงวด
ตอมาเกิดเหตุการณภายนอกซึ่งทําใหผลของเหตุการณนั้นหายไป มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได
กําหนดไมใหบันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

การเปดเผยขอมูล
บทนํา 16 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไววาหากกิจ การไมไดทําการปนสว นคาความนิยมที่ไดมาจาก
การรวมธุ ร กิ จ ในระหว า งงวดทั้ ง หมดให กั บ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด ณ วั น สิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน กิจ การตองเปดเผยจํ านวนเงิน ของคาความนิยมที่ ไมไดรับการปนสว น
รวมถึงสาเหตุที่ไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว
บทนํา 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยสินทรัพยแตละหนว ย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยแตละกลุมที่กอใหเกิดเงินสด (กลุมของหนวยสินทรัพย) หากมูลคา
ตามบัญชีของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่
ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนว ยสินทรัพยนั้นเปน จํานวนเงินที่มีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัว ตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนน อนของทั้งกิ จ การ ขอมูลดังกลาวเป นเรื่ องที่เกี่ ยวของอยา งมากกั บข อ
สมมติสําคัญซึ่ งใชในการวัดมูล คาที่ค าดวาจะไดรั บคืนของหน วยสิน ทรัพย หรือกลุมของหนว ย
สินทรัพยดังกลาว
บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดดวยวากิจการตองเปดเผยขอมูลที่เฉพาะเจาะจงหากกิจ การปน
สวนมูลคาตามบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชน ไมทราบแนนอนไปยั งหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิด เงิ นสดหลายหนว ยหรือหลายกลุ ม
และจํานวนดังกลา วที่ไ ดรับการปน สวนไปยัง หนวยสิน ทรั พยแตล ะหน ว ย หรื อกลุ มของหนว ย
สินทรัพยแตละกลุมไมมีนั ยสํ าคัญ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับยอดคงเหลือ ทั้งหมดของคาความนิยม
หรือสินทรัพยไมมีตัว ตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนน อน กิจการตองเปดเผยเพิ่มเติม
หากในสถานการณดังกลาว มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสิน ทรัพยหรือกลุมของหนว ย
สินทรัพยเหลานั้นอยูภายใตขอสมมติที่สําคัญเดียวกัน และมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม
หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยทั้งหมดมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของ
คาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพื่อใหกิจ การปฏิบัติเพื่อให
เกิดความมั่นใจวากิจการจะไมแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยสูงกวาจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับคืนจากการใชหรือขายสินทรัพยนั้น ในกรณีดังกลาวถือวา
สินทรัพยเกิดการดอยคา และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไดกําหนดถึงการกลับรายการผลขาดทุน จากการดอยคาและการ
เปดเผยขอมูล

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการดอยคา ของสินทรัพยทุกประเภท
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 สินทรัพย ที่เกิ ดจากผลประโยชนข องพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 19 เรื่อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
2.5 สิน ทรั พ ยทางการเงิ น ซึ่ งรวมอยู ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 39 เรื่อ ง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))
2.6 อสั งหาริ มทรั พ ย เพื่ อการลงทุ นที่ วั ด มู ล ค า ด วยมู ล ค า ยุ ติธรรม (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
2.7 สิน ทรัพ ย ชี วภาพที่ เกี่ ย วข องกั บกิจ กรรมทางการเกษตรที่ วัดมู ล ค า ด วยมู ลคา ยุ ติธรรม
หักตนทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ
ประกาศใช))
2.8 ตนทุนการไดมารอการตัดบัญชี และสิ นทรั พยไม มีตัวตนที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาของ
ผูรั บประกั นภายใต สัญ ญาประกันภั ย ซึ่ งรวมอยู ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช))
2.9 สิน ทรั พ ย ไ ม หมุ นเวี ยนที่ ถื อไวเพื่ อ ขายและการดํ า เนิ นงานที่ ย กเลิ ก ซึ่ ง ถู กจั ดประเภท
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือกลุม
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สินทรัพยที่ยกเลิก ที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง สิ นทรั พยไมหมุ นเวี ยนที่ ถือไวเพื่ อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก)
3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยที่เกิดจากสัญญากอสราง สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานหรือสินทรัพยที่จัดประเภท
เปนถือไวเพื่อขาย (หรือสินทรัพยที่รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่เลิกใชซึ่งถูกจัดประเภทไวเปน สินทรัพย
ถื อ ไว เ พื่ อขาย) เนื่ อ งจากมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บอื่ น ได กํา หนดการรั บ รู แ ละการวั ด ค า สิ น ทรั พ ย
ดังกลาวไวโดยเฉพาะแลว

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินที่จัดประเภทเปน
4.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและและงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.2 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
4.3 เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร ว มค า ตามคํ า นิ ย ามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
สําหรับการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินประเภทอื่นๆ ใหอางอิงจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน

5.

มาตรฐานฉบับนี้ไมถือปฏิบั ติกับสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู แ ละการวั ด มู ลค า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) หรื อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ การลงทุ น ที่ วั ด ค า ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 40
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หรือ สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจ กรรม
ทางการเกษตรที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ
สิ น ทรั พย ที่แ สดงมู ลค าตามบั ญ ชีด ว ยราคาที่ ตี ใหม (ซึ่ งคื อมู ลค ายุ ติ ธ รรม) ตามที่ กํ าหนดไว ใ น
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เชน วิธีราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช ) การกํา หนดวาสินทรัพยที่ตีราคาใหมนั้นจะ
ดอยคาหรือไมขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม ดังตอไปนี้
5.1

หากกิจการใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมกับมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยคือ ตนทุนที่เพิ่มขึ้นโดยตรงจากการจําหนายสินทรัพยนั้น
5.1.1 หากตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยเปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญ มูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยจะมีจํานวนใกลเคียงหรือสูงกวาราคาที่ตีใหม (ซึ่งคือมูลคา
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5.1.2

5.2

ยุ ติ ธ รรม) ในกรณี นี้ ห ลั ง จากที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของการตี ร าคาใหม
สินทรัพยที่ตีราคาใหมไมค วรเกิดการดอยคาและกิจการไมจําเปนตองประเมิน มูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
หากตนทุนในการจําหนายสินทรัพยเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ มูลคายุติธรรมหักดว ย
ตนทุนในการขายของสินทรัพยที่ตีราคาใหมจะมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ดังนั้น
สิน ทรั พย ที่ตี ราคาใหมจ ะเกิ ดการดอยค าถ ามู ลค าจากการใช ต่ํากว าราคาที่ ตีใ หม
(ซึ่งคือมูลคายุติธรรม) ในกรณีนี้ หลังจากที่ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคา
ใหม กิ จ การต องปฏิบัติ ตามขอ กําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้เ พื่อระบุ ว า
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม

หากกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยเกณฑอื่น ที่ไมใชราคาตลาด ราคาที่ตีใหม
(ซึ่ งคื อมู ลค ายุ ติธรรม) อาจสูงหรือต่ํ ากวามู ลค าที่ คาดว าจะไดรั บคื น ดัง นั้น หลังจากที่ ไ ด
ปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคาใหม กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้เพื่อระบุวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม

คํานิยาม
6.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ตลาดซื้อขายคลอง

หมายถึง

มูลคาตามบัญชี

หมายถึง

หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให หมายถึง
เกิดเงินสด

ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้
ก) รายการที่ ซื้ อ ขายในตลาดต อ งมี ลั ก ษณะ
เหมือนกัน
ข) ตองมีผูที่เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลา
ค) ราคาตองเปนที่เปดเผยตอสาธารณชน
ราคาของสิ นทรัพ ย ที่รับ รู ในงบดุล หลั งจากหั กค า
เสื่ อ มราคาสะสม (หรื อ ค า ตั ด จํ า หน า ยสะสม)
และคาเผื่อการดอยคาสะสม
สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการใช
กลุ มสิ นทรั พ ยดังกล าวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิด
กระแสเงิ นสดรั บ ซึ่ งโดยส วนใหญ เป นอิ สระจาก
กระแสเงิ นสดรั บที่ เ กิ ดจากสิ นทรั พ ยอื่นหรื อกลุม
สินทรัพยอื่น
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สินทรัพยองคกร

หมายถึง

ตนทุนในการขาย

หมายถึง

จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา หมายถึง
คาเสื่อมราคา(หรือคาตัด หมายถึง
จําหนาย)

สินทรั พยที่มีสวนทํ า ใหห นวยสินทรัพ ยที่กอใหเกิด
เงินสดที่อยูภายใตการพิจารณาและหนวยสินทรัพย
ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดอื่ น สามารถก อให เ กิ ด กระแส
เงินสดไดในอนาคต ทั้งนี้ไมรวมถึงคาความนิยม
ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจํา หนาย
สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่ง
ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ราคาทุนของสินทรัพยหรื อราคาอื่นที่ใชแทนราคา
ทุนในงบการเงินหักดวยมูลคาคงเหลือ
การปนสวนจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน 1
1

ในกรณีของสิน ทรัพย ไมมีตัว ตนจะเรียกวา คาตัด จําหนาย
แทนคําวาคาเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

มูล ค า ยุ ติ ธรรมหั ก ต นทุ น หมายถึง
ในการขาย

ผลขาดทุ น จากการด อ ย หมายถึง
คา
มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ หมายถึง
คืน
อายุการใหประโยชน

หมายถึง

จํานวนที่จะไดรับ จากการขายสินทรัพย หรือหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหักดวยตนทุนจากการ
ขายสิ น ทรั พ ย นั้ น โดยที่ ผู ซื้ อ กั บ ผู ข ายสามารถ
ตอรองราคากันไดอ ย างเปนอิ สระในลั กษณะของ
ผู ที่ไ ม มี ความเกี่ย วข องกั น ในขณะที่ ทั้งสองฝ า ย
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
จํา นวนมู ล ค าตามบัญ ชีที่สูง กว า มู ลค า ที่ คาดว าจะ
ได รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย หรื อ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่
กอใหเกิดเงินสด
มู ลค า ยุ ติธรรมหั กต นทุ นในการขายของสิ นทรั พ ย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจาก
การใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
กรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะใชประโยชนจาก
สินทรัพย
2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่น
ที่คล ายคลึงกันซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับจาก
การใชสินทรัพย
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มูลคาจากการใช

หมายถึง

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา
จะไดรับจากการใชสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพย ที่
กอใหเกิดเงินสด

การระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา
7.

กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ตามยอหนาที่ 8 ถึง 17 คําวา “สิน ทรัพย” ที่ระบุไวใน
ยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดสวนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการจัดโครงสรางดังตอไปนี้
7.1 กิจการตองวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 18 ถึง 57 คําวา
“สินทรัพย” ที่ระบุในยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการและ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
7.2 กิ จ การต องรั บรู แ ละวั ด มู ลค า ผลขาดทุ น จากการด อ ยค าของสิ น ทรั พย ต ามที่ กําหนดไว ใ น
ยอ หน าที่ 58 ถึง 108 โดยการรั บรู และวัด มู ลค าผลขาดทุน จากการด อยค า ของสิ น ทรั พย
แต ละรายการที่ มิ ใ ช ค า ความนิ ยมให ปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ าหนดไว ใ นย อหน าที่ 58 ถึ ง 64 และ
การรับรูและวั ด มูลคา ผลขาดทุนจากการด อยคา ของหน ว ยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงิน สดและ
คาความนิยมใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 65 ถึง 108
7.3 กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 109 ถึง 116 สําหรับการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่รับรูไปแลวใน
งวดบัญชีกอนๆ คําวา “สินทรัพย” ที่ระบุไวในยอหนาดังกลาวใหค วามหมายครอบคลุมถึง
สิน ทรัพยแตละรายการหรือหน วยสิน ทรั พย ที่กอให เกิ ดเงิน สด ข อกํ าหนดเพิ่มเติม สําหรั บ
สิ น ทรั พย แ ต ล ะชนิ ด จะระบุ ใ นย อหน าที่ 117 ถึ ง 121 ข อกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บหน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะระบุในยอหนาที่ 122 ถึง 123 และขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับ
คาความนิยมจะระบุในยอหนาที่ 124 ถึง 125
7.4

8.

กิ จ การต องเป ด เผยข อมู ลเกี่ ยวกั บผลขาดทุ น จากการด อยค า และการกลั บผลขาดทุ นจาก
การด อยค าของสิ นทรั พย และหน วยสิ นทรั พย ที่กอให เกิ ดเงิ นสดตามข อกําหนดที่ ระบุ ไว ใ น
ย อ หน า ที่ 126 ถึ ง 133 ข อกํ าหนดเพิ่ ม เติ มสํ า หรั บ การเป ด เผยสํ า หรั บหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเกิดเงินสดซึ่ งรวมถึ งคาความนิ ยมหรือสิ นทรั พยไมมีตัวตนที่ มีอายุการใหประโยชน ที่
ไมทราบแนนอนซึ่งถูกปนสวน สําหรับการทดสอบการดอยคานั้นจะระบุในยอหนาที่ 134 ถึง 137

สินทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ยอหนาที่ 12-14 ไดระบุขอบงชี้บางประการที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจจะเกิด ขึ้น
ถามีขอบงชี้ กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยอยางเปนทางการ ยกเวนกรณี
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ที่กลาวไวในยอหนาที่ 10 กิจการไมจําเปนตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน อยางเปนทางการ
หากไมมีขอบงชี้ที่แสดงวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเกิดขึ้น
9.

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอย
คาหรือไม หากกิจการพบวามีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น

10.

กิจการตองดําเนินการตอไปนี้ โดยไมคํานึงถึงวาจะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม
10.1 กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แน น อน หรื อ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ ยั ง ไม พ ร อ มใช ง านเป น ประจํ า ทุ ก ป โดยทํ า การ
เปรี ย บเที ยบมู ล ค าตามบั ญ ชี กับมูล ค า ที่ ค าดว า จะได รับคืน การทดสอบการด อยคา นี้
กิจการอาจจะจัดทําขึ้ นในชวงใดของปก็ได แตตองจัดทํ าขึ้น ณ เวลาเดียวกันของทุกป
กิจการสามารถทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมเหมือนกัน ณ ชวงเวลาที่
แตกตางกันได อยางไรก็ตาม หากกิจการไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตนในระหวา งรอบป
ปจจุบัน กิ จการตอ งทําการทดสอบการดอยคา ของสินทรั พยไมมีตัวตนดังกล า วกอนวั น
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดมา
10.2 กิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเปนประจําทุกป
ตามที่ระบุในยอหนาที่ 80 ถึง 99

11.

สิน ทรัพยไมมีตัวตนในชว งกอนพรอมใชงานมักมี ความไมแนน อนที่จ ะมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตเกิ น กว ามู ลค าตามบั ญ ชี มากกว า ช ว งหลั งพร อมใช ง าน ดั ง นั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
จึงกําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมพรอม
ใชงานอยางนอยปละครั้ง

12.

ในการประเมินวามีขอบงชี้วาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงขอบงชี้
ตอไปนี้เปนอยางนอย
แหลงขอมูลภายนอก
12.1 ราคาตลาดของสินทรัพ ยล ดลงอย างมีนัย สําคั ญในระหว างงวด โดยจํ านวนที่ ลดลงนั้ น
ลดลงมากกวาจํานวนที่คาดไวซึ่งเปนผลจากเวลาที่ผานไปหรือจากการใชงานตามปกติ
12.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวดหรือในอนาคตอันใกล
อยางมีนัย สําคั ญ ผลกระทบดังกลาวอาจเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ของกิ จการหรื อของตลาดของสิ นทรั พ ย นั้ นทางด านเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิ จ
หรือกฎหมาย
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12.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นมีการเพิ่มขึ้นใน
ระหว างงวด จนน าจะมี ผลกระทบต ออัตราคิ ดลดที่ ใชใ นการคํ านวณมู ล คา จากการใช
สินทรัพย และทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นลดลงอยางมีสาระสําคัญ
12.4 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของกิจการสูงกวามูลคาตลาดของกิจการ
แหลงขอมูลภายใน
12.5 มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย
12.6 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใชหรือคาดวาจะใชสินทรัพย
ซึ่งสง ผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวด หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
การเปลี่ย นแปลงดัง กลา วรวมถึงการที่ สินทรัพย ไมได ใชง าน แผนที่จะยกเลิ กหรื อปรั บ
โครงสร า งส วนงานที่ มี สิน ทรั พ ย นั้ นรวมอยู ดวย หรื อแผนที่ จ ะจํ า หน า ยสิ นทรั พ ยก อ น
กําหนด และการประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยจากอายุการใหประโยชนที่ไม
ทราบแนนอนเปนอายุการใหประโยชนที่ทราบแนนอน (2)
(2)

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ม ถือ ปฏิ บั ติ กับ สิ น ทรั พ ย ที่เ ขา เงื่ อนไขการเป น สิ น ทรั พ ย ที่ถือ ไว เ พื่ อ ขาย
(หรือถือเปน สวนหนึ่ งของกลุมสิน ทรัพ ยที่จะถูกจําหนายซึ่งถูก จัด ประเภทเปนสิน ทรัพ ยที่ถือไวเ พื่อขาย)
ซึ่งต อ งถื อ ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง สิน ทรัพ ย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

12.7 มีหลั กฐานจากรายงานภายในซึ่ งแสดงให เ ห็ นว า ผลการปฏิ บั ติง านเชิ งเศรษฐกิ จของ
สินทรัพยไดลดลงหรือจะลดลงกวาที่คาดไว
เงินปนผลจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม
12.8 สําหรับการลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม ผูลงทุนรับรูเงิน
ปนผลจากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงใหเห็นดังตอไปนี้
12.8.1 มูลค าตามบัญ ชีข องเงินลงทุนในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสูงกวา มูล คา ตาม
บัญชีของสินทรัพย สุทธิของผูถูกลงทุนในงบการเงิ นรวม ซึ่ งรวมถึงคาความ
นิยมที่เกี่ยวของ หรือ
12.8.2 เงินปนผลมีจํานวนมากกวากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอย กิจการที่
ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจายเงินปนผล
13.

ขอบงชี้ที่ระบุในยอหนาที่ 12 มิไดครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุขอบงชี้อื่นที่แสดงใหเห็นวา
สิน ทรัพยอาจมีการดอยคาจนทําให กิจการต องประเมินมูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืนของสิ นทรัพยนั้ น
หรือในกรณีของคาความนิยมตองทดสอบการดอยคาตามที่ระบุในยอหนาที่ 80 ถึง 99
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14.

หลักฐานจากรายงานภายในที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคารวมถึงขอบงชี้ตอไปนี้
14.1 กระแสเงิ น สดจา ยหรื อที่ต องจา ยเพื่อ ให ได มาซึ่งสิน ทรั พย เพื่ อบํารุ งรักษาสิน ทรั พย หรื อ
เพื่อใหสินทรัพยนั้นใชงานไดมีจํานวนสูงกวางบประมาณเดิมที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
14.2 กระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจริง หรือกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้น จากสินทรัพย
มีจํานวนต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
14.3 กระแสเงิน สดสุ ทธิ ที่ ประมาณว าจะได รั บ จากสิ น ทรั พย หรื อ กํ า ไรจากการดํ าเนิ น งานตาม
งบประมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพยเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ
14.4 เมื่อรวมผลการดําเนินงานในงวดปจจุบัน กับผลการดําเนินงานที่ค าดวาจะเกิด ขึ้นในอนาคต
ตามงบประมาณแล ว จะเกิ ด ผลขาดทุ น หรื อ เกิ ด กระแสเงิ น สดจ ายสุ ทธิ เ นื่ องจากการใช
สินทรัพย

15.

ตามที่ไดระบุในยอหนาที่ 10 กิจการตองทดสอบการดอยคาอยางนอยปละครั้งสําหรับสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือที่ยังไมไดใชงาน และคาความนิยม นอกจากที่ระบุ
ในย อหนาที่ 10 แลว กิ จ การตองนํ าแนวคิดเกี่ ยวกั บความมีสาระสํา คัญ มาใช ในการระบุ วากิจ การ
จะต องประมาณมู ล ค า ที่ ค าดว าจะได รับ คื น ของสิน ทรั พ ย ห รื อ ไม ตัว อย า งเช น กิ จ การไม จํ า เป น
ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหม หากการคํานวณครั้งกอนแสดงใหเห็นวามูลคาที่ค าดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ และไมมีเหตุการณใดมากระทบ
ตอผลตางระหวางมูลคาดังกลาว ในทํานองเดียวกัน การวิเคราะหครั้งกอนอาจแสดงใหเห็นวามูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมไดขึ้นอยูกับขอบงชี้ใดที่ระบุในยอหนาที่ 12

16.

จากตั ว อยางในย อหน า ที่ 15 ถ าอั ตราดอกเบี้ ยในตลาด หรื ออั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ใน
ตลาดอื่นเพิ่มขึ้นในระหวางงวด กิจการไมจําเปนตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
อยางเปนทางการในกรณีดังตอไปนี้
16.1 การเพิ่ มขึ้ น ของอัต ราดอกเบี้ ยในตลาดและอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในตลาดอื่ น
ไม มีผลกระทบต ออัต ราคิด ลดที่ ใ ช ในการคํ านวณมู ลค าจากการใช สิ น ทรัพย ตั ว อย า งเช น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอาจไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตออัต ราคิดลดที่ใชใน
การคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งมีอายุการใหประโยชนเหลืออยูเปนเวลายาวนาน
16.2 การเพิ่มขึ้น ของอั ตราดอกเบี้ ยในตลาดและอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดอื่น มี
ผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย แตจ ากการวิเคราะห
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในครั้งกอน แสดงใหเห็นวา
16.2.1 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไมนาจะลดลงอยางมีสาระสําคัญ เนื่องจากกิจ การนาจะ
ไดรับกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น (ตัวอยางเชน กิจการสามารถแสดงใหเห็นวา
สามารถปรับปรุงรายรับเพื่อชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 17/92

16.2.2 การลดลงในมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไมทําใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาอยางมี
สาระสําคัญ
17.

หากมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา สาเหตุดังกลาวอาจเปนขอบงชี้ใหกิจการ
ต องทบทวนและปรั บปรุ ง อายุ ก ารให ประโยชน ที่ เหลื อ อยู ข องสิน ทรั พย วิ ธี การคิ ด ค าเสื่ อ มราคา
(คาตัดจําหนาย) หรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ แมวา
จะไมมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นก็ตาม

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
18.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดคํานิยามของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชแลว แต
จํานวนใดจะสูงกวา กิจการตองวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 19
ถึ ง 57 คํ า ว า “สิ น ทรั พ ย ” ที่ ร ะบุ ใ นย อ หน า ดั ง กล า วให มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง สิ น ทรั พ ย
แตละรายการ และหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

19.

กิจการอาจไมจําเปนตองกําหนดทั้งมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายและมูลคาจากการใชสินทรัพย
เสมอไป หากมูลค าใดมูลค าหนึ่ งในสองจํ านวนนี้สูงกว ามู ลคาตามบัญ ชี ของสิน ทรัพย ซึ่ งแสดงว า
สินทรัพยไมเกิดการดอยคา โดยกิจการไมจําเปนตองประเมินมูลคาอีกจํานวนหนึ่ง

20.

กิจการอาจกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายไดแมวาสินทรัพยจะไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายคลอง อยางไรก็ตามในบางครั้งกิจการอาจไมสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ไดเนื่องจากไม มีเกณฑ ใดๆ ในการประมาณจํานวนที่ เชื่ อถื อได จากการขายสิ นทรัพย ภายใตสถานการณ
ที่ ผู ซื้ อ กั บผู ข ายมีค วามรอบรู และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต อรองราคากั น ได อย า ง
เปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในกรณีดังกลาวกิจ การอาจใชมูลคาจากการใชใน
การกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

21.

กิจ การอาจใช มูลคายุ ติธรรมหัก ตน ทุน ในการขายเป นมู ลคาที่ค าดวาจะไดรับคืน ของสิ นทรั พย หาก
ไมมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวามูลคาจากการใชสินทรัพยนั้นจะสูงกวามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
อยางมีสาระสําคัญ กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจําหนาย เนื่องจากมูลคาจากการใช
ของสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจําหนาย มักประกอบดวยเงินสดสุทธิที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยนั้น
เปนสําคัญ ดวยเหตุที่กระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องจนถึงวัน
จําหนายสินทรัพยนั้นนาจะเปนจํานวนเงินทีน่ อยมาก

22.

กิ จ การต องกํ าหนดมู ลค าที่ ค าดว าจะได รั บคื น สํ า หรั บสิ น ทรั พย แต ละรายการ นอกจากสิ น ทรั พ ย
เหลานั้นไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชซึ่งเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิด จากสินทรัพย
อื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น ทั้งนี้ในกรณีดังกลาวกิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนว ย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 18/92

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งมีสินทรัพยที่พิจ ารณารวมอยู (ตามยอหนาที่ 65 ถึง 103) นอกจาก
จะเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
22.1 มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
22.2 มูลคาจากการใชของสินทรัพยสามารถประมาณไดใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขายของสินทรัพยนั้น และกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
23.

ในบางกรณี การกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายหรือมูลคาจากการใช โดยการประมาณการ
การหาค าเฉลี่ ยและการคํ า นวณแบบลั ด อาจให ผ ลใกล เ คี ยงอย างสมเหตุ สมผลกั บ การคํ า นวณ
อยางละเอียดตามตัวอยางที่แสดงในภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอน
24.

ยอหนาที่ 10 กําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน
ไมทราบแนนอนเปนประจําทุกปโดยเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดย
ไมตองคํ านึงวา จะมีขอบงชี้วา สินทรัพย นั้นเกิด การดอยคาหรื อไม อย างไรก็ ต าม การคํานวณมูลค า
ที่คาดวาจะไดรับคืนอยางละเอียดที่คํานวณไวลาสุดในงวดกอนอาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคา
ในงวดปจจุบันได ถาเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
24.1 หากสินทรัพยไมมีตัวตนไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชงานอยางตอเนื่องซึ่ง
เป น อิ สระจากสิ น ทรั พย อื่ น หรื อกลุ มสิ น ทรั พย อื่ น และทํ า ให ต อ งทดสอบการด อยค าของ
สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นพรอมกับสินทรัพยอื่นโดยนับรวมเปนสว นหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสวนประกอบของหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดนั้นไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญนับจากการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลาสุด
24.2 การคํานวณครั้งลาสุดไดแสดงใหเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ
24.3 จากการวิ เ คราะห เ หตุ การณ ที่ไ ด เ กิ ด ขึ้ น และสถานการณ ที่มีก ารเปลี่ ย นแปลงนั บจากการ
คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลาสุด มีความเปนไปไดนอยมากที่การคํานวณจะแสดงให
เห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
25.

ราคาที่ถือเปนหลักฐานที่ดีที่สุดสํ าหรับมูลคายุติธรรมหั กตนทุนในการขายของสินทรัพย คือ ราคาที่
ตกลงซื้อขายซึ่งเกิดจากการตอรองอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกันที่ ปรับปรุงดว ย
ตนทุนสวนเพิ่มซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย

26.

กรณีที่ไมมีการตกลงซื้อขายแตสินทรัพยมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลอง กิจ การตองคํานวณมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายโดยใชราคาตลาดของสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย ตามปกติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 19/92

27.

ราคาที่ค วรถือเป นราคาตลาด คื อ ราคาเสนอซื้ อในปจ จุ บัน ในกรณีที่ไม มีราคาเสนอซื้อในปจจุบัน
กิ จ การอาจใช ร าคาซื้ อ ขายล า สุ ด เป น เกณฑ ใ นการประมาณมู ล ค ายุ ติ ธ รรมหั ก ต น ทุ น ในการขาย
หากสถานการณทางเศรษฐกิ จ นับตั้ง แต วัน ที่ มีการซื้ อ ขายล าสุด จนถึ ง วั นที่ กิ จ การทํ า การประมาณ
ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
กรณีที่ไมมีการตกลงซื้อขายและไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพย กิจการตองประมาณมูลคา
ยุติ ธรรมหั กต น ทุ น ในการขายจากข อมู ลที่ ดีที่สุด ที่ ส ามารถหาได ซึ่งสะท อนถึง จํ า นวนเงิ น ที่กิ จ การ
สามารถจะได มาจากการจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน หั ก ด ว ยต น ทุ น ใน
การจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถ
ตอ รองราคากัน ได อยา งเป นอิ สระในลัก ษณะของผู ที่ไ ม มีค วามเกี่ ยวของกัน กิ จ การต องนํ าผลการ
ซื้อขายลาสุดของสินทรัพยที่คลายคลึงกันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมาพิจ ารณาในการกําหนด
จํานวนที่กิจการสามารถจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพย มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายตอง
เปนราคาที่ไมไดเกิดจากการบังคับขาย เวนแตฝายบริหารถูกบังคับใหจําหนายสินทรัพยนั้นทันที

28.

ตนทุนในการขายตองนํามาหักจากราคาขายเพื่อคํานวณมูลคายุติธรรมหักตน ทุนในการขาย ตนทุน
ในการขายตองไมรวมตนทุนที่ไดรับรูเปนหนี้สินไวแลว ตัวอยางของตนทุนในการขาย ไดแก ตน ทุน
ทางกฎหมาย คาอากรแสตมปและภาษีที่คลายคลึงกัน ตน ทุนในการขนยาย และตนทุนสวนเพิ่มโดย
ตรงที่ ทํ า ให สิ น ทรั พ ย นั้น อยู ในสภาพพร อ มที่ จ ะขาย อย า งไรก็ ต าม เงิ น ชดเชยจากการเลิ ก จ า ง
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน) และตน ทุ นที่เ กี่ยวของกับการ
ลดขนาดหรือการปรับโครงสรางธุรกิจ หลังการจํ าหนายสิน ทรัพย ไมถือเป นตนทุน สวนเพิ่มโดยตรง
ในการจําหนายสินทรัพยนั้น

29.

ในการจําหน ายสิน ทรัพย บางครั้ง ผูซื้ออาจตองรั บภาระหนี้สินที่ เกี่ย วข องดว ย และมู ลค ายุ ติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยนั้นเปนมูลคารวมของทั้งทรัพยสินและหนี้สินที่เกี่ยวของ วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับกรณีดังกลาวไดกําหนดไวในยอหนาที่ 78

มูลคาจากการใช
30.

องคประกอบดังตอไปนี้ตองรวมอยูในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย
30.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
30.2 การคาดการณ เกี่ ย วกั บ ความผั นผวนที่ อาจเกิ ดขึ้นกับจํ านวนเงิน หรื อจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มูลคาของเงินตามเวลา โดยใชอัตราดอกเบี้ย ปจจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง
30.4 ราคาที่ไดคํานึงถึงความไมแนนอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย
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30.5 ป จ จั ย อื่ น เช น สภาพคล อ ง ซึ่ ง ผู ซื้ อ ขายในตลาดใช ใ นการพิ จ ารณากระแสเงิ น สด
ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
31.

กิจการตองประมาณมูลคาจากการใชของสินทรัพย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
31.1 ประมาณกระแสเงิน สดรับและจายในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องและจากการ
จําหนายสินทรัพย
31.2 ใชอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดดังกลาว

32.

กิจ การสามารถสะทอนองค ประกอบที่ร ะบุใ นยอ หน าที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก
ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได ไมวากิจการจะเลือกใชวิธีใด
เพื่อสะทอนถึงการคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธที่ไดตองสะทอนถึงมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว
ทั้งนี้กิจการอาจใชมูลคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลลัพธที่คาดวาจะเปนไปไดของทุกกรณีได แนวทาง
เพิ่มเติมในการใชเทคนิค การคิดมู ลคาปจ จุ บันเพื่อวัด มู ลคา จากการใชของสิ นทรัพยไดแสดงไวใ น
ภาคผนวก ก

เกณฑในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
33.

ในการวัดมูลคาจากการใช กิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศัยขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน
ซึ่ ง แสดงถึ งการคาดการณ ที่ดีที่ สุ ดของฝ า ยบริ หารภายใต สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ
ที่จ ะเป นอยูตลอดอายุ การใหประโยชน ที่เ หลืออยู ของสิ นทรั พ ย กิ จ การควรให น้ํา หนั ก
กับหลักฐานสนับสนุนที่ไดจากภายนอก
33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัย งบประมาณ หรื อประมาณการทางการเงินลา สุ ด
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร แตตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจา ย
ที่คาดวา จะเกิดขึ้ นจากการปรั บโครงสร างในอนาคต หรือจากการปรั บปรุ งหรือทํ า ให
สิ น ทรั พ ย นั้ นดี ขึ้ น การคาดการณ ที่ อาศั ย งบประมาณหรื อประมาณการดั ง กล า วตอ ง
ครอบคลุ ม ระยะเวลาอย า งมากที่ สุ ด 5 ป นอกจากมี เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น เพี ย งพอว า
ควรครอบคลุมระยะเวลาที่นานกวานั้น
33.3 ประมาณกระแสเงินสดหลังจากชวงเวลาของงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิ น
ลาสุด โดยปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการสําหรับอนาคตที่ไกลออกไป
ดวยอัตราการเติบโตที่คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวา กิจการควรใชอัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตนี้ตองไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของ
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ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดําเนินงานอยู หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย
นั้นถูกนําไปใช นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวากิจการควรใชอัตราการเติบโตที่สูงกวา
34.

ฝายบริหารตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติที่ใชประมาณการกระแสเงินสดในปจจุบัน
โดยพิจารณาสาเหตุ ของความแตกตางระหวางประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับกระแสเงิน สด
ที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ฝา ยบริ หารต องมั่ น ใจว าขอ สมมติ ที่ใช ใ นการประมาณการกระแสเงิ นสดในป จ จุ บัน
สอดคล อ งกั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในอดี ต โดยนํ า ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง หรื อ
สถานการณที่ไมไดเกิดขึ้นเมื่อกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริงมาพิจารณารวมดวย

35.

โดยทั่วไปงบประมาณ หรือประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่มีรายละเอียดระบุไวอยางชัดเจน
และเชื่ อถื อไดซึ่ง มีระยะเวลาเกิ นกวา 5 ปมักไม สามารถหาได ดว ยเหตุดั งกลา วฝ ายบริห ารจึงควร
ประมาณการกระแสเงิ น สดโดยอาศั ย งบประมาณ หรื อประมาณการลา สุ ด สํ าหรับระยะเวลา 5 ป
เป น อย า งมาก ฝ ายบริ หารอาจประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตโดยอาศั ยงบประมาณ หรื อ
ประมาณการที่ มีระยะเวลาเกิ น กว า 5 ป หากฝ ายบริ หารมั่ น ใจวา ประมาณการนั้ น เชื่ อ ถื อได และ
ฝายบริหารตองสามารถแสดงใหเห็นจากประสบการณในอดีตสามารถคาดการณกระแสเงินสดสําหรับ
ระยะเวลาที่เกินกวา 5 ป ไดอยางแมนยํา

36.

กิจการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย โดยปรับประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดการณจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินดวยอัตราการเติบโตสําหรับ
ปถัดมา อัตราการเติบโตที่ใชตองเปนอัตราคงที่หรืออัตราที่ลดลง ดังนั้น อัตราการเติบโตที่เหมาะสม
ควรเทากับศูนยหรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดขึ้นจากขอมูล
ที่เที่ยงธรรมแสดงใหเห็นวาอัตราการเติบโตที่ใชตองเปนอัตราที่เพิ่มขึ้น

37.

สภาพตลาดที่ดีจะมีคูแขงขันเขามาในตลาดทําใหการเติบโตของกิจการถูกจํากัด ดังนั้น จึงเปนการยาก
ที่อัตราการเติบโตของกิจการจะสูงกวาอัตราการเติบโตในอดีตถัวเฉลี่ยระยะยาว (เปน ตนวา 20 ป)
ของผลิตภัณฑ อุ ตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจ การนั้นดําเนิน งานอยู หรือของตลาดซึ่งสินทรัพยนั้ น
ถูกนําไปใช

38.

ในการใชขอมูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิจ การควรพิจารณาวาขอมูลดังกลา ว
จัดทําขึ้นโดยอาศัยขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน และเปนการคาดการณที่ดีที่สุด
ของฝ า ยบริ ห ารภายใต สถานการณ ทางเศรษฐกิจ ที่ เป น อยู ตลอดอายุ การให ประโยชน ที่เ หลื อ อยู
ของสินทรัพย

สวนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
39.

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองรวมถึง
39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง
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39.2 ประมาณการกระแสเงิ นสดจ า ยที่ จํา เป นในการก อให เกิ ด กระแสเงิ นสดรั บจากการใช
สินทรัพย อยางตอเนื่อง (ซึ่งรวมถึ งกระแสเงินสดจ า ยเพื่อการเตรีย มสินทรัพ ยใหอยูใ น
สภาพพรอมที่จะใชงานได) และประมาณการกระแสเงินสดจายดังกลาวจะตองเกี่ยวของ
โดยตรง หรือสามารถปนสวนใหกับสินทรัพยโดยใชเกณฑที่สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอได
39.3 กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจา ย) จากการจําหนา ยสินทรัพยนั้นเมื่อสิ้ น
อายุการใหประโยชน
40.

ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตและอั ต ราคิ ด ลดต องมาจากข อ สมมติ ที่ส ม่ํ าเสมอเกี่ ยวกั บ
การเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟอทั่วไป ดังนั้น กิจการตองประมาณการกระแสเงิน สด
ในอนาคตโดยใชจํานวนที่เปนตัวเงิน หากกิจ การใชอัตราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของ
ราคาจากอัตราเงินเฟอทั่วไปไวแลว หากอัตราคิดลดที่ใชไมไดรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้น ของราคา
จากอั ต ราเงิ น เฟอทั่ ว ไป กิ จ การต องประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตโดยใช จํ า นวนที่ แท จ ริ ง
(แตใหรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง)

41.

ประมาณการกระแสเงิ น สดจ ายที่ กิจการจัด ทําขึ้ น ต องรวมถึ งคา ใช จ ายในการดูแลรั กษาสิ น ทรั พย
ที่เกิด ขึ้นเปน ประจําทุกวั นและคาใชจายในอนาคตที่เกี่ยวข องโดยตรงหรือที่สามารถปน สว นใหกับ
สินทรัพยไดอยางสมเหตุสมผลและสม่ําเสมอเพื่อทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได

42.

กิจการตองรวมประมาณการกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นกอนที่สินทรัพยนั้นพรอมที่จะใชงาน
หรือพรอมที่จะขาย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมิไดรวมกระแสเงิน สดจายที่คาดวาจะเกิด ขึ้ น
ดั ง กล า ว ตั ว อย า งเช น กิ จ การต อ งรวมกระแสเงิ น สดที่ ค าดว าจะต องจ า ยเพิ่ ม ของอาคารระหว า ง
กอสรางหรือโครงการที่ยังไมเสร็จสมบูรณ

43.

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองไมรวมจํานวนตอไปนี้เพื่อปองกันการคํานวณซ้ํา
43.1 กระแสเงิ น สดรั บจากสิ น ทรั พย ซึ่ งโดยส ว นใหญ เ ปน อิส ระจากกระแสเงิ น สดรั บที่ เกิ ด จาก
สินทรัพยภายใตการพิจารณา (ตัวอยางเชน สินทรัพยทางการเงินประเภทลูกหนี้)
43.2 กระแสเงินสดจายที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันซึ่งไดรับรูเปนหนี้สินไวแลว (ตัวอยางเชน เจาหนี้
เงินบําเหน็จบํานาญ หรือประมาณการหนี้สิน)

44.

กิ จ การต อ งประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตจากสภาพในป จ จุ บั น ของสิ น ทรั พ ย และ
การประมาณการดังกลาวตองไมรวมกระแสเงินสดรับหรือจา ยในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
รายการตอไปนี้
44.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่ยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน หรือ
44.2 รายจายที่จะทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตไดประมาณขึ้นจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย ดังนั้น มูลคาจาก
การใชจึงไมสะทอนใหเห็นถึง ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

45.
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45.1 กระแสเงิ นสดจ ายในอนาคต หรื อตน ทุน ที่ เกี่ ยวข อง ซึ่ ง สามารถประหยั ดได (เช น ตน ทุ น
เกี่ ยวกั บ พนั กงานที่ ล ดลง) หรื อผลประโยชน ที่ค าดวา จะเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ โครงสร า ง
ในอนาคตที่กิจการยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน
45.2 กระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย
หรือ กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจายดังกลาว
46.

การปรับโครงสราง หมายถึง แผนงานที่ไดวางไวและมีการควบคุมโดยฝายบริหารซึ่งทําใหขอบเขต
หรือลักษณะธุรกิจที่กิจการดําเนินอยูเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ในการกําหนดวาเมื่อใดกิจการจึง
จะมี ภ าระผู ก พั น จากการปรั บโครงสร า ง กิ จ การต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

47.

เมื่ อกิ จ การได ต กลงและผูก พั นที่ จ ะปรั บโครงสรา ง สิ นทรั พย บางรายการอาจไดรับผลกระทบจาก
การปรับโครงสรางนั้น ดังนั้น เมื่อกิจการตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสราง กิจการตอง
47.1 กําหนดมูลคาจากการใชโดยประมาณกระแสเงินสดรับและจายในอนาคตที่สะทอนถึงตน ทุน
ที่ประหยั ดไดและประโยชน อื่นที่เกิดจากการปรั บโครงสร าง (ซึ่งอาจกํ าหนดไดจากงบประมาณ
หรือประมาณการทางการเงินลาสุดที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร) และ
47.2 รวมประมาณการกระแสเงินสดจายในอนาคตสําหรับการปรั บโครงสรางไว ในประมาณการ
หนี้สิ น เพื่ อ การปรั บโครงสร า งตามข อกํ า หนดที่ ร ะบุ ไ ว ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอยางการคํานวณมูลคาจากการใชซึ่งไดรับผลกระทบจากการปรับโครงสรางในอนาคตไดแสดงไวใน
ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 5

48.

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคต
ที่คาดวาจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากกระแสเงินสดจายเพื่อปรับปรุง
หรื อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการทํ า งานของสิ น ทรั พ ย จนกว า กระแสเงิ น สดจ า ยดั ง กล า วจะเกิ ด ขึ้ น
(ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 6)

49.

ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตให ร วมกระแสเงิ น สดจ า ยในอนาคตที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
บํารุงรักษาระดับของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยจ ากสภาพในปจจุบัน
ของสิ น ทรั พย เมื่ อหน ว ยสิ น ทรั พย ที่กอให เ กิ ด เงิ น สดประกอบด ว ยสิ น ทรั พย ทีมีก ารให ประโยชน
โดยประมาณที่แตกตางกัน สินทรัพยทุกรายการนั้นมีความจําเปนตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดจะถือวา การเปลี่ยนแทนของสินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนสั้นกวาเปนสวนหนึ่ง
ของการบํารุงรักษาตามปกติเพื่อทําใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได
ในทํานองเดียวกัน หากสินทรัพยรายการหนึ่งมีสวนประกอบที่มีอายุการใหประโยชนโดยประมาณที่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 24/92

แตกต างกัน การเปลี่ ยนแทนของส วนประกอบที่ มีอ ายุ การใหประโยชนสั้น กวา จะถื อเปน สว นหนึ่ ง
ของการบํารุงรักษาสินทรัพยเมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยนั้น
50.

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตองไมรวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
50.2 ภาษีเงินไดที่รับหรือจายไป

51.

ขอสมมติที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองเปน ไปในทิศทางเดียวกันกับขอสมมติ
ที่ใชในการกําหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้นแลว กิจการอาจนําผลกระทบของขอสมมติบางประการมารวม
คํา นวณซ้ํา หรื อ อาจไม นํา มาคํ านวณ หากกิจการได คํ านึ งถึ ง ผลกระทบของมูลค าของเงิน ตามเวลา
โดยการคิ ด ลดประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตแล ว กิ จ การต อ งไม นํ า กระแสเงิ น สดรั บ
หรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตอีก ในทํานองเดียวกัน
กระแสเงิ นสดในอนาคตต องเป นประมาณการกอนภาษี เงิ นไดห ากอัต ราคิ ดลดที่ใชใ นการคํานวณ
เปนอัตรากอนหักภาษีเงินได

52.

ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้น
อายุการใหประโยชนตองเปนจํา นวนเงินซึ่งกิจ การคาดวาจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยใ น
ราคาที่ผูซื้อและผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน จํานวนที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนาย
นี้ตองหักประมาณการตนทุนในการจําหนาย

53.

ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสิน ทรัพยเมื่อสิ้นอายุ
การใหประโยชนจะตองกําหนดในลักษณะที่คลายกับการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพย ยกเวนวาในการประมาณกระแสเงินสดสุทธินั้น
53.1 กิจการใชราคาที่อางอิงได ณ วันที่ทําประมาณการของสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกันและ
ใชในการดําเนินงานภายใตสภาพการณเชนเดียวกับสินทรัพยภายใตการพิจารณาที่มีลักษณะ
คลายกัน โดยสินทรัพยดังกลาวมีอายุการใหประโยชนสิ้นสุด ณ วันที่ทําการประมาณการ และ
53.2 กิจ การต องปรั บปรุ งราคาดั งกล า วด ว ยผลกระทบจากระดั บ ราคาในอนาคตที่ เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ภาวะเงิ น เฟ อ ทั่ ว ไป และผลกระทบจากการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อลดลงของระดั บ ราคาในอนาคต
ที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพยนั้น อยางไรก็ตาม ถากิจการไมไดรวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ
ทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องและอัตรา
คิด ลด กิจการตองไมรวมผลกระทบดังกลาวในการประมาณการกระแสเงิน สดสุทธิจากการ
จําหนายสินทรัพยดวย
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กระแสเงินสดในอนาคตที่เปนเงินตราตางประเทศ
54.

กระแสเงิน สดในอนาคตต องประมาณการเป น เงิ น ตราในสกุ ลที่ กระแสเงิ น สดเหล า นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น
และตองคิดลดดวยอัตราคิด ลดที่เหมาะสมสําหรับเงินในสกุลนั้น กิจการตองแปลงคามูลคาปจจุบัน
ที่ประมาณขึ้นโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่คํานวณมูลคาจากการใช

อัตราคิดลด
55.

อัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดปจจุบันของ
55.1 มูลคาของเงินตามเวลา และ
55.2 ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ซึ่งประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตยังไมไดมีการปรับความเสี่ยงดังกลาว

56.

อัต ราซึ่งสะทอนถึงการประเมิน มูลคาของเงินตามเวลาในสถานการณตลาดปจ จุบัน และความเสี่ย ง
ที่เปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู คือ ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการหากไดเลือก
การลงทุน ที่ กอใหเ กิ ดกระแสเงิ น สดที่ มีจํ านวน จั งหวะเวลาและความเสี่ยงเที ยบเท ากั บการลงทุ น
ซึ่ ง กิ จ การคาดว า จะได รั บจากสิ น ทรั พย นั้ น อั ต ราดั งกล าวประเมิ น ได จ ากอั ต ราดอกเบี้ ยในตลาด
ณ ปจจุบันสําหรับสินทรัพยที่คลายคลึงกัน หรือจากตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งมีสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยที่มีศักยภาพในการบริการและ
ความเสี่ยงคลายคลึงกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู อยางไรก็ตาม อัตราคิดลดตองไมรวมความเสี่ยง
ที่ไดปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันการคํานวณซ้ํา

57.

เมื่อกิจการไมสามารถหาอัตราที่ใชเฉพาะกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาไดจากตลาดโดยตรง กิจการตอง
หาตลาดที่มีสถานการณใกลเคียงกันเพื่อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่มเติมในการประมาณอัตรา
คิดลดในสถานการณตางๆ ไดแสดงไวในภาคผนวก ก

การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา
58.

กิจ การต องรั บรู แ ละวั ดมู ลคา ผลขาดทุน จากการด อยค าของสิ น ทรัพย แต ล ะรายการที่ ไ มรวมถึ งค า
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
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 26/92

อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคา
ใหมไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
61.

กิจ การตองรับรู ผ ลขาดทุ นจากการด อยค าของสิน ทรั พยที่ไมมีก ารตีราคาใหม ในกํ าไรหรือขาดทุ น
อยางไรก็ตาม หากกิจการเคยตีราคาสิน ทรัพยเ พิ่ม กิจ การต องนํา ผลขาดทุนจากการดอยค านั้นไป
บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไดภ ายในขอบเขตที่ผลขาดทุนจากการดอยคานั้น ไมเกินสวนเกิน
ทุนที่เคยบันทึกไวสําหรับสินทรัพยรายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคา
ใหมดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมของสินทรัพยนั้นลดลง

62.

หากผลขาดทุนจากการดอยคาที่ประมาณขึ้นมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการ
ตองรับรูสวนตางนั้นเปนหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว

63.

หลั ง จากที่ กิจ การรั บรู ผลขาดทุ นจากการด อยค า กิ จ การต องคํ า นวณค า เสื่ อมราคา (ค า ตั ด
จําหนาย) ของสินทรัพย โดยใชมูลคาตามบัญชีใหมของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ (ถา มี)
การคํ า นวณค า เสื่ อ มราคาหรื อ ค า ตั ด จํ า หน า ยต องเป นการป นส ว นอย า งมี ระบบตลอดอายุ
การใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย

64.

หากกิ จ การรั บ รู ผ ลขาดทุน จากการด อ ยค า กิ จ การต อ งกํ า หนดสิน ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได
รอตั ดบั ญชีที่เกี่ ยวข องตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงิ นได โดยการ
เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีใหมของทรัพยสินกับฐานภาษีของทรัพยสินนั้น (ดูตัวอยางประกอบการ
อธิบายที่ 3)

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยม
65.

กิจการตองกําหนดหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด วัดคามูลคาตามบัญชี และรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่
66 ถึง 108 และภาคผนวก ค

การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
66.

หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคา ที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยแตละรายการ หากกิจการไม สามารถประมาณมูลคา ที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรั พยแตละรายการได กิจ การต องกํ าหนดมูลค าที่คาดวา จะได รับคื นของหนวยสินทรัพย ที่
กอใหเกิดเงินสดที่มีสินทรัพยที่กําลังพิจารณารวมอยู

67.

กิจการจะไมสามารถกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการไดหากเปน ไปตาม
เงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 27/92

67.1 มู ล ค า จากการใช ข องสิ น ทรั พ ย ไม ส ามารถประมาณการได วา ใกล เคีย งกั บ มู ลค ายุ ติ ธรรม
หักตนทุ นในการขาย (ตั ว อยางเชน เมื่อกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสิ นทรัพยอยา ง
ตอเนื่อง ไมสามารถประมาณการไดวามีคานอยมากจนไมนํามาพิจารณา)
67.2 สิน ทรัพยไมสามารถกอใหเกิด กระแสเงิ นสดรับที่โ ดยสวนใหญเปน อิสระจากกระแสเงิน สด
ที่ไดรับจากสินทรัพยอื่นได
ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถกําหนดมูลคาจากการใชสินทรัพย หรือมูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืนได
เฉพาะสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ตัวอยาง
บริ ษัทเหมื องแร เ ป น เจ าของทางรถไฟส ว นบุ ค คลที่ ใช ส นั บสนุ น กิ จ กรรมเหมื องแร ของบริ ษัทเอง
ทางรถไฟดังกลาวสามารถขายไดเปนเศษซากเทานั้น และทางรถไฟไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงิน สด
ที่เปนอิสระจากกระแสเงินสดรับของสินทรัพยอื่นในเหมือง
ในกรณีดังกลาวบริษัทไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทางรถไฟได เนื่องจากมูลคา
จากการใชทางรถไฟไมสามารถประมาณไดและอาจแตกตางจากมูลคาซาก ดังนั้น บริษัทจึงประมาณ
มูล ค าที่ ค าดว า จะไดรับ คื น จากหน ว ยสิ นทรั พย ที่กอ ให เ กิ ดเงิ น สดที่ ทางรถไฟดัง กล า วรวมอยู ด ว ย
ซึ่งก็คือเหมืองแรทั้งหมดนั่นเอง
68.

ตามคํานิยามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 6 หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หมายถึง สินทรัพยกลุม
ที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการใชกลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ
ซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสิน ทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น การระบุ
ถึงหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตองอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาที่ค าดวา
จะได รับคื นของสิน ทรัพยแตละรายการได กิจ การตองกํา หนดมู ลค าที่ค าดวาจะไดรับคื น ของกลุ ม
สินทรัพยที่เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น
ตัวอยาง
บริ ษัทรถประจํ าทางแห งหนึ่ง มีสัญญากั บเทศบาลที่จ ะใหบริการเดิ นรถประจํา ซึ่ งขอสั ญญาระบุ ว า
บริษัทจะตองใหบริการขั้นต่ํา 5 สาย กิจการสามารถระบุสินทรัพยและกระแสเงินสดที่ไดรับจากการ
เดินรถแตละสายแยกจากกันได แมวาการเดินรถประจําทางสายหนึ่งมีผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญ
เนื่ องจากตามสัญญากิจ การไมสามารถที่ จะยกเลิ กเดินรถสายใดสายหนึ่ งได ดังนั้น กลุมสินทรั พย ซึ่ ง
เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น คือ กลุมของ
รถประจําทางทั้ง 5 สายรวมกัน ซึ่งหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดคือบริษัทรถประจําทางทั้งบริษัท

69.

กระแสเงิน สดรั บ คือ กระแสเงิน สดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่ งได รับมาจากบุ คคลหรื อกิจ การ
ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุวากระแสเงินสดที่ไดรับจากสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 28/92

สว นใหญ เปนอิสระจากกระแสเงิน สดรับจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น หรือไม กิ จการตอ ง
พิจารณาปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการที่ฝายบริหารกํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการ เชน
การกํากับดูแลตามสายผลิตภัณฑ ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหลงที่ตั้ง หรือวิธีที่ฝายบริหารใชในการ
ตัด สิน ใจเกี่ ยวกับการใชสิ นทรัพยหรือจําหน ายสิน ทรั พย ของกิ จการ แนวทางในการกํา หนดหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดแสดงไวในตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 1
70.

กิจการตองระบุใหสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหากสินทรัพย
หรือกลุมสินทรัพยนั้นมีผลผลิตที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แมวาจะมีการนําผลผลิตบางสวน
หรือทั้งหมดมาใชภายในกิจการ หากราคาโอนภายในมีผลตอกระแสเงินสดรับที่ไดจากสินทรัพย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองนําประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุด
ของฝายบริหารสําหรับผลผลิตนั้นมาใชเพื่อ
70.1 ประมาณกระแสเงิ นสดที่ จะไดรับในอนาคตเพื่อ กําหนดมู ลคา จากการใชของสินทรัพ ย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
70.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน

71.

แมวากิจการไดนําผลผลิ ตที่ไดจ ากสินทรัพยหรือกลุมสิน ทรัพยทั้งหมด หรื อบางสว นไปใชในหนว ย
สิน ทรัพยอื่ นภายในกิจ การ (ตั วอยางเชน สิ นค าที่อยูระหวา งกระบวนการผลิ ต) กิ จการตองถื อว า
สิน ทรัพย หรื อกลุ มสิน ทรั พย ดั งกล าวเปน หนว ยสิ นทรั พย ที่กอ ใหเ กิ ดเงิ น สดแยกต างหากจากกลุ ม
สินทรัพยอื่นหากกิจการสามารถขายผลผลิตนี้ไดในตลาดซื้อขายคลอง ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพยหรือ
กลุมสินทรัพยนั้นสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดที่จะไดรับจากการใชอยางตอเนื่องโดยกระแสเงิน สด
สวนใหญแยกเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมของสินทรัพยอื่น กิจการตองปรับปรุงขอมูลที่ไดมา
จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่มีความเกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
หรือสินทรัพยอื่น ที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไมสะทอนถึงประมาณการ
ราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของฝายบริหารที่เปนราคาที่สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

72.

กิจ การต องกํ า หนดหนว ยสิ นทรั พ ย ที่กอ ให เ กิ ดเงิ นสดสํ า หรั บ สิ นทรั พ ย เดี ย วกั นหรื อสิ นทรั พ ย
ประเภทเดียวกันอยางสม่ําเสมอในแตละงวด เวนแตกิจการสามารถอธิบายการเปลี่ย นแปลงนั้น
ไดอยางสมเหตุสมผล

73.

ในกรณีที่กิจ การกํา หนดว า สิ นทรัพยที่กํา ลั งพิ จ ารณาอยู ภ ายใตหนว ยสิน ทรั พย ที่ก อให เกิ ดเงิน สด
แตกต างจากที่ กําหนดไว ในงวดก อน หรื อ ประเภทของสิ น ทรัพ ย ต างๆ ที่ ร วมในหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอให เกิดเงิน สดเปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอ น กิจ การตองเปด เผยขอมูลเกี่ ยวกับหนวยสิ นทรัพย
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ที่กอใหเกิดเงิน สดตามข อกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 130 หากกิจการมี การรับรูหรือกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
74.

มู ล ค าที่ ค าดว า จะได รับคื น ของหน ว ยสิ น ทรั พย ที่ก อให เกิ ด เงิ น สด คื อ มู ลค า ยุ ติ ธรรมหั กต น ทุ น
ในการขายหรื อมู ลค าจากการใชข องหน วยสิน ทรั พย ที่กอใหเกิด เงิ นสดแลว แต จํานวนใดจะสู งกว า
ในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรบั คืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองปฏิบัติตาม
ยอหนาที่ 19 ถึง 57 โดยใชคําวา “หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด” แทนคําวา “สินทรัพย”

75.

กิจการตองกําหนดมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดใหสอดคลองกับมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

76.

มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตอง
76.1 รวมมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรง หรือที่สามารถปนสว นไดอยา ง
สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอใหกับหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งจะกอใหเกิดกระแส
เงินสดรับในอนาคตในการกําหนดมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น
76.2 ไมรวมมูลคาตามบัญชีของหนี้สินที่กิจการไดรับรูแลว นอกจากวากิจการไมสามารถกําหนดมูล
ค า ที่ ค าดว าจะได รั บคื น ของหน วยสิ น ทรั พย ที่ก อให เกิ ด เงิ น สดได หากไม นํ าหนี้ สิ น นั้ น มา
พิจารณามูลคาตามบัญชี
มูลคาตามบัญชีตองคํานวณตามที่ ไดกําหนดไวขางตนเนื่องจากมู ลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
และมู ลค าจากการใช ของหน ว ยสิ น ทรั พย ที่กอให เกิ ดเงิ น สดกํ า หนดขึ้ น โดยไม ร วมกระแสเงิ น สด
ของสินทรัพยที่ไมใชสวนหนึ่งของหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสด และโดยไมรวมหนี้สินที่กิจการ
ไดรับรูไวแลวในงบการเงิน (ดูยอหนาที่ 28 และ 43)

77.

เมื่อกิจ การรวมสินทรัพยไวดว ยกันเปนกลุมเพื่อประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กิจการตองรวม
สิน ทรั พย ทุกรายการที่เ กี่ยวข องกั บการกอให เกิ ดกระแสเงิน สดรับ จากการใช ไว ในหน วยสิน ทรั พย
ที่ กอ ให เ กิ ด เงิ น สดเดี ย วกั น มิ ฉะนั้ น อาจดู เ หมื อนว ากิ จ การได รับ คื น มู ลคา ของหน ว ยสิ น ทรั พย ที่
กอใหเกิดเงินสดเต็มจํานวน ทั้งที่ในความเปนจริงผลขาดทุนจากการดอยคาไดเกิดขึ้นแลว ในบางกรณี
แม ว า สิ น ทรั พย บางรายการมี ส ว นในการประมาณกระแสเงิ น สดในอนาคตของหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเกิด เงินสด กิจการอาจไมสามารถปนสวนสินทรัพยนั้นใหกับหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดไดอยาง สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอ ตัวอยางเชน คาความนิยม หรือสินทรัพยองคกร เชน สินทรัพย
ที่สํ านั กงานใหญ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บนี้ ไ ด อธิ บายวิ ธีปฏิ บัติ เกี่ ย วกั บสิ น ทรั พย ดั งกล าวในการ
ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไวในยอหนาที่ 80 ถึง 103
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78.

กิจ การอาจจํ าเป นต องพิ จารณาหนี้ สิน ที่กิจ การได รับรูแล ว เพื่ อกํา หนดมู ลคาที่ค าดว าจะได รับคื น
ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด กรณี นี้ อ าจเกิ ด ขึ้ น หากกิ จ การจํ าหน า ยหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเกิด เงินสด โดยผูซื้อตองรับภาระหนี้สินดังกลาว ดังนั้น มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
(หรื อ ประมาณการกระแสเงิ น สดจากการจํ า หน า ย) ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด
คือ ประมาณการราคาขายของสินทรัพยทุกรายการที่ระบุอยูในหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดสุทธิ
จากหนี้สินที่ผูซื้อตองรับภาระหักดวยตนทุนในการจําหนาย กิจการตองนํามูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
ไปหักจากทั้งมูลคาตามบัญชี และมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดกอนที่จะทํา
การเปรียบเทียบระหวางมูลคาตามบัญชี และมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด
ตัวอยาง
กิจการแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจเหมืองแรในประเทศที่มีกฎหมายบังคับวาเจาของตองบูรณะสถานที่เมื่อ
การทําเหมืองแรเสร็จสิ้นลง ตนทุนการบูรณะรวมถึงการฟนฟูเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม กิจการตอง
รับรูประมาณการหนี้สินจากการฟนฟูทัน ทีที่กิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้น ที่เพื่อทําเหมือง ประมาณ
การดั ง กล า วรั บรูเปน ต นทุ น ของเหมื องและมีการคิ ด คาเสื่อมราคาตลอดอายุ การให ประโยชนของ
เหมื อ งนั้ น มูล ค า ตามบั ญ ชี ข องประมาณการหนี้ สิน ในการบู รณะสถานที่ เ ท า กั บ 500 ล านบาท
ซึ่งเทากับมูลคาปจจุบันของรายจายในการบูรณะสถานที่นั้น
กิจ การต องทดสอบการดอยค า ของเหมื อ ง โดยหน วยสิ น ทรั พย ที่กอให เกิดเงิ น สด ได แก เหมื อ ง
โดยรวม ทั้งนี้กิจการไดรับคําเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผูซื้อหลายรายในราคาประมาณ 800 ลานบาท
ซึ่งเปนราคาที่ผูซื้อจะรับภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ตนทุนในการจําหนายเหมืองมีคานอยมาก
จนไมนํามาพิจารณา มูลคาจากการใชของเหมืองมีจํานวนประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งไมรวมรายจาย
ในการบูรณะสถานที่ มูลคาตามบัญชีของเหมืองเทากับ 1,000 ลานบาท
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเทากับ 800 ลานบาท
ซึ่งเปนจํานวนสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานที่ มูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงิ นสดสุทธิ จ ากภาระหนี้สินในการบูร ณะสถานที่ดั งกล าวเทากับ 700 ล านบาท (1,200 ล านบาท
หักดวย 500 ลานบาท) มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดสุทธิจากภาระหนี้สิน
ดังกลาวเทากับ 500 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี 1,000 ลานบาท หักดวยมูลคาตามบัญชีของประมาณ
การหนี้สินในการบูรณะสถานที่ 500 ลานบาท) ดังนั้น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดจึงมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

79.

เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดอาจตอง
รวมสินทรัพยที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น (เชน ลูกหนี้และสินทรัพย
ทางการเงินอื่น) หรือรวมหนี้สินที่กิจการไดรับรูในงบการเงินแลว (เชน เจาหนี้ เงินบําเหน็จบํานาญ
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และประมาณการหนี้สิน) ในกรณีนี้ มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดจะเพิ่มขึ้น
ดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและลดลงดวยมูลคาตามบัญชีของหนี้สินดังกลาว

คาความนิยม
การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
80.

เพื่อวัตถุ ประสงคในการทดสอบการดอยค า ของคา ความนิ ยม ตั้ง แตวันที่ ซื้อกิ จการที่ เปนผูซื้อ
ตองปนสวน คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ไมวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปนสวนกับหนวยสินทรัพ ยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยเหลา นั้นหรือไม ก็ตาม สินทรัพยที่กอใหเกิดเงิ นสดแตละหนวยหรือแตละกลุมที่
กิจการไดปนสวนคาความนิยมตอง
80.1 เปนหนวยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารภายใน
กิจการ และ
80.2 ไมเกินกวาสวนงานปฏิบัติการหรือตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)

81.

คาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุรกิจคือสินทรัพยที่แสดงถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเกิด
จากสิ น ทรัพยอื่น ที่ไดมาจากการรวมกิ จการ ซึ่งไมสามารถระบุ ไดอย างอิ สระและไมสามารถรั บรูใ น
งบการเงินแยกเปนแตละรายการได คาความนิยมไมกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนอิสระจากสินทรัพย
อื่น หรือกลุมของสิน ทรั พย อื่น และในหลายกรณีมักจะก อใหเกิด กระแสเงิน สดจากหน วยสิ นทรัพย
ที่กอใหเกิดเงิน สดหลายหนวยรวมกัน บางครั้งกิจ การอาจไมสามารถปนสว นคาความนิยมอยางสม
เหตุ ผลใหกับหนวยสิน ทรั พยที่กอใหเ กิดเงิ นสดแต ละหนวยได แตส ามารถปน สวนให กับกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดได ดังนั้น หนวยที่อยูในระดับเล็กที่สุดที่กิจ การใชในการพิจ ารณา
คาความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบดวยหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
จํานวนมากที่เกี่ยวของกับคาความนิยมแตกิจการไมสามารถปนสวนคาความนิยมใหกับหนวยที่เล็ก
ที่สุดเหลานั้นได กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 83-99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยค าของสิ น ทรั พย สํ าหรั บหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม เชนเดียวกับกลุมของหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม

82.

เมื่ อกิจ การปฏิ บัติ ต ามข อ กําหนดในยอหนา ที่ 80 แล ว กิจ การจะสามารถทดสอบการดอยคาของ
คาความนิยม ณ ระดับที่สะทอนลักษณะที่กิจการดําเนินงาน และประเมินคาความนิยม ดังนั้น กิจการ
จึง ไม จํ าเป นต องกํ าหนดระบบการรายงานนอกเหนื อจากที่ระบุไว เพื่ อใช พิจ ารณาการด อยค าของ
คาความนิยมอีก
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83.

หน ว ยสิ น ทรั พย ที่ก อให เ กิ ด เงิ น สดที่ ใช ในการป น ส ว นค า ความนิ ยมเพื่ อประเมิ น การด อยค าตาม
มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ไมจําเปนตองสอดคลองกับระดับที่กิจการใชในการปน สวนคาความนิยม
เพื่อวัด มู ลคา กําไรหรื อขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตัว อยางเชน
หากกิ จการตองปฏิบัติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) โดยการปน สว นค า
ความนิย มใหกับหนว ยของกิ จการในระดั บที่ค อนข างเล็ กเพื่ อวั ด คา ผลกําไรหรือ ขาดทุน จากอัต รา
แลกเปลี่ยน กิจการไมจําเปนตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่ระดับเดียวกัน นอกจากกิจการ
ประเมินคาความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริหารงานภายในกิจการ

84.

หากการปนสว นครั้งแรกของคา ความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิ จยังไม เสร็จสิ้ นกอนสิ้ นรอบป
บัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองดําเนินการปนสวนครั้งแรกนั้นใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นรอบป
บัญชีแรกหลังปที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

85.

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ ถาการบันทึกบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจตองใชประมาณการในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ
กิจการที่เปนผูซื้อตอง :
85.1 บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยใชมูลคาที่ประมาณการนั้น และ
85.2 รั บ รู รายการปรั บ ปรุ งมู ล ค า ที่ กํ าหนดขึ้ น เปน การชั่ ว คราวดั ง กล า วภายในช ว งระยะเวลา
การวัดมูลคา ซึ่งตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณดังกลาว กิจการอาจไมสามารถปนสวนคาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุรกิจใหเสร็จสิ้น
กอนสิ้นงวดบัญชีที่การรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกลาวใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนด
ไวในยอหนาที่ 133

86.

ถา คาความนิย มถู กปนสวนไปยังหน วยสินทรั พยที่กอใหเกิดเงินสด และกิจการไดจําหนายการ
ดําเนินงานที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยนั้นออกไป คาความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานนั้น
จะตอง
86.1 รวมไวในมูลคาตามบัญชีข องการดํา เนินงานนั้นในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนาย และ
86.2 วัดมูลคาโดยใชเกณฑมูลคาเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ถูกจําหนายและสัดสวนของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังคงอยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวา
การคํ า นวณโดยใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอ นให เห็ นถึ ง มูล คา ของคา ความนิ ยมของการ
ดําเนินงานที่จําหนายออกไปไดดีกวา
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ตัวอยาง
กิจการขายสวนงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดที่มีคาความนิยมรวมอยู
ไปในราคา 100 ลานบาท แต กิจการไม สามารถระบุ คาความนิยมใหกับกลุมสินทรัพย ที่เล็ กกว า
หนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงิ นสดนั้นอยางสมเหตุผลได เวนแตจ ะกําหนดขึ้ น ตามดุลยพินิจ ของ
กิจการเอง มู ลคา ที่ค าดว า จะไดรับคืน ตามสัด ส ว นของหน วยสิ น ทรั พยที่กอใหเ กิ ดเงิ นสดสว นที่
เหลืออยู เทากับ 300 ลานบาท
เนื่ องจากกิ จการไมสามารถป น สว นคา ความนิ ยมให กับหน ว ยสิน ทรั พยที่กอใหเกิ ดเงิ นสดอย าง
สมเหตุ สมผลได หรื อ ไม ส ามารถระบุ ค าความนิ ยมใหกับกลุ มสิน ทรัพย ที่เล็ กว าหน ว ยสิ น ทรั พย
ที่กอใหเกิดเงินสด คาความนิยมของสว นงานที่ขายใหระบุโดยเปรียบเทียบสัดสว นมูลคาของสวน
งานที่ขายและสวนงานที่ยังคงอยู ดังนั้น คาความนิยมจํานวนรอยละ 25 จึงปนสวนไปรวมกับมูลคา
ตามบัญชีของการดําเนินงานที่ขายไป
87.

ถ า กิ จ การปรั บ โครงสร า งการรายงานใหม โดยการปรั บ โครงสร า งดั ง กล า วส ง ผลให มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงในองค ประกอบของหน วยสิ นทรั พ ย ที่ ก อให เ กิ ด เงิ นสดหน วยใดหน ว ยหนึ่ งหรื อ
มากกวา ซึ่งกิจการไดมีการปนสวนคาความนิยมใหแลว กิจการควรปนสวนคาความนิย มใหมให
สอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวน
ใหม ให ใชวิธีคํานวณตามสัด สวนของมูล คา เช นเดี ยวกับ ที่ใช เมื่ อมีก ารจํา หนา ยการดําเนินงาน
ภายใตหน วยสินทรั พยที่กอให เกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํา นวณ
โดยใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคา ความนิยมของหนวยสินทรัพยที่มีการปรับ
โครงสรางใหมไดดีกวา
ตัวอยาง
กิจการเคยป นสว นคาความนิยมให กับหนวยสินทรัพย ที่กอใหเกิดเงินสด ก แต ไมสามารถป นสว น
ค า ความนิ ย มดั ง กล า วให แ ก ก ลุ ม ของสิ น ทรั พ ย ที่ มี ข นาดเล็ ก กว า หน ว ยสิ น ทรั พ ย ก ได อ ย า ง
สมเหตุสมผล เวนแตกิจการจะกําหนดขึ้นตามดุลพินิจของกิจการเอง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของบริษัทที่กําลังจะเกิด ขึ้นสงผลใหหนว ยสินทรัพย ก ถูกแบงออกเปนสามสวนงาน และ
ไปรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ข ค และ ง
เนื่ องจากกิ จการไม สามารถปน ส ว นค าความนิ ยมให กับกลุ มของสิน ทรั พย ที่มีขนาดเล็ กกวาหน ว ย
สินทรัพย ก ไดอยางสมเหตุสมผล คาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย กจะตองถูกปนสวน
ใหมใหกับหนวยสินทรัพย ข ค และ ง ตามสัดสว นมูลคาของสามสวนงานของ กกอนที่จ ะมีการแบง
สวนงานและไปรวมกับหนวยสินทรัพย ข ค และ ง
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การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งมีคาความนิยมรวมอยู
88.

89.

ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 81 หากคาความนิยมมีความเกี่ยวของกับหนวยสินทรัพ ยที่กอใหเกิด
เงินสดแตไมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยนั้น หนวยสินทรัพยดังกลาวตองไดรับการทดสอบ
การดอยคาเมื่อมี ขอบงชี้วา หนวยสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา โดยการเปรีย บเทีย บกับมูล ค า
ตามบั ญชี ของหน วยสินทรั พ ยซึ่งไมรวมค าความนิ ย มกั บมู ลค าที่ คาดวา จะได รับคื นของหนว ย
สินทรัพยนั้น และใหรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่ระบุไวในยอหนาที่ 104
หากมูลคาตามบัญ ชีข องหนว ยสิ น ทรั พยที่กอให เกิ ดเงินสดตามยอหนาที่ 88 ได รวมสิ นทรั พย ไม มี
ตัว ตนที่มีอ ายุการใหประโยชน ไมทราบแน น อนหรื อที่ยังไมพร อมที่จ ะใชง าน และกิ จการสามารถ
ทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไดเพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพยไมมีตัว ตน
นั้นเป นสว นหนึ่ งของหน วยสิน ทรัพยที่ก อให เกิดเงิน สดเท านั้น ยอ หนาที่ 10 ของมาตรฐานฉบับนี้
กําหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยนั้นทุกป

90.

กิ จ การต อ งทดสอบการด อ ยค า ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด ซึ่ ง มี ก ารป น ส ว นค า
ความนิ ย มให ป ล ะครั้ ง และเมื่ อ ใดก็ ตามที่ มี ข อ บ ง ชี้ วา หน ว ยสิ น ทรั พ ย เ กิ ด การด อ ยค า โดย
การเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย ซึ่งรวมคาความนิยม กับมูลคา ที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยสินทรัพยนั้น หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยมากกวามูล คา
ตามบัญชีของหนวยสินทรัพยใหถือวาหนวยสินทรัพยและคา ความนิยมที่ถูกปนสวนใหแกหนวย
สินทรัพยนั้นไมเกิดการดอยคา แตถาหากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาตามยอหนาที่ 104
91-95 (ยอหนานี้ไมใช)
ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคา
96. การทดสอบการดอยคาประจําปสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาความนิย มไดถูกปน
สวนมาอาจทําไดในชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป หนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยอาจไดรับการทดสอบการดอยคาในชวงเวลาตางกันได อยางไรก็ตาม
หากคาความนิยมบางสวน หรือทั้งหมดที่ปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดมาจาก
การรวมธุรกิจในระหวางปปจจุบัน กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยดังกลาวกอน
สิ้นปปจจุบันนั้น
97.

หากกิจการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เปนองคประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สด ซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกับการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพย
ที่มีคาความนิยมรวมอยูดวยนั้น กิจการตองทดสอบการดอยคา ของสินทรัพ ยที่เปนองคประกอบ
กอ นที่ จะทดสอบหนวยสิ นทรั พ ยที่มี คาความนิ ย มรวมอยู ดวย ในทํ า นองเดีย วกั น หากกิ จการ
ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ประกอบเปนกลุมของหนวยสินทรัพยที่
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กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกันกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่มี
คาความนิยมรวมอยู กิจการควรทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยแตละหนวยกอนกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยู
98.

ณ เวลาที่ มีก ารทดสอบการด อยค า ของหน วยสิ น ทรั พย ที่ กอให เ กิด เงิ น สดที่ ไ ด รั บการป น ส ว นค า
ความนิยม อาจมีขอบงชี้วาสินทรัพยที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา
ในสถานการณดังกลาว กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการกอนเปนอันดับแรก
และรั บรูผ ลขาดทุ น จากการด อยค าของสิ นทรั พย เหล านั้ น ก อนที่ จะทดสอบการดอยคาของหน ว ย
สิ น ทรั พย ที่ก อ ใหเ กิ ด เงิ น สดที่ มี ค า ความนิ ยมรวมอยู ในทํ านองเดี ยวกั น หากมี ข อ บ งชี้ ว าหน ว ย
สิน ทรั พยที่ กอใหเกิ ด เงิ นสดที่ อ ยูภ ายใตกลุ มของหน ว ยสิน ทรั พยที่มีค าความนิ ยมรวมอยูเ กิ ด การ
ดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของหนวยสินทรัพยนั้น กอนที่จ ะทดสอบการดอยคาของกลุมของหนวยสิน ทรัพยที่ไดรับ
การปนสวนคาความนิยม

99.

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคา
ความนิยมซึ่งกระทําไวอยางละเอียดลาสุดในงวดกอน สามารถนํามาใชในการทดสอบการดอยคา
ของหนวยสินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
99.1 สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป น ส ว นประกอบของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ไ ม เ ปลี่ ย นแปลงอย า ง
มีนัยสําคัญ จากการคํานวณมูลคาที่จะไดรับคืนครั้งลาสุดนั้น
99.2 การคํา นวณครั้งลา สุดแสดงใหเห็นวามูลคาที่คาดวา จะไดรับคืนสูงกวามูล คาตามบัญ ชี
ของหนวยสินทรัพยนั้นเปนจํานวนมาก
99.3 จากการวิเคราะหเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการคํา นวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนครั้งลาสุด มีความเปนไปไดนอยมากที่มูลคา ที่คาดวาจะไดรับ
คืนในงวดปจจุบันจะต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย

สินทรัพยองคกร
100. สินทรัพยองคกร รวมถึง สินทรัพยของหนวยงานหรือกลุมหนวยงาน เชน อาคารสํานักงานใหญ หรือ
ของฝายงานของกิจการ อุปกรณประมวลผลขอมูล หรือศูนยวิจัย โครงสรางของกิจการจะกําหนดวา
สิน ทรัพย ที่ รวมอยูในหนวยสิน ทรั พย ที่กอให เ กิด เงิน สดเป น ไปตามคํานิ ยามของสิ น ทรั พย องค ก ร
ตามมาตรฐานฉบั บนี้ หรือไม ลั กษณะที่ สําคั ญ ของสิน ทรัพ ย องค กร คือ สิน ทรัพย นั้น ไมกอให เ กิ ด
กระแสเงินสดรับที่เปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
องคกรไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา
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101. เนื่องจากสินทรัพย องคกรไม กอใหเกิ ดกระแสเงินสดรับแยกต างหาก กิจการจึงไมสามารถกํ าหนด
มูล คาที่ค าดวาจะได รั บคื นของสิน ทรั พย อ งค กรแต ละรายการได นอกจากวา ฝา ยบริหารตัด สิน ใจ
ที่จ ะจําหนายสินทรัพยองคกรนั้น ดวยเหตุผ ลดังกลาว หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาสิน ทรัพยองคกรอาจ
ดอยคา กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเ กิดเงิน สด ซึ่ งสิน ทรัพยองคกรนั้นรวมอยู กิจการต องเปรียบเที ยบมู ลคา ดังกลาวกับมู ลค า
ตามบัญชีของหนวยสินทรั พย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงิน สด และตองรับรูผลตา ง
ที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
102. ในการทดสอบว า หน ว ยสิ นทรั พ ย ที่ก อให เกิ ด เงิน สดเกิ ดการด อ ยค า หรื อไม กิ จ การต องระบุ
สินทรัพยองคกรทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา
ดังนี้
102.1 หากกิจการสามารถปนสวนมูลคา ตามบัญชีของสินทรัพยองคกรอยางสมเหตุสมผลและ
อยางสม่ํา เสมอ ใหแกหนวยสินทรัพย นั้น กิจการตอ งเปรียบเทียบมูลค าตามบัญ ชีของ
หนวยสินทรัพยซึ่งรวมสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรที่ถูกปนสวนใหแก
หนวยสินทรัพยนั้นกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตา งที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุน
จากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
102.2 หากกิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีข องสินทรัพยองคกรใหแกหนวยสินทรัพย
นั้นได อยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ กิจการตอง
102.2.1 เปรีย บเที ยบมู ล ค าตามบั ญชี ข องหน วยสิ นทรัพ ย นั้น ซึ่งไม รวมมูล ค าตาม
บัญชีของสิ นทรัพยองคกรกับมูลคา ที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตางที่
เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
102.2.2 ระบุกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุดที่รวมหนวยสินทรัพย
ที่ ก อให เกิ ดเงิ นสดภายใต ก ารพิ จ ารณา ซึ่ งกิ จการสามารถป น ส วนมู ล ค า
ตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหหนวยสินทรัพยนั้นไดอยางสมเหตุสมผลและ
อยางสม่ําเสมอ
102.2.3 เปรียบเทียบมูลค าตามบัญชีข องกลุ มของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ซึ่ งรวมถึ งสั ดส วนของมู ลค า ตามบั ญชี ของสิ นทรั พย องค กรที่ ถู กป นส วนให
กับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น และรับรูผลตาง
ที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
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103. ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 8 ไดแสดงวิธีการนําขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ไปใชกับสินทรัพย
องคกร

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
104. กิจการตองรั บรูผลขาดทุน จากการดอยคา ของหนวยสินทรัพยที่กอให เกิดเงิ นสด (ซึ่งหมายถึ ง
กลุม ของหน วยสิ น ทรั พ ย ที่ก อ ให เ กิ ดเงิ นสดที่ เ ล็ ก ที่ สุด ที่ ได รั บการป นส ว นค าความนิ ย มหรื อ
สินทรัพยองคกร) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรบั คืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย หรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยนั้น กิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา เพื่อลดมูลคาตามบัญชี
ของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยตามลําดับ ดังนี้
104.1 อั น ดั บแรก ลดมูล ค า ตามบั ญ ชี ข องค า ความนิ ย มที่ เ คยป น ส วนให กับหน ว ยสิ นทรั พ ย
(กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) และ
104.2 จากนั้น ลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดังกลาวตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
แตละรายการนั้น
กิจการตองรับรูการลดลงของมูลคาตามบัญชีเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตล ะ
รายการตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 60
105. ในการปนสวนผลขาดทุนจากการด อยคา ตามที่ กํา หนดไว ใ นย อหน าที่ 104 กิ จการต องไม ล ด
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหต่ํากวาจํานวนที่สูงที่สุดของ
105.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย (หากสามารถกําหนดได)
105.2 มูลคาจากการใชสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
105.3 ศูนย
มูล ค า ของผลขาดทุ นจากการด อยค า ที่ ตองถู กป นส วนให แก สินทรัพ ย ใดแต ไม สามารถทํ า ได
เนื่องจากติดเงื่อนไขขางตน ใหนํา ไปปนสวนใหแกสินทรัพ ยอื่นที่อยูในหนวยสินทรัพยหรือกลุม
ของหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวน
106. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสิน ทรัพยแตละรายการที่
รวมอยูในหนว ยสิ น ทรั พยที่ กอใหเกิ ดเงิ นสดได มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บนี้อ นุญ าตใหกิจ การใช วิ ธี
ปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับสินทรัพย (ยกเวนคาความนิยม) ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย
เดียวกันตามดุลยพินิจของกิจการ เนื่องจากกิจการไดรับประโยชนจากการใชสินทรัพยเหลานั้นรวมกัน
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107. หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการได (ดูยอหนาที่ 67)
107.1 กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
สูงกวา จํานวนที่มากกวา ระหว างมู ลค ายุติธรรมของสินทรัพยหักตน ทุน ในการจําหนายกั บ
มูลคาหลังจากการปนสวนตามยอหนาที่ 104 และ 105
107.2 กิจการตองไมรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดที่ สิ น ทรั พ ย นั้ น รวมอยู ไ ม มี ก ารด อ ยค าเกิ ด ขึ้ น ถึ ง แม ว า มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย
หักตนทุนในการขายจะนอยกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นก็ตาม
ตัวอยาง
กิจการมีเครื่องจักรที่ชํารุดแตยังคงใชงานอยูแมวาจะไมดีดังเดิม เครื่องจักรมีมูลคายุติธรรมหักตน ทุนใน
การขายต่ํากวามูลคาตามบัญชี และไมไดกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่เปนอิสระ เครื่องจักรดังกลาวรวมอยู
ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุไดวาเปนกลุมสิน ทรัพยที่เล็กที่สุดซึ่งกอใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งสว นใหญ
แยกเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยอื่น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสายการผลิตแสดงให
เห็นวาสายการผลิตโดยรวมไมเกิดการดอยคา
ขอสมมติที่ 1 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแสดงใหเห็นว า
ฝายบริหารมิไดมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรนั้น
กิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรเพียงอยางเดียวได เนื่องจาก
(1) มูลคาจากการใชของเครื่องจักรนั้นอาจแตกตางจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย
(2) มูลคาจากการใชของเครื่องจักรนั้น กิจการสามารถกําหนดไดจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ซึ่งเครื่องจักรนั้นรวมอยู (สายการผลิต)
เนื่องจากสายการผลิตไมไดดอยคาลง ดังนั้น จึงไมมีผ ลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการตองรับรูสําหรับ
เครื่องจักร อยางไรก็ต าม กิจการอาจจําเปน ตองประเมิน อายุการใหประโยชนของเครื่องจั กรใหม หรื อ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดคาเสื่อมราคาใหเหมาะสม
“เนื่องจากระยะเวลาการคิดคาเสื่อมราคาที่สั้นลง หรือวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่เรงขึ้นอาจสะทอนอายุการ
ใหประโยชนที่เหลืออยู หรือรูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่กิจการไดรับไดดีขึ้น”
ขอสมมติที่ 2 งบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่ ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารแสดงใหเห็นว า
ฝายบริ หารมีค วามตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจั กรโดยจะขายเครื่อ งจักรเกาในอนาคตอั นใกล กิจ การ
ประมาณวากระแสเงินสดรับจากการใชอยางตอเนื่องไปจนถึงวันจําหนายเครื่องจักรมีคานอยมากจนไม
นํามาพิจารณา
มูลคาจากการใชของเครื่องจักรสามารถประมาณไดใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย
ดังนั้น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรจึงสามารถกําหนดได และไมจําเปนตองพิจารณาถึงหนวย
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เปนของเครื่องจักรนั้น (ไดแก สายการผลิต) และเนื่องจากมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการจําหนายของเครื่องจักรต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น กิจการตองรับรูผลขาดทุน จากการ
ดอยคาของเครื่องจักรดังกลาว
108. หลังจากปฏิบัติตามย อหนาที่ 104 และ 105 แลว กิจการตองรั บรูผลขาดทุนจากการดอยค า
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังเหลืออยูเปนหนี้สินหากมาตรฐานฉบับอื่นกําหนดไว

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
109. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุน จากการดอยคาของ
สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งกิจการรับรูในงวดกอนไวในยอหนาที่ 110-116
คําวา “สินทรัพย” ในยอหนาดังกลาวมีความหมายรวมถึง สินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพยแตละรายการไดระบุไวในยอหนาที่ 117-121
ข อ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บหน ว ยสิ น ทรั พย ที่ ก อให เ กิ ด เงิ น สดได ร ะบุ ไ ว ในย อ หน า ที่ 122-123
และขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับคาความนิยมไดระบุไวในยอหนาที่ 124-125
110. ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวา ผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม
หากมีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
111. กิจการตองประเมินวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการรับรู
ในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม โดยพิจารณาถึงขอบงชี้ตอไปนี้เปนอยางนอย
แหลงขอมูลจากภายนอก
111.1 ราคาตลาดของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด
111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญที่สงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวดหรือ
ในอนาคตอันใกล ผลกระทบดังกล า วอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ของกิจการ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพยนั้นเกี่ยวของอยู โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลา วอาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย
111.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้นลดลง
จนนาจะมีผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชของสินทรัพย ซึ่ง
สงผลใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ
แหลงขอมูลภายใน
111.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย างมีนัยสํา คัญ เกี่ยวกั บลักษณะการใช หรือคาดวาจะใชสินทรัพ ย
ซึ่งสงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวด หรือในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลง
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ดังกลาวรวมถึงรายจายฝายทุนที่เกิดขึ้นระหวางงวด เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ งานของสิ น ทรั พ ย หรื อ การปรั บ โครงสร า งการดํ า เนิ น งานที่ กิ จ การนํ า
สินทรัพยนั้นไปใช
111.5 มีหลักฐานจากขอมูลที่รายงานเปนการภายใน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลการปฏิบัติงานเชิ ง
เศรษฐกิจของสินทรัพยดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกวาที่คาดไว
112. ขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจลดลงตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 111 สวนใหญ
เปนเรื่องเดียวกับขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาอาจเกิดผลขาดทุนการดอยคาตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 12
113. หากมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุน จากการดอยคาของสิน ทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ที่รับรูได
หมดไปหรือลดลง กิจการอาจตองทบทวนและปรับปรุงอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู รวมทั้งวิธีคิด
คาเสื่อมราคา (หรือคาตัดจําหนาย) หรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยนั้น แมวากิจการไมไดกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยก็ตาม
114. กิจการตองกลั บรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิย ม ที่กิจการ
รับรูในงวดกอนหากประมาณการที่ใชกํา หนดมูล คาที่คาดวา จะไดรับคืนไดเปลี่ย นแปลงไปภาย
หลังจากที่กิจการไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุดแลว ในกรณีนี้กิจการตองบันทึกเพิ่ม
มูลคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (เวนแตจะเปนไปตามยอหนาที่
117) การเพิ่มขึ้นนี้ คือ การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคานั่นเอง
115. การกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด อ ยค า แสดงให เ ห็ น ถึ ง การเพิ่ มขึ้ น ของศั กยภาพในการให
ประโยชนของสินทรัพยที่ประมาณขึ้นจากการใชหรือจากการขายสินทรัพยนั้นภายหลังที่กิจ การรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นครั้งลาสุด ยอหนาที่ 130 กําหนดใหกิจการตองระบุถึงการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการ ที่สงผลใหศักยภาพในการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยเพิ่มขึ้น
ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรวมถึง
115.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ไดแก มูลคาที่ค าดวาจะไดรับ
คืนอาจกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เปนมูลคาจากการใช)
115.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือระยะเวลาที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือ
การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคาจากการใช
115.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการของสิ่งที่นํามาพิจ ารณาในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย
116. มูลคาจากการใชของสินทรัพยอาจสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น เนื่องจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับในอนาคตเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาที่ใกลเขามา โดยที่ศักยภาพในการใหประโยชนของ
สิน ทรั พยไ มเพิ่มขึ้น ในกรณีดัง กลา ว กิ จการตองไมกลับรายการผลขาดทุ นจากการดอยคาหากผล
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ขาดทุนจากการดอยคาที่ลดลงนั้นเปนเพียงผลมาจากการที่เวลาไดผานไป (บางครั้งเรียกวาการปลด
สวนลด) แมวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตาม

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ
117. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ที่ไมใชคาความนิยม ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนา ยหรือคาเสื่อมราคา)
หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดกอนๆ
118. สว นที่เพิ่มขึ้นของมูลคาตามบัญชี ของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่มากกวามูลคาตามบัญชีที่ควร
จะเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุน จากการดอยคา
ของสิ น ทรั พยนั้น ในงวดกอ นๆ ถือเปน การตีราคาใหม กิ จ การตอ งปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยนั้นในการบันทึกรายการตีราคาสินทรัพยใหม
119. กิจการตองบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม โดยรับรู
ไปยั งกํ า ไรหรื อขาดทุ นทันที เว นแต กรณี ที่สิ นทรั พย นั้ นแสดงด วยราคาที่ ตีใหม ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น (เชน วิธีราคาที่ใหม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองถือวาการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมเปนการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
120. กิจการต องรั บรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ของสินทรัพย ที่ตีราคาใหม ในกํ าไร
ขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่นและรับรู สว นเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พย นั้นเพิ่ม อย างไรก็ ตาม หาก
กิจการได รับ รูผลขาดทุ นจากการด อยค าของสินทรั พย ที่ตีราคาใหม นั้นไปยังกํ าไรหรือขาดทุ น
ในงวดกอน กิจการตองรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไปยังกําไรหรือขาดทุน
เปนจํานวนไมเกินผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนๆ
121. หลังจากที่กิจการไดกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา กิจการตองปรับปรุงการคิดคา เสื่อม
ราคาหรือ คาตัดจําหนายของสินทรัพยในงวดอนาคต เพื่อปนสวนมูลคาตามบัญชีที่ปรับใหมของ
สินทรัพย หักดวยมูลคาคงเหลืออยางมีระบบ ตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
122. ในการกลับรายการผลขาดทุ นจากการด อยค าของหน วยสิ นทรั พ ยที่กอให เกิ ดเงิ นสด กิ จการ
จะตองปนสวนมูลคาที่เพิ่มขึ้นไปยังสินทรัพยแตละรายการ (ยกเวนคาความนิยม) ที่อยูในหนวย
สิ นทรั พ ย นั้น ตามสั ดส ว นของมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ นทรั พ ย เ หลา นั้ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค า
ตามบั ญ ชี ตองถื อเสมื อนเป นการกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ นทรั พ ย แต ล ะ
รายการ และใหรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 119
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123. ในการปนสวนรายการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 122 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการที่บันทึกเพิ่มนั้น
จะตองไมสูงกวาจํานวนที่ต่ํากวาของ
123.1 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
123.2 มูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคย
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ
มูล ค าที่ จะกลั บรายการผลขาดทุ นจากการด อ ยค า สว นที่เ หลือจากเงื่ อนไขการป นสว นขา งต น
ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นในหนวยสินทรัพยเดียวกัน (ยกเวนคาความนิยม) ตามสัดสวน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
124. กิจการตองไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่ไดรับรูในงวดกอนๆ
125. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัว ตน ไมใหมีการรับรูคาความ
นิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ การเพิ่มขึ้นของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมในงวดบัญชี
หลังจากงวดที่รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมนั้น มักจะเปนการเพิ่มขึ้นของคาความ
นิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการมากกวาเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่
เกิดจากการซื้อกิจการที่รับรูไปแลว

การเปดเผยขอมูล
126. กิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้
126.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด และรายการแต
ละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอยคารวมอยู
126.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคา ที่กลับรายการ ซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวา งงวด
และรายการแต ละบรรทัดที่แสดงในงบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งมี ผลขาดทุนจากการ
ดอยคาที่กลับรายการรวมอยู
126.3 จํา นวนผลขาดทุ นจากการด อยคา ของสินทรั พย ที่ตีราคาใหม ที่รับรู ไปยั งกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด
126.4 จํา นวนผลขาดทุนจากการดอยคา ที่กลับรายการของสินทรัพ ยที่ตีราคาใหมที่รับ รูไปยั ง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด
127. สิน ทรัพยแตละประเภท หมายถึง กลุมของสิน ทรั พยที่มีลักษณะและการใชงานคลายคลึงกันในการ
ดําเนินงานของกิจการ
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128. กิ จ การอาจเป ด เผยข อ มู ล ตามที่ กํ า หนดไว ใ นย อ หน า ที่ 126 ร ว มกั บ ข อ มู ล อื่ น ที่ ต อ งเป ด เผย
ตามประเภทของสินทรัพย เชน อาจเปด เผยขอมูลเหลานี้รวมอยูในการกระทบยอดมูลคาตามบัญชี
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณระหวางวัน ตนงวดและวันสิ้นงวด ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
129. กิ จ การที่ รายงานข อ มู ล แยกตามส ว นงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)ตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
สําหรับทุกสวนงานที่รายงาน
129.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรูไปยังกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นระหวางงวด
129.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กลับรายการ และรับรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรู
ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด
130. หากกิจการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ของสินทรัพย รวมถึงคาความนิยม
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ สําหรับ
รายการแตละรายการที่มีสาระสําคัญ
130.1 เหตุการณและสถานการณที่ทําให กิจการตอ งรับรู หรื อกลับรายการผลขาดทุนจากการ
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 คํ า อธิ บ ายลั กษณะของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อให เ กิ ดเงิ นสด (เช น เป นสาย
การ ผลิ ต โรงงาน การดํ าเนิ นงานทางธุ รกิจ หน วยงานทางภูมิศ าสตร หรื อ
ส วนงานที่ เ สนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
130.4.2 จํานวนผลขาดทุ นจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับรายการ โดยแสดง
แยกตามสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะประเภท และตามส ว นงานที่ เ สนอรายงานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงาน
ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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130.4.3 คําอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในงวด
ปจจุ บัน และก อนหน า นั้ น และเหตุ ผลที่ กิ จการเปลี่ ย นแปลงลักษณะการรวม
สิ น ทรั พ ย เ ป น หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดดั ง กล า ว หากกิ จ การได
เปลี่ยนแปลงลักษณะการรวมสินทรัพ ย ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพ ยที่กอใหเกิ ด
เงินสดหลังจากที่ไดประมาณมูลค า ที่คาดว าจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย ที่
กอใหเกิดเงินสดนั้นในครั้งกอน
130.5 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดวาเปน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หรือมูลคาจากการใช
130.6 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคา ที่คาดวาจะไดรับ
คืนเปนมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (เชน มูล คายุติธรรมกําหนดขึ้นโดยใชราคา
อางอิงจากตลาดซื้อขายคลอง)
130.7 อัตราคิดลดที่ใชในการประมาณมูลคาจากการใชสินทรัพยทั้งในปจจุบันและอดีต (ถา มี)
หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเปนมูลคาจากการใช
131. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรูหรือกลับ
รายการในระหวางงวด ดังตอไปนี้ หากไมมีขอมูลเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 130
131.1 ประเภทของสินทรัพยหลักที่เกิดผลขาดทุนจากการดอยคาหรือที่กลับรายการผลขาดทุน
จากการดอยคา
131.2 เหตุการณและสถานการณที่สําคัญที่ทําใหกิจการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคา
132. มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้สนับสนุ นใหกิจการเปดเผยข อสมมติที่สําคัญ ซึ่งกิจ การใชในการกําหนด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด อยางไร
ก็ตามยอหนาที่ 134 กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประมาณการที่ใชในการวัดมูลคา
ที่คาดวาจะได รับคื นของหน ว ยสิ นทรัพยที่กอให เกิด เงิน สด เมื่อมีคาความนิยม หรื อสิน ทรัพยไม มี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยนั้นดวย
133. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 หากกิจการไมไดทําการปนสวนคาความนิยมที่ไดมาจากการรวม
ธุรกิจในระหวางงวดใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยจํา นวนเงินของค า ความนิยมที่ ไมไดรับการปนสวน
รวมถึงสาเหตุที่ไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว
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ประมาณการที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู
134. กิจการจะตองเปดเผยข อมูล ดังตอไปนี้ สํา หรับหนวยสินทรัพยแตล ะหนว ย หรื อกลุ มสินทรัพ ย
ที่กอใหเกิดเงินสดแตละกลุม หากมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมหรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
นั้นเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของคา ความนิยมหรือ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ
134.1 มูล ค า ตามบั ญชี ข องค าความนิ ย มที่ ปนสวนใหกับ หนวยสิ นทรั พ ย หรื อกลุ มของหน ว ย
สินทรัพยนั้น
134.2 มูล คาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน ไมทราบแนนอน ที่ปน
สวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
134.3 เกณฑ ที่ใช ใ นการกํ าหนดมู ลค า ที่คาดว าจะได รั บคื นของหน วยสินทรัพ ย หรื อกลุ มของ
หนวยสินทรัพยวาเปนมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
134.4 หากมู ล ค า ที่ คาดว า จะได รับ คื นของหน วยสิ น ทรั พ ยห รื อกลุ ม ของหน วยของสิ นทรั พ ย
กําหนดจากมูลคาจากการใชจะตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
134.4.1 ลักษณะขอสมมติที่สําคัญที่ฝา ยบริหารใชในการประมาณการกระแสเงินสด
สํ า หรั บรอบระยะเวลาที่ ค รอบคลุ มโดยงบประมาณหรื อประมาณการทาง
การเงินลาสุด ขอสมมติท่สี ําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากที่สุด
134.4.2 แนวทางที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญวามูล คา
ที่ กํ า หนดอ า งอิ ง จากประสบการณ ใ นอดี ต หรือ พิ จารณาให ส อดคล องกั บ
แหล ง ข อ มู ล ภายนอกหรื อไม หรื อ อธิ บ ายถึ งมู ล ค า ที่ กํา หนดแตกต า งจาก
ประสบการณในอดีตหรือแหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเพราะเหตุใด
134.4.3 งวดเวลาที่ ค รอบคลุ ม ประมาณการกระแสเงิ น สดจากงบประมาณ หรื อ
ประมาณการทางการเงิ นที่ ได รับ อนุ มั ติจากฝ า ยบริ หาร ซึ่ งนํ า มาใช ในการ
กําหนดมูลคาจากการใช สําหรับหนวยสินทรัพยหรือของหนวยสินทรัพย หาก
งวดเวลาของประมาณการครอบคลุ มระยะเวลาเกินกวา 5 ป ใหเปดเผยถึ ง
เหตุผ ลที่ กิจ การเห็ นว า การใช ประมาณการที่มี ระยะเวลาเกิ นกว า 5 ป นั้นมี
ความเหมาะสม
134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกลออกไป
กวางวดเวลาตามงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินลาสุด และเหตุผล
ประกอบ หากมี การใชอัตราการเติบโตที่สู งกว าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ย ระยะ
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ยาวของผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการดําเนินงานอยู หรือตลาด
ซึ่งหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นใชอยู
134.4.5 อัตราคิดลดที่ใชในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเปนมูล คา
ยุติ ธรรมหักต นทุ น ในการขาย ให เปดเผยวิ ธีการที่ ใ ชในการกํา หนดมู ลค า ยุติ ธรรมหั ก
ตนทุนในการขาย และถากิ จการมิไดกํา หนดมู ล คา ดังกลาวจากราคาตลาดที่ อางอิงได
สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
134.5.1 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ ซึ่งฝา ยบริหารใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม
หั กต นทุ น ในการขาย ข อ สมมติ ที่สํ า คั ญ ได แก ข อสมมติ ที่มี ผลกระทบต อ
มูลค า ที่ คาดว าจะไดรั บคื นของหน วยสินทรั พย หรื อกลุม ของหนว ยสิ นทรัพ ย
มากที่สุด
134.5.2 แนวทางที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญวาอางอิง
จากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับแหลงขอมูล ภายนอก
หรือไม หรืออธิบายวามูลคาที่กําหนดแตกตา งจากประสบการณในอดีตหรือ
แหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเพราะเหตุใด
ถา มู ลคา ยุติธรรมหักต นทุนในการขายถู กกํา หนดโดยวิธีคิดลดประมาณกระแสเงินสด
กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
134.5.3 ระยะเวลาที่ครอบคลุมการประมาณกระแสเงินสด
134.5.4 อัตราการเติบโตที่ใชในการประมาณกระแสเงินสด
134.5.5 อัตราที่ใชในการคิดลดกระแสเงินสด
134.6 หากมี เ หตุ ผ ลที่ ทํ า ให เ ชื่ อ ได ว า อาจเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในข อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง
ฝา ยบริ หารใช ในการกํา หนดมูล ค า ที่ คาดว า จะได รับคืนของหน วยสิ นทรั พ ย หรื อกลุ ม
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งจะสงผลใหมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน กิจการตองเปดเผย
134.6.1 จํา นวนผลตางของมู ลคา ที่ คาดว าจะได รับคืนของหนว ยสิ นทรัพ ย หรื อกลุ ม
ของหนวยสินทรัพยนั้นที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
134.6.2 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
134.6.3 จํานวนที่มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อจะทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพ ยเทากั บมู ล ค าตามบั ญชี หลังจากได รวมผลจากการเปลี่ ยนแปลงที่
กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว
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135. หากมูลคาตามบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดหลายหนวย และมูลคาที่ปนสวนใหกับแตละหนวยไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา
ตามบั ญชี ข องคา ความนิ ย มหรื อสินทรั พย ไมมี ตัวตนที่ มีอ ายุ การให ประโยชน ไม ทราบแนน อน
โดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลา วควบคูกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยม
หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย
หรื อกลุ ม ของหน ว ยสิ นทรั พ ย เหล า นั้ น นอกจากนี้ หากมู ล ค า ที่ คาดว า จะได รับคื น ของหนว ย
สินทรัพยเหลานั้น กําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติที่สํา คัญเดียวกัน และมูลคา ตามบัญชีรวมของคา
ความนิย ม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหหนวย
สินทรัพ ยซึ่ง มูล คา ที่ คาดวา จะไดรั บคื นกํา หนดขึ้น โดยใช ขอ สมมติที่สําคั ญเดียวกัน ดัง กล าวมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการ
ใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการโดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวพรอมกับ
ขอมูลดังตอไปนี้
135.1 มูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยนั้น
135.2 มูล คาตามบัญชีรวมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่
ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
135.3 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ
135.4 คําอธิบายวิธีการที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคา สําหรับขอสมมติที่สํา คัญขอสมมติ
แตละขอวามูลคาที่กําหนดอางอิงจากประสบการณในอดีต หรือพิจารณาใหสอดคลองกับ
แหล ง ข อ มู ล ภายนอก หรื อ ไม หากไม ให อ ธิ บ ายว า มู ล ค า ที่ กํ า หนดแตกต า งจาก
ประสบการณในอดีตและแหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเหตุใดจึงแตกตาง
135.5 หากมี เหตุผลที่ ทํา ใหเ ชื่อได วา อาจเกิด การเปลี่ย นแปลงในข อสมมติ ที่สํ าคั ญทํ า ใหการ
กํา หนดผลรวมของมู ล ค าตามบั ญชี ของหนวยสิ นทรั พย หรือ กลุม ของหน วยสินทรั พ ย
มากกวาผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับ กิจการตองเปดเผย
135.5.1 จํานวนผลตางที่มูลคา ที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาตามบัญชี
135.5.2 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
135.5.3 จํานวนมูลคาที่กําหนดขึ้นสํ าหรับขอสมมติที่สําคัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อที่จะทําใหผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุม
ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย เ ท า กั บ มู ล ค า ตามบั ญ ชี หลั ง จากได ร วมผลจากการ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว
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136. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนําผลการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนครั้ง
ลาสุดของหนวยสิน ทรัพยหรือกลุมของหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิ นสด ที่จั ด ทําในงวดบัญชีกอน
มาใชใ นการอา งอิ งในการทดสอบการด อยค า ของหน ว ยสิน ทรัพย หรื อ กลุ มของหนวยสิน ทรัพย ใ น
งวดปจจุบันหากเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ในกรณีนี้ ขอมูลซึ่งตองเปดเผยตามยอหนาที่ 134 และ
135 สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยดังกลาว ไดแก ขอมูลการคํานวณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนที่ยกมาจากงวดกอน
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
นี้ ม าถื อ ปฏิ บั ติ ก อ นวั น ที่ ที่ ร ะบุ ใ นย อ หน า ที่ 139 อย า งไรก็ ต าม หากกิ จ การใดนํ า มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ม าถื อ ปฏิ บั ติ ก อ นวั น ที่ ที่ กํ า หนดไว กิ จ การจะต อ งนํ า 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 แกไขถอยคําที่ใชใ น
มาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ยังแกไขยอหนาที่ 61 120 126 และ129 กิจการตองนําสวนที่แกไข
มาถือปฏิบัติ สําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การนํ าเสนองบการเงิ น มาถื อปฏิ บัติ ก อน
กิจการตองถือปฏิบัติสวนที่แกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย
140ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช) แก ไขยอหนาที่ 65 81 85 และ 139 ยกเลิกยอ หนา ที่ 91 ถึง 95 และ138 และเพิ่ ม
ภาคผนวก ค กิ จ การต องนําส ว นที่ แก ไขมาถื อปฏิบั ติ สํ าหรับ รอบระยะเวลาที่เ ริ่ ม ต น ในหรื อหลั ง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2552) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ (เมื่ อมีก ารประกาศใช ) มาถื อปฏิ บัติกอน กิ จ การตองถื อปฏิ บัติ สว น
ที่แกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย
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140ค. ยอหนาที่ 134.5 ไดถูกแกไข โดยกิจการตองนําสวนที่แกไขมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตน
ในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิ จการสามารถปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ ก อน
วันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554
ใหเปดเผยถึงขอเท็จจริงดังกลาวดวย
140ง. ต น ทุ น ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ทย อ ย กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร ว มกั น หรื อบริ ษัท ร ว ม (ได มีก ารแก ไ ขใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรก
และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 27 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง งบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจ การ) ได เ พิ่มเติ มย อหน าที่ 12.8 โดยกิ จ การต องนําการแกไขดัง กลา วมาถื อปฏิบัติ สํา หรั บรอบ
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) ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต หรื อในกรณี ที่ ซับซ อนขึ้ น อาจใช กลุ มกระแสเงิ น สด
ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
(ข) การคาดการณเกี่ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงิน สด
เหลานั้น
(ค) มูลคาของเงินตามเวลา ที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด ณ ปจจุบัน
(ง) ราคาที่ไดสะทอนถึงความไมแนนอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย
(จ) ปจจัยอื่นๆ ซึ่ง บางครั้งอาจไมสามารถระบุได (เชน การขาดสภาพคลอง) แตเปนปจจัย ที่ผู มี
สวนรวมในตลาดมักจะพิจารณาในการกําหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับ
จากสินทรัพย

ก2

ภาคผนวกนี้ไดเปรียบเทียบวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันที่กิจการสามารถนํามาใชในการประมาณมูลคา
จากการใชของสินทรัพย 2 วิธี โดยจะเลือกใชวิธีใดนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดขึ้น การคํานวณตาม
วิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ไดรวมผลจากปจจัย (ข)–(จ) ที่กลาวขางตนในอัตราคิดลดที่ใช และ
วิธีการคํานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ (Expected Cash Flow approach) ไดมีการรวมปจจัย (ข) (ง)
และ (จ) ในการคํานวณกระแสเงินสดที่ค าดการณหลังปรับดว ยความเสี่ยง ไมวากิจการจะใชวิธีใ ด
สะทอนการคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิด ขึ้นกับจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดใน
อนาคต ผลการคํานวณที่ไดควรสะทอนมูลคาปจ จุบันที่ค าดการณของกระแสเงินสดในอนาคต เชน
การถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแลว

หลักเกณฑทั่วไป
ก3

เทคนิคที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสด และอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ ที่แ วดล อมสิ น ทรั พยภายใตก ารพิ จ ารณา อย างไรก็ ต าม กิ จการสามารถใชห ลั กเกณฑ
ตอไปนี้ในการวัดมูลคาปจจุบันของสินทรัพยในกรณีทั่วไปได
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(ก) อัตราดอกเบี้ย ที่ ใชคิ ดลดกระแสเงิน สดควรสะท อนถึ งขอ สมมติ ที่สอดคล องกั บข อสมมติที่ใ ช
กับกระแสเงินสดที่คาดการณ มิฉะนั้น อาจเกิดความซ้ําซอนหรือละเลยผลกระทบของขอสมมติ
ดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการอาจใชอัตราคิดลดรอยละ 12 กับกระแสเงินสดตามสัญญาที่จะไดรับ
จากลูกหนี้เ งิ น ให กูยื ม อั ต ราดั งกล าวสะทอ นถึงการคาดการณ เ กี่ยวกับการผิ ดนั ด ชําระหนี้ ใ น
อนาคตจากเงินใหกูยืมที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว กิจการตองไมใชอัตรา รอยละ 12 ซึ่งเปนอัตรา
เดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณเนื่องจากกระแสเงินสดดังกลาวไดสะทอนขอ
สมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชําระดังกลาวแลว
(ข) กระแสเงินสดที่คาดการณและอัตราคิดลดควรปราศจากความลําเอียง ตลอดจนปราศจากการนํ า
ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับสินทรัพยมารวมพิจารณา ตัวอยางเชน การปรับประมาณการกระแสเงินสด
สุทธิใหต่ําลงโดยเจตนาเพื่อเพิ่มกําไรในอนาคตของสินทรัพย ถือวามีความลําเอียงในการวัดมูลคา
(ค) กระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ หรื ออั ต ราคิ ด ลดควรสะท อ นให เ ห็ น ขอบเขตผลลั พ ธ ที่เป น ไปได
มากกวาการใชมูลคาต่ําสุดหรือ มูลคาสูงสุด ที่มีความเปนไปไดมากที่สุดเพียงมูลคาเดียว

การวัดมูลคาปจจุบันโดยวิธีดั้งเดิม (Traditional Approach) และวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ
(Expected Cash Flow Approach)
วิธีดั้งเดิม
ก4

การนํามูลคาปจจุบันมาประยุกตใชในการบันทึกบัญชีโดยดั้งเดิมแลว จะใชประมาณการกระแสเงิน สด
เพียงชุดเดียว และอัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซึ่งถือเปนอัตราที่สะทอนความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
การคํานวณตามวิธีดั้งเดิมจะมีขอสมมติวาอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใชนั้นสามารถสะทอนการคาดการณ
กระแสเงิน สดในอนาคตและความเสี่ ยงสวนเพิ่ มที่ เหมาะสมไดในทุ กกรณี ดัง นั้ น วิธีดั้ง เดิมจะให
ความสําคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเปนอยางมาก

ก5

ในบางสถานการณ กิจการสามารถนําวิธีดั้งเดิมมาใชไดโดยงาย เชน การที่มีสินทรัพยที่ค ลายคลึงกัน
อยูในตลาด หรือในกรณีที่สินทรัพยมีกระแสเงินสดที่อางอิงจากสัญญา เกณฑที่นํามาใชในการกําหนด
มูลคาปจจุบันจะขึ้นอยูกับลักษณะของสินทรัพยนั้น เชน หุนกู อัตราดอกเบี้ย 12%

ก6

อยางไรก็ดี วิธีดั้งเดิมอาจไมเหมาะสมในบางกรณีที่ตองวัดมูลคาแบบซับซอน เชน การวัดมูลคาของ
สินทรัพยที่ไมใชทรัพยสินทางการเงินซึ่งไมมีตลาดสําหรับสินทรัพยนั้น หรือไมมีสินทรัพยที่คลายคลึง
กันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนที่สะทอนความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม กิจ การตองวิเคราะห
สิ น ทรั พย ที่ ต องการพิ จ ารณานั้ น พร อ มกั บสิ น ทรั พ ย อื่ น ในตลาดอย างน อย 2 รายการ ซึ่ ง มี อัต รา
ดอกเบี้ ยที่ ระบุ ได อัต ราคิ ด ลดกระแสเงิ น สดจะต องอ างอิง จากอัต ราดอกเบี้ยที่ สามารถระบุ ไ ดจ าก
สินทรัพยดังกลาวที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคลายคลึงกับกระแสเงิน สดของสินทรัพยภ ายใตการ
พิจารณา ดังนั้นในการวัดคากิจการตองกระทําการ ดังนี้
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ก(6.1) ระบุกลุมของกระแสเงินสดที่ตองการคิดลด
ก(6.2) ระบุสนิ ทรัพยอื่นในตลาด ซึ่งมีลักษณะกระแสเงินสดคลายคลึงกับสินทรัพยภายใตการพิจารณา
ก(6.3) เปรียบเทียบกลุมของกระแสเงินสดของสินทรัพยทั้งสอง เพื่อใหมั่นใจวามีลักษณะที่คลายกัน
เชน ทั้งสองกลุมเปนกระแสเงิน สดตามสัญญาเหมือนกัน หรือ กลุมแรกเปนกระแสเงิน สด
ตามสัญญา สวนอีกกลุมเปนกระแสเงินสดจากการประมาณการ
ก(6.4) ประเมิ น ว า มี องค ประกอบใดที่ มีอ ยู ใ นสิ น ทรั พ ย ห นึ่ ง แต ไม ไ ด อ ยู ใ นอี ก สิน ทรั พ ย ห นึ่ ง
บางหรือไม เชน สินทรัพยแรกมีสภาพคลองนอยกวาสินทรัพยที่สอง
ก(6.5) ประเมิ น ว า กลุม กระแสเงิ น สดของสิ น ทรั พยแต ละรายการจะมี รูปแบบการเปลี่ ยนแปลง
คลายคลึงกันหรือไม หากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ
ก7

ในบางสถานการณ วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกวาวิธีดั้งเดิม เนื่องจาก
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณจะใชขอมูลกระแสเงินสดที่มีความเปนไปไดทั้งหมดมาพิจารณาแทนที่จ ะ
ใช กระแสเงิน สดที่ มีความเปน ไปได มากที่สุ ด เพี ยงกลุมเดียว ตั ว อย างเช น กระแสเงิน สดอาจเป น
100 ลา นบาท 200 ล านบาท หรื อ 300 ล า นบาท ด ว ยความน าจะเป น 10% 60% และ 30%
ตามลําดั บ กระแสเงินสดที่คาดการณจะเทากับ 220 ลา นบาท ดั งนั้นวิธี กระแสเงินสดที่ค าดการณ
จึงแตกตางจากวิธีดั้งเดิม โดยเนนที่การวิเคราะหกระแสเงินสดที่กําลังพิจารณาโดยตรงและการระบุ
ขอสมมติในการวัดคาที่ชัดเจนกวาวิธีดั้งเดิม

ก8

ในการคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณกิจการสามารถใชเทคนิคมูลคาปจจุบันมาประกอบเมื่อ
ชว งเวลาที่ จ ะได รับ กระแสเงิ น สดไม แน น อน ตั ว อย างเช น กิ จ การอาจได รับกระแสเงิ น สดจํ านวน
1,000 ลานบาท ในหนึ่งป หรือในสองป หรือในสามป ดว ยความนาจะเปน 10% 60% และ 30%
ตามลําดับ ตัวอยางขางลางนี้แสดงวิธกี ารคํานวณมูลคาปจจุบันที่คาดวาจะไดรับในสถานการณดังกลาว
(หนวย: ลานบาท)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท
ในระยะเวลา 1 ป ที่อัตราคิดลด 5%
952.38
ความนาจะเปน
10.00%
95.24
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท
902.73
ในระยะเวลา 2 ป ที่อัตราคิดลด 5.25%
ความนาจะเปน
60.00%
541.64
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท
ในระยะเวลา 3 ป ที่อัตราคิดลด 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
ดุลยพิ นิจของผูคํ านวณนั้นทํ าให ขอมูลเกิด ความแมน ยํามากขึ้น จริงหรือไม แต การประยุ กตวิ ธีการ
คํานวณแบบดั้งเดิมที่เหมาะสม (ตามที่กลาวใน ก6) ก็ตองการการประมาณการและดุลยพินิจของ
ผูคํานวณเชนกัน แตวิธีดั้งเดิมไมมีการแสดงการคํานวณในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนเหมือนวิธีกระแสเงิน
สดที่คาดการณ
ก11 ประมาณการหลายประเภทที่จัดทําขึ้นในทางปฏิบัติในปจจุบัน ไดรวมสวนประกอบของกระแสเงิน สด
ที่คาดการณแลวอยางไมเปนทางการ นอกจากนี้ บอยครั้งที่นักบัญชีจําเปนตองวัดมูลคาสินทรัพยดว ย
ขอมูลที่มีอยูจํากัดเกี่ยวกับความนาจะเปนของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น เชน นักบัญชีอาจตองเผชิญ
กับสถานการณดังนี้
ก11.1 เมื่ อจํานวนเงิ นที่ ประมาณขึ้ น มี มูลค าอยู ระหว าง 50 ลา นบาท และ 250 ล านบาท ไม มี
จํานวนใดในช วงดัง กล าวที่มีโอกาสเกิด ขึ้น มากกว าจํ านวนอื่น แตจ ากขอ มูลที่มีอยู จํา กั ด
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดการณ จะเทากับ 150 ลานบาท [(50 + 250)/2]
ก11.2 เมื่อจํ านวนเงิ นที่ประมาณขึ้น มีมลู คาอยู ระหวาง 50 ลานบาท และ 250 ล านบาท โดยที่
จํ านวนที่ เ ปน ไปได ม ากที่ สุ ด คื อ 100 ล า นบาท แต ไ ม ส ามารถกํ า หนดความน า จะเป น
ของแต ละจํ านวนได จากข อมูล ที่ มีอยู จํากัด ดั งกลาว กระแสเงิ น สดที่ ค าดหวั งจะเท า กั บ
133.33 ลานบาท [(50+100+250)/3]
ก11.3 จํานวนที่ ประมาณไว ได แก 50 ลานบาท (ความน าจะเป น 10%) 250 ลานบาท (ความน า
จะเป น 30%) หรื อ 100 ล านบาท (ความน าจะเป น 60%) จากข อมู ลที่ มีอยู อย างจํ ากั ด
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดการณโดยประมาณคือ 140 ลานบาท [(50x0.10)+(250x0.30)
+(100x0.60)]
ในแตละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณจะใหคาประมาณที่ดีกวาการใชจํานวนที่นอยที่สุด
จํานวนที่มากที่สุด หรือจํานวนที่มีความเปนไปไดมากที่สุด เพียงจํานวนเดียว
ก12

กิจการควรพิจารณาถึงตนทุ นที่ ตองเสี ยไป และประโยชนที่จะได รับในการเลือกใช วิธีกระแสเงินสดที่
คาดการณ ในบางกรณีกิจการอาจสามารถเขาถึงขอมู ลจํ านวนมาก ซึ่งนํามาคํานวณกระแสเงิ นสดได
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หลายสถานการณ หรือในบางครั้งกิจการอาจสามารถจัดทําประมาณการทางการเงินที่ระบุความผันแปร
ของกระแสเงินสดไดเพียงคราวๆ ยกเวนจะยอมเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น กิจการควรพิจารณาความสมดุล
ระหวางตนทุนเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมมากับการเพิ่มขึ้นของความนาเชื่อถือในการวัดมูลคา
ก13

มีผูใหความเห็นวา เทคนิคกระแสเงินสดที่คาดการณไมเหมาะสมหากจะนําไปใชในการวัด สินทรัพย
รายการเดียว หรือสินทรัพย ที่ขอมูลกระแสเงินสดที่เปน ไปไดมีอยูจํากั ด ตัวอยางเชน สิน ทรัพยที่มี
กระแสเงินสดที่เปนไปได 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจํานวน 10 ลานบาท ที่ความนาจะเปน 90% และ
1,000 ลานบาท ที่ความนาจะเปน 10% ในกรณีดังกลาว กระแสเงินสดที่ค าดการณที่คํานวณไดจ ะ
เทากับ 109 ลานบาท ซึ่งผูใหความเห็นวิจารณวามูลคาดังกลาวไมเปนตัวแทนที่ดีของจํานวนกระแส
เงินสดที่จะไดรับ

ก14

คําวิจารณขา งตน แสดงใหเห็นถึงความขัด แยงดานวัตถุประสงคในการวัด คา หากวัตถุ ประสงค คื อ
การรวบรวมตนทุนที่จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่คาดการณอาจจะไมเปนตัวแทนที่เที่ยงธรรมของตนทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้ใหความสําคัญกับการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมนาจะเปน 10 ลานบาท แมวาจะเปนกระแส
เงินสดที่มีความเปนไปไดสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการวัดมูลคา 10 ลานบาทไมไดรวมความไมแนน อน
ของกระแสเงิ น สดในการวัด คา สิน ทรัพย แตกลับถูกรายงานเสมือนกระแสเงิน สดที่ มีค วามชัด เจน
แนนอน ในกรณีทั่วไป ไมมีกิจการใดที่จะขายสินทรัพยที่มีลักษณะดังกลาวในราคา 10 ลานบาท

อัตราคิดลด
ก15

ไมวากิจการจะใชวิธีใดในการวัดมูลคาจากการใชของสินทรัพยก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคิด ลด
กระแสเงิน สดต องไมร วมความเสี่ ย ง ซึ่ งได ปรับ ในประมาณการกระแสเงิน สดแล ว เพื่ อหลี กเลี่ ย ง
การซ้ําซอนของผลกระทบของขอสมมติบางประการ

ก16

หากกิ จ การไม สามารถหาอั ต ราคิ ด ลดเฉพาะของสิ น ทรั พ ย ใ นตลาดได กิ จ การสามารถใช อัต รา
โดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกลาวได โดยจะตองประเมินสภาพตลาดในปจจุบันเกี่ยวกับ
(ก) มูลคาของเงินตามเวลาสําหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพย และ
(ข) ปจ จั ย (ข) (ง) และ (จ) ในย อหนา ก1 ของมาตรฐานฉบับ นี้ โดยจะตองระวั งมิ ใ หปจ จั ย
ดังกลาวสงผลใหตองปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด

ก17

ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่มจากการพิจารณาอัตราตางๆ ดังตอไปนี้
(ก) ต น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของเงิ น ทุ น ของกิ จ การ ซึ่ ง อาจกํ า หนดโดยใช เ ทคนิ ค เช น
แบบจําลองการตีราคาสินทรัพยประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)
(ข) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมสวนเพิ่มของกิจการ
(ค) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมอื่นๆ ในตลาด
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ก18

อยางไรก็ตาม อัตราเหลานี้จะตองถูกปรับปรุง
(ก) เพื่อสะทอนใหเห็นถึงแนวทางที่ตลาดใชในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวของกับกระแส
เงินสดที่คาดการณของสินทรัพยนั้น
(ข) เพื่อแยกความเสี่ยงที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดที่คาดการณของสินทรัพย หรือความเสี่ยง
ที่ไดรวมอยูในกระแสเงินสดที่คาดการณแลว
ทั้ ง นี้ ควรพิ จ ารณาความเสี่ ย งเฉพาะประเทศ ความเสี่ ยงด า นอั ต ราแลกเปลี่ ยน และความเสี่ ย ง
ดานราคา ประกอบดวย

ก19

อัตราคิดลดตองเปนอิสระจากโครงสรางเงินทุนของกิจการ และวิธีการที่กิจการจัดหาเงิน เพื่อใชในการ
ซื้อสินทรั พย เนื่องจากกระแสเงิ น สดที่ค าดวาจะไดรับจากสินทรั พยในอนาคตไม ขึ้นอยูกับวิธีการที่
กิจการจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพยนั้น

ก20

ยอหนาที่ 55 ของมาตรฐานฉบับนี้ กําหนดใหอัตราคิดลดที่ใชเปนอัตรากอนภาษี ดังนั้น หากเกณฑ
ที่ใชในการประมาณการอัตราคิดลดเปนอัตราหลังภาษีจะตองปรับใหเปนอัตรากอนภาษี

ก21

โดยปกติ กิจการจะใชอัตราคิดลดอัตราเดียวสําหรับการประมาณการมูลคาจากการใชของสินทรัพย
อยางไรก็ตาม กิจการควรใชอัต ราคิดลดหลายอัตราสําหรับชวงเวลาที่ ตางกัน หากมู ลคาจากการใช
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแตละชวงเวลา หรือตอโครงสรางของอัตราดอกเบี้ย

ภาคผนวก ข
ภาคผนวกนี้ไมเกี่ยวของ

ภาคผนวก ค
การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมและสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

ค1

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง 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) มูลค าของสวนได เสียที่ไ มมีอํานาจควบคุมในกิจการผู ถูกซื้ อ ซึ่ งวั ดมูลคาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิ จ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช)
(ค) มูลค ายุ ติ ธรรม ณ วั น ที่ซื้อ ของส ว นไดเสี ย ในทุ น ของกิ จ การที่ถูก ซื้อที่ ถือโดยผู ซื้อก อน
วันที่ซื้อ ในกรณีของการรวมธุรกิจที่บรรลุผลเปนขั้นๆ
(2) จํานวนสุทธิของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ซื้อ ที่สามารถระบุไดที่ไดรับมา ถือวาการวัดมูลคา
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช)

การปนสวนคาความนิยม
ค2

ยอหนาที่ 80 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการที่เปนผูซื้อตองปนสว นคาความนิยมที่เกิด ขึ้นจาก
การรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
ที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ โดยไมคํานึงวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจ การที่
ถูกซื้อจะถูกปน สวนใหกับหน วยสินทรัพยหรือกลุมของหน วยสินทรัพยเหลานั้น หรือไม แตสามารถ
เปนไปไดที่ประโยชนจากการรวมธุรกิจบางสวนจะถูกปนสวนไปใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมไมมีสวนไดเสีย

การทดสอบการดอยคา
ค3

การทดสอบการดอยคาตองเปรี ยบเทียบมูลค าที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิ ด
เงินสด กับมูลคาตามบัญชีของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

ค4

หากกิจการวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามสัดสวนของสวนไดเสียในสินทรัพยที่ระบุได
สุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ แทนการใชมูลคายุติธรรม คาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะรวมอยูในมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
ที่เกี่ยวของ แตไมถูกรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ ดังนั้นกิจการตองเพิ่มมูลคาตามบัญชีของ
คาความนิยมที่ถูกปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยโดยรวมคาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคาตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงนี้จะนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของหนวยสินทรัพยดังกลาวในการพิจารณาวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นดอยคาหรือไม

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา
ค5

ยอหนา 104 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้น
โดยไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เคยปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยกอน จากนั้นผลขาดทุน
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ที่เหลือจึงนําไปลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ที่อยูในหนวยสินทรัพยดังกลาวตามสัดสวนของ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น
ค6

หากบริษัทยอยหรือบางสวนของบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยสว นไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมถือเปน
หน ว ยสิ น ทรัพย ที่ก อใหเกิ ดเงิน สด ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ตองถู กป น สว นใหกั บบริ ษั ทแม และ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย

ค7

หากบริษัทยอยหรือบางสวนงานของบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม เปน
สว นหนึ่ งของหนว ยสิ น ทรั พย ที่กอให เ กิดเงิ น สดที่มีขนาดใหญกวา ผลขาดทุน จากการด อยค าของ
คา ความนิยมต องถู กป นส ว นไปยังสว นของหนวยสิ นทรัพย ที่กอใหเ กิดเงิ นสดทั้งสว นไดเสียที่ไ ม มี
อํานาจควบคุมและสว นที่มิใชสว นไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลขาดทุนจากการดอยคาตองถูกปน
สวนไปยังสวนตางๆ ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเงินสดตามเกณฑดังนี้
(ก) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาที่เกี่ยวของกับคาความนิยมในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด โดย
เทียบกับมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงิน สดสว นนั้นกอนเกิด
การดอยคา และ
(ข) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ระบุไดในหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงิน สด

โดยเทียบกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดสว น
นั้นกอนเกิดการดอยคา การดอยคาจะถูกปนสวนใหกับสินทรัพยของหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดแตละสวน ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการในสวนนั้น
สําหรับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ใหกิจการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับบริษัทใหญ
และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย
ค8

หากกิจการไมไ ดรับรูผลขาดทุน จากการดอยคา ที่เ กิดขึ้ นเนื่ องจากสวนได เสียที่ไม มีอํ านาจควบคุ ม
ที่เกี่ยวของกับคาความนิยมซึ่งยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ (ดูภาคผนวก ค4) กิจการ
ตองไมรับรูการดอยคาดังกลาวเปนผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม ในกรณีดังกลาว ผล
ขาดทุนจากการดอยคาที่เกี่ยวของกับคาความนิยมที่สามารถปนสว นไปยังบริษัทใหญเทานั้นที่จ ะรับรู
เปนผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

ค9

ตัว อย า งประกอบการอธิ บายที่ 7 แสดงถึ งกรณี ของการทดสอบการดอยค า ของหน วยสิน ทรัพ ย ที่
กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมรวมอยู ซึ่งบริษัทไมไดเปนผูถือหุนทั้งหมด
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ตัวอยาง
ตัวอยางนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัวอยางในภาคผนวกนี้มีขอสมมติวากิจการที่เกี่ยวของไมมีรายการอื่นนอกจากรายการที่ระบุตามตัวอยาง

ตัวอยางที่ 1 การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
วัตถุประสงคของตัวอยางนี้ เพื่อ
1. ใหแนวทางในการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในสถานการณตางๆ และ
2. เนนถึงปจจัยบางปจจัยที่กิจ การอาจใชในการพิจ ารณากําหนดหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มี
สินทรัพยที่พิจารณารวมอยู
ตัวอยาง ก) กลุมรานขายปลีกที่มีเจาของเดียวกัน
รา นลู กอยู ในกลุ มของรา นขายปลี ก แม สิ น ค า ทั้ งหมดของร านลู กซื้ อผ านแผนกจั ด ซื้ อของร านแม
นโยบายเกี่ยวกั บการตั้งราคา การตลาด การโฆษณาและบุค ลากร กํ าหนดและตัดสิน ใจโดยรานแม ยกเว น
การจางพนักงานเก็บเงินและพนักงานขายของ นอกจากนี้รานแมเปนเจาของรานอื่นๆ อีก 5 รานในละแวกอื่น
ในจังหวัดเดียวกับรา นลูก และเปน เจาของรานในจังหวัดอื่น อี ก 20 รา น รานทุกรานดําเนิน การเหมือนกั บ
รานลูก รานแมซื้อรานลูกและรานคาขายปลีกอื่นๆ อีก 4 รานมาเมื่อ 5 ปกอน โดยมีการบันทึกคาความนิยม
จากการซื้อครั้งนั้น
การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูก
การวิเคราะห
ในการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูกควรพิจารณาเรื่องตอไปนี้
1. รายงานภายในของฝายบริหารที่จัดไวเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาแตละรานแยก
จากกัน
2. ธุรกิจดําเนินงานบนผลกําไรเปนแตละรานหรือบนผลกําไรรวมของทุกรานในแตละจังหวัด
รานคาทั้งหมดของรานแมตั้งอยูในละแวกที่ตางกันและอาจมีกลุมลูกคาที่ตางกัน ดังนั้น แมวารานลูก
จะดําเนินงานภายใตการดูแลของรานแม แตกระแสเงินสดรับสวนใหญของรานลูกไมขึ้นอยูกับกระแสเงิน สด
รับของรานอื่นๆ ที่รานแมเปนเจาของ จึงนาจะถือไดวารานลูก คือ หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูกถือเปนหนวยที่เล็กที่สุดภายในรานแม ซึ่งเปนระดับ
ที่รานแมใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารงานภายใน รานแมตองทดสอบการดอยคาของหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 90 แตหากรานแมไมมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชี
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ของคาความนิยมและไมไดทําการประเมินคาความนิยม ณ ระดับของรานลูกในการบริหารงานภายใน รานแม
ตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 88 ในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ตัวอยาง ข) โรงงานที่ดําเนินงานในขั้นการผลิตระหวางทางของกระบวนการผลิต
วัตถุดิบที่มีนัยสําคัญที่ใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูปของโรงงาน ก คือ ผลิตภัณฑที่ซื้อจากโรงงาน ข
ซึ่งอยูภายใตกิจ การเดียวกัน โรงงาน ข ขายผลิตภัณฑใหกับโรงงาน ก ในราคาโอน ซึ่งเปนราคาที่รวมกําไร
ทั้งหมดแลว โรงงาน ก ขายสินคาสําเร็จรูปใหลูกคาภายนอกกิจการ 80% และโรงงาน ข ขายผลิตภัณฑใ ห
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 ดังนั้ น จึงอาจถือไดว าโรงงาน ข คือ หน วยสิ นทรั พยที่กอใหเกิ ดกระแสเงิน สด แมว า
โรงงาน ก จะนําผลิตภัณฑบางสวนไปใช (ดูยอหนาที่ 70)
ในขณะเดียวกัน โรงงาน ก ถือเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดดวย เนื่องจากโรงงาน ก ขาย
80% ของสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคาภายนอกกิจการ ดังนั้น จึงพิจารณาไดวากระแสเงินสดรับเปนอิสระ
เนื่ องจากราคาโอนภายในมิ ได สะท อนถึ งราคาตลาดของผลิต ภัณ ฑ จ ากโรงงาน ข ดั งนั้ น ในการ
ประเมิน มูลค าจากการใช ของทั้งโรงงาน ข และโรงงาน ก กิ จการตองปรั บปรุ งงบประมาณและประมาณการ
ทางการเงิน เพื่อใหไดประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ ดีที่สุดสํา หรับ ราคาสิน คาของโรงงาน ข ซึ่ งกิจ การ
นํามาใชเปนการภายใน (ดูยอหนาที่ 70)
การวิเคราะหกรณีที่ 2
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละโรงงานไมนาที่จะประเมินแยกโดยอิสระจากมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของอีกโรงงานได เนื่องจาก
(1) ผลิตภัณฑสวนใหญของโรงงาน ข ถูกนําไปใชภายใน และไมสามารถขายในตลาดซื้อขายคลอง
กระแสเงินสดรับของโรงงาน ข จึงขึ้นอยูกับความตองการผลิตภัณฑของโรงงาน ก ดังนั้น กระแสเงินสดรับ
สวนใหญของโรงงาน ข จึงไมสามารถแยกโดยอิสระจากกระแสเงินสดรับของโรงงาน ก ได
(2) ทั้งสองโรงงานถูกบริหารงานรวมกัน
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จากเหตุผลดังกลาว โรงงาน ข และโรงงาน ก รวมกัน นาที่จะถือวาเปนกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุ
ไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่เปนอิสระ
ตัวอยาง ค) บริษัทที่มีผลิตภัณฑชนิดเดียว
บริ ษัท แม จํ า กั ด ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พี ยงชนิ ด เดี ยว และเป น เจ า ของโรงงาน 1 2 และ 3 ซึ่ งตั้ งอยู
ตางจังหวัด โรงงาน 1 ผลิตชิ้นสวนซึ่งจะนําไปประกอบในโรงงาน 2 หรือ 3 ซึ่งโรงงาน 2 และโรงงาน 3 มิได
ใช กํา ลั ง การผลิ ต ร ว มอย า งเต็ มที่ บริ ษั ท แม จํ า กั ด ขายผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต จากโรงงาน 2 หรื อโรงงาน 3
ทั่วราชอาณาจักร เชน ผลิตภัณฑจ ากโรงงาน 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 น า จะถื อว า เป น หน ว ยสิ น ทรั พย ที่ กอ ให เกิ ด เงิ น สดแยกต า งหาก เนื่ องจากผลิ ต ภั ณ ฑ
จากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 1 ขอ ข กรณีที่ 1)
แมวาผลิตภัณฑจากโรงงาน 2 และ 3 จะมีตลาดซื้อขายคลองรองรั บ แตกระแสเงินสดที่โรงงาน 2
และ 3 ไดรับขึ้น อยูกับสว นแบงการผลิตระหวางโรงงานทั้งสอง กระแสเงิน สดที่โ รงงาน 2 และ 3 ได รับจึ ง
ไม สามารถที่ จ ะแยกพิ จ ารณาจากกั น ได ดั งนั้ น โรงงาน 2 และ 3 รวมกั น นา จะถื อว า เป น กลุ มที่ เ ล็ กที่ สุ ด
ที่สามารถระบุไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเปนอิสระ
ในการกํ าหนดมู ลค าจากการใช ข องโรงงาน 1 และ 2 ร ว มกั บ 3 บริษัท แม จํ า กั ด ต องปรั บปรุ ง
งบประมาณและประมาณการทางการเงิน เพื่อใหไดประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุดของผลิต ภัณฑ
จากโรงงาน 1 (ดูยอหนาที่ 70)
การวิเคราะหกรณีที่ 2 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละโรงงานไมนาที่จะประเมินแยกจากกันได เนื่องจาก
(1) ผลิต ภั ณฑ จ ากโรงงาน 1 ไม มีต ลาดซื้ อขายคล องรองรั บ ดั งนั้ น กระแสเงิน สดที่ โรงงาน 1
จะไดรับขึ้นอยูกับการขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซึ่งโรงงาน 2 และ 3 ผลิต
(2) แมวาผลิตภัณฑที่โรงงาน 2 และ 3 ผลิต จะมีตลาดซื้อขายคลองรองรับก็ตาม กระแสเงินสดที่
โรงงาน 2 และ 3 จะไดรับขึ้นอยูกับสวนแบงการผลิตระหวางโรงงานทั้งสอง ดังนั้น กระแสเงิน สดที่ 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 การดําเนินงานของนิต ยสาร
แตละชื่อแบงตามกลุมลูกคา ระดับของรายไดคาโฆษณาของนิตยสารแตละชื่อขึ้นอยูกับกลุมลูกคาของนิต ยสาร
นั้นๆ ฝายบริหารมีนโยบายที่จะเลิกใชชื่อนิตยสารเกากอนที่ชื่อนั้นจะหมดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
และเปลี่ยนแทนโดยใชชื่อใหมสําหรับกลุมลูกคาเดิม
การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของนิตยสารแตละชื่อ
การวิเคราะห
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของนิตยสารแตละชื่อนาที่จะประเมินแยกจากกันได แมวาระดับของรายได
คาโฆษณาของนิตยสารแตละชื่อจะไดรับผลกระทบจากนิตยสารชื่ออื่นๆ ที่อยูในกลุมลูกคาเดียวกัน แตกระแส
เงินสดที่ไดรับจากการขายตรงและคาโฆษณาสามารถระบุไดสําหรับนิตยสารแตละชื่อ และแมวานิต ยสารตางๆ
จะจัดประเภทตามกลุมลูกคา แตการตัดสินใจที่จะเลิกใชชื่อของนิตยสารจะพิจารณาแตละชื่อโดยแยกจากกัน
ดังนั้น นิ ตยสารแตล ะชื่ อน าจะถื อว าเปน หน วยสิ นทรัพยที่กอใหเกิ ดเงิน สดแยกจากกัน เนื่อ งจาก
สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งมีความเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากชื่อนิตยสารอื่น
ตัวอยาง จ) อาคารที่กิจการใชเองบางสวนและใหเชาบางสวน
บริษัท แม จํากัด ซึ่งทําธุรกิจดานการผลิต เปนเจาของอาคารสํานักงานใหญ ซึ่งเดิมมีไวใชเอง ตอมา
ภายหลัง ไดมี การลดขนาดของกิจ การลง บริ ษัท แม จํากั ด จึ งให บุค คลภายนอกเช าอาคารสํ านั กงานใหญ
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีสัญญาใหเชาเปนเวลา 5 ป
การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของอาคาร
การวิเคราะห
การใชอาคารสํ า นั กงานใหญ มีวั ต ถุประสงค ห ลั กเพื่ อใชสนั บสนุ น กิ จ กรรมการผลิ ตและถื อว าเป น
สินทรัพยองคกร ดังนั้น อาคารสํานักงานใหญทั้งอาคารไมสามารถที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่มีความเปน
อิสระจากกระแสเงิน สดรั บจากกิจการโดยรวม จึง นาจะถือว าอาคารสํ านักงานใหญเปน สว นหนึ่ งของหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งก็คือบริษัท แม จํากัด โดยรวม
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อาคารสํานักงานใหญไมไดถือไวเพื่อการลงทุน ดังนั้น กิจการไมควรที่จะกําหนดมูลคาจากการใชของ
อาคารนั้นโดยการประมาณคาเชาในตลาดในอนาคต

ตัวอยางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชและการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
ณ วันที่ 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
การปนสวนราคาซื้อ

กิจกรรมในประเทศที่ 1
กิจกรรมในประเทศที่ 2
กิจกรรมในประเทศที่ 3
รวม
(1)

________________
3,000
2,000
5,000
10,000

มูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่สามารถระบุได
_____________________
2,000
1,500
3,500
7,000

(หนวย : พันบาท)
คาความนิยม (1)
____________
1,000
500
1,500
3,000

กิจกรรมในแตละประเทศถือวาเปน ระดับ ที่เล็กที่สุ ดที่ฝายบริหารใชใ นการประเมิน คาความนิยมเป นการภายใน ค า
ความนิยมคํานวณขึ้นจากผลตางระหวางราคาซื้อของกิจกรรมในแตล ะประเทศซึ่งระบุไวในสัญญาซื้อขาย และมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุได

เนื่องจากคาความนิยมถูกปนสวนใหกับกิจกรรมของโรงงานแตละประเทศ บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตอง
ทดสอบการด อยคาของแตละกิจ กรรมอย า งน อ ยป ละครั้ ง หรือบ อยครั้งกว านั้ น หากมี ขอบ งชี้ ว ากิ จ กรรม
ดังกลาวอาจเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90)
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาที่สูงกวาของมูลคาจากการใชและมูลคายุติธรรมหักตนทุนขาย) ของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เนื่องจากมูลคาจากการใชซึ่งกิจการคํานวณขึ้น ณ วันสิ้นป 20x0 และ 20x1
มี มูล ค าจากการใช ข องหน ว ยสิ น ทรัพ ย ที่ก อให เ กิ ด เงิ น สดแต ล ะหน วยสู ง กวา มู ลคา ตามบั ญ ชี จึ งถื อ ได ว า
กิจกรรมของโรงงานแตละประเทศและคาความนิยมที่ปนสวนใหกิจกรรมดังกลาวไมเกิดการดอยคา
ณ ต นป พ.ศ. 20x2 รั ฐบาลออกกฎหมายหา มส งออกสิ น ค าที่ผ ลิตจากโรงงานประเทศที่ 1 ทํ าให
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
ในการกําหนดมู ลค าจากการใชสําหรั บหนว ยสิ นทรัพยที่กอให เกิ ดเงิ น สดของโรงงานประเทศที่ 1
บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตองดําเนินการดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 2)
ก) จัดเตรียมขอมูลประมาณการกระแสเงินสดที่ไดจากงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิ น
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) เลื อ กอั ต ราคิ ด ลด เท า กั บ 15% ซึ่ ง เป น อั ต ราก อนหั ก ภาษี ที่ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การประเมิ น
สถานการณ ตลาดในป จ จุบั น ของมู ลค าป จ จุ บัน ของเงิ นและความเสี่ ยง ซึ่ งเป น ลั กษณะเฉพาะของโรงงาน
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
เหลือศูน ยกอนที่จะลดมูลคาตามบัญ ชีของสินทรัพยที่ระบุ ไดอื่น ๆ ในหนว ยสิน ทรัพย ที่กอให เกิดเงิ นสดใน
โรงงานในประเทศที่ 1นั้น (ดูยอหนาที่ 104)
ผลกระทบจากภาษีเงินไดคํานวณขึ้นและบันทึกแยกตางหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 3 ขอ ก)
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ตารางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชของหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิด เงิน สดของโรงงานในประเทศที่ 1
เมื่อตนป 20x2
(หนวย : พันบาท)

ป (พ.ศ)

อัตราการ
เติบโต
ระยะยาว

กระแสเงินสดใน ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบัน
กระแสเงินสด
อนาคต
ณ อัตราคิดลด 15%
ในอนาคตที่คิดลด

20x2 (n=1)
20x3

230(1)
253(1)

0.86957
0.75614

200
191

20x4
20x5
20x6

273(1)
290(1)
304(1)

0.65752
0.57175
0.49718

180
166
151

20x7
20x8
20x9

3%
-2%
-6%

313(2)
307(2)
289(2)

0.43233
0.37594
0.32690

135
115
94

20y0
20y1
20y2

- 15 %
- 25 %
- 67 %

245(2)
184(2)
61(2)

0.28426
0.24719
0.21494

70
45
13

มูลคาจากการใช
(1)
(2)
(3)

1,360

จากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่ดีที่สุดของฝายบริหาร (หลังจากที่กําลังการผลิตลดลง 40%)
จากการพยากรณโดยอางอิงกระแสเงินสดรับของปกอน โดยใชอัตราการเติบโตที่ลดลง
ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบันคํานวณมาจากสูตร k = 1/(1+a)n เมื่อ a = อัตราคิดลด และ n = จํานวนป
ที่คิดลด
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ตารางที่ 3 การคํานวณและการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดของ
โรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 20x2
ตนป 20x2

ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
(ป พ.ศ. 20x1)
มูลคาตามบัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา

คาความนิยม
___________
1,000

สินทรัพยที่
ระบุได
_________
2,000

(หนวย: พันบาท)
รวม
_______
3,000

-

(167)

(167)

1,000
(1,000)
0

1,833
(473)
1,360

2,833
(1,473)
1,360

ตัวอยางที่ 3 ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตัวอยาง ก) ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
จากขอมูลของบริษัท ผูลงทุน จํากัด ในตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 2 มีขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
ณ ตนป 20x2 ฐานภาษีของสินทรัพยที่ระบุไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดของโรงงานใน
ประเทศที่ 1 เทากับ 900,000 บาท กิจการไมสามารถนําผลขาดทุน จากการดอยคาไปรวมเปน คาใชจายทาง
ภาษี อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 40%
การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1
ทําใหผลแตกตางชั่วคราวดานภาษี ที่เกี่ยวของกับสิน ทรัพย เหลานั้นลดลง หนี้สินภาษีเงินไดร อการตัด บัญ ชี
ลดลงเชนกัน
(หนวย : พันบาท)
ตนป 20x2

มูลคาตามบัญชี (ตัวอยางประกอบการ
อธิบายที่ 2)
ฐานภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวทางภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ที่อัตราภาษี 40%

สินทรัพยที่ระบุไดกอน ผลขาดทุนจาก
ผลขาดทุนจากการ
การดอยคา
ดอยคา
1,833
(473)
900
933
373

(473)
(189)

สินทรัพยที่ระบุได
หลังหักผลขาดทุน
จากการดอยคา
1,360
900
460
184
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ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงิน ได จะไมมีการรับรูภ าษีเงินได รอตัดบัญชีในสว น
ที่ เ กี่ ยวข องกั บค าความนิ ยมเมื่ อ เริ่ มแรก ดั งนั้ น ผลขาดทุ น จากการด อ ยค าของค า ความนิ ยมจึ งไม ทําให
เกิดรายการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ตัวอยาง ข) การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่กอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริ ษัท เกง จํ ากั ด มีสิน ทรัพยที่ ระบุได ซึ่งมีมูลคา ตามบั ญชี 1,000,000 บาท และมูล คาที่ค าดว า
จะไดรับคืน 650,000 บาท ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 800,000 บาทและอัต ราภาษีเทากับ 30% กิจการ
ไมสามารถนําผลขาดทุนจากการดอยคาไปรวมเปนคาใชจายทางภาษี ผลกระทบของผลขาดทุนจากการดอยคา
แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
กอนการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
ฐานภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวทางภาษี
หนี้สิน(สินทรัพย)ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ที่อัตราภาษี 30%

หลังการดอยคา

1,000
800
200

ผลกระทบของ
การดอยคา
(350)
(350)

60

(105)

(45)

650
800
(150)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กําหนดใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไมเกิน
จํานวนที่ มีความเปนไปได วากิ จ การจะมีกําไรสุ ทธิทางภาษีซึ่ งกิจ การสามารถนําผลแตกตางชั่ว คราวนี้ไปใช
ประโยชนทางภาษีได

ตัวอยางที่ 4 การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
จากตัวอยางที่ 2 มีขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในตัวอยางนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี
ในป พ.ศ. 20x3 รัฐบาลดังกลาวยังคงบริหารราชการแผนดินอยูในประเทศที่ 1 ปรากฏวาผลกระทบ
จากกฎหมายหามสงออกไมไดเลวรายเทาที่ฝายบริหารคาดการณไวตั้งแตแรกเริ่ม ทําใหฝายบริหารประมาณวา
การผลิตจะเพิ่มขึ้น 30% การเปลี่ ยนแปลงที่นาพอใจเชนนี้ทําใหบริษัท ผูลงทุ น จํากัด จําเปนตองประเมิ น
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยสุทธิของโรงงานที่ 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
บริ ษัท ผู ล งทุ น จํ า กั ด เปรี ยบเที ยบมู ล ค าที่ ค าดว า จะได รับ คื น กั บมูล ค าตามบั ญ ชีสุ ทธิ ข องหน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานที่ 1 สิ้นป 20x3
คาความนิยม

ตนป 20x2 (ตัวอยางที่ 2)
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา
สิ้นป 20x3
คาเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้น (2 ป) (1)
มูลคาตามบัญชี
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
(1)

(หนวย : พันบาท)
รวม

___________

สินทรัพยที่
ระบุได
_________

1,000
(1,000)
0

2,000
(167)
(473)
1,360

3,000
(167)
(1,473)
1,360

0

(247)
1,113

(247)
1,113
1,910
797

_______

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

บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาซึ่งรับรูในป 20x2 ตามยอหนา ที่
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) ซึ่งไมเกินจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน (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)
สินทรัพยที่ระบุได
_______________
2,000
(500)
1,500
1,113
387

ณ วันสิ้นป 20x3
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม (166.7 x 3 ป)
ราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี (ตารางที่ 1)
ผลตาง
ตารางที่ 3 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของโรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันสิ้นป 20x3
คาความนิยม
ราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
มูลคาตามบัญชี
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคา

___________
1,000
(1,000)
0
0

(หนวย : พันบาท)
สินทรัพย
รวม
ที่ระบุได
_________
_______
2,000
3,000
(414)
(414)
(473)
(1,473)
1,113
1,113
387
387
1,500

1,500
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ตัวอยางที่ 5 การปฏิบัติสําหรับการปรับโครงสรางในอนาคต
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
ณ วั น สิ้ น ป 20x0 บริ ษั ท ก จํ า กั ด ทดสอบการด อ ยค า ของโรงงาน ซึ่ ง เป น หน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเกิดเงินสด สินทรัพยของโรงงานแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งโรงงานมีมูลคาตาม
บัญชีเปนจํานวน 3,000,000 บาท และมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 10 ป
กิจการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาการใชและ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี
ที่ 14%)
ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณที่มีขอมูลดังตอไปนี้
(1) ณ วั นสิ้น ป 20x3 จะมีการปรับ โครงสรางโรงงาน ซึ่ งใช เงิ นจํา นวนประมาณ 100,000 บาท
เนื่ องจากบริ ษัท ก จํ ากั ด ยั ง มิ ไดต กลงผู กพั น ที่ จ ะปรั บ โครงสร าง จึ ง ยั งไม มีการรั บ รู ประมาณการหนี้ สิ น
เกี่ยวกับคาใชจายในการปรับโครงสรางในอนาคต
(2) กิจ การจะได รับประโยชน ใ นอนาคตจากการปรั บ โครงสร างนี้ ในรู ปของกระแสเงิน สดจ า ย
ในอนาคตที่ลดลง
ณ วั นสิ้ น ป 20x2 บริ ษัท ก จํา กั ด มี ขอ ผู กมัด ที่ จะปรั บโครงสร าง ซึ่งไดประมาณคา ใช จายไว เ ป น
จํานวน 100,000 บาท และบริษัทไดตั้งประมาณการหนี้สินตามจํานวนดังกลาว ประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตของโรงงานที่สะทอนอยูในงบประมาณลาสุด ที่ อนุมัติโดยฝายบริหารปรากฏดังรายการที่แสดงไวใ น
ตารางที่ 3) และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม ณ เหมือนกับที่เคยประมาณไว ณ วันสิ้นป 20x0
ณ วันสิ้นป 20x3 รายจายในการปรับโครงสรางที่เกิดขึ้นและมีการจายจริงมีจํานวน 100,000 บาท
อนึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงงานที่สะทอนอยูในงบประมาณลาสุด ที่อนุมัติโดยฝายบริหาร
และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม เหมือนกับที่ไดเคยประมาณการไว ณ วันสิ้นป 20x2
ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาจากการใชของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x0
ป พ.ศ

กระแสเงินสดในอนาคต

20x1
20x2
20x3
20x4

300
280
420(1)
520(2)

(หนวย: พันบาท)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
(อัตราคิดลด 14%)
263
215
283
308
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20x5
20x6
20x7
20x8
20x9
20x10
มูลคาจากการใช
(1)
(2)

350(2)
420(2)
480(2)
480(2)
460(2)
400(2)

182
191
192
168
141
108
2,051

ไมรวมตนทุนการปรับโครงสรางที่ประมาณไวในงบประมาณของฝายบริหาร
ไมรวมผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางในอนาคตที่ประมาณไวในงบประมาณของฝาย บริหาร

เนื่องจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (มูลคาจากการใช) ต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น บริษัท ก
จํากัด ตองบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของโรงงาน
ตารางที่ 2 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นป 20x0

มูลคาตามบัญชีกอนผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 1)
ผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา

(หนวย : พันบาท)
โรงงาน
________
3,000
2,051
(949)
2,051

ณ วันสิ้นป 20x1
ไมมีเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งกําหนดใหกิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหม ดังนั้นกิจการ
จึงไมจําเปนตองคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ณ วันสิ้นป 20x2
กิจการมีขอผูกมัดที่จะปรับโครงสราง ดังนั้น ในการกําหนดมูลคาจากการใชของโรงงาน กิจ การจึงนํา
ประโยชนที่ค าดวาจะได รับจากการปรับโครงสร างมาพิจ ารณาในการประมาณการกระแสเงินสดซึ่งสงผลให
กระแสเงินสดในอนาคตที่ประมาณไวซึ่งใชในการกําหนดมูลคาจากการใช ณ วันสิ้น ป 20x0 เพิ่มขึ้น ดังนั้น
ณ วันสิ้น ป 20x2 กิจ การจึงคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงานใหม ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่
110 และ 111
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ตารางที่ 3 การคํานวณมูลคาจากการใชของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x2
ป พ.ศ.
20x3
20x4
20x5
20x6
20x7
20x8
25x9
20x10
มูลคาจากการใช
(1)

กระแสเงินสดในอนาคต
420(1)
570(2)
380(2)
450(2)
510(2)
510(2)
480(2)
410(2)

(หนวย : พันบาท)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
(อัตราคิดลด 14%)
368
439
256
266
265
232
192
144
2,162

ไมรวมรายจายในการปรับโครงสรางที่ประมาณไว เนื่องจากไดมีการรับรูหนี้สินไวแลว
รวมประมาณการผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสราง ซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร

(2)

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)
ณ วันสิ้นป 20x2
คาเสื่อมราคาสะสม (สําหรับป 20x1 และ 20x2 ดูตารางที่ 5)
มูลคาตามบัญชีกอนการกลับรายการ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 3)
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการ
มูลคาตามบัญชีราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)

2,051
(410)
1,641
2,162
521
2,162
2,400(1)

(1)

การกลับ รายการมิได ทําใหมูล คาตามบัญชี ของโรงงาน (2,162,000 บาท) สูง กวา มูล ค าตามบั ญชีที่ ควรเปน หาก
คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (2,400,000 บาท) ดังนั้น กิจการสามารถรับ รูการกลับ รายการผล
ขาดทุนจากการดอยคาไดทั้งจํานวน
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ณ วันสิ้นป 20x3
รายการจายคาปรับโครงสรางทําใหเกิดกระแสเงินสดจาย จํานวน 100,000 บาท แมวาจะเกิดกระแสเงิน สด
จาย แตประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจ การใชในการคํานวณมูลคาจากการใช ณ วันสิ้นป 20x2
ไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไมมีการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x3
ตารางที่ 5 สรุปมูลคาตามบัญชีของโรงงาน
ณ วันสิ้นป ราคาทุนเดิมหักคา
เสื่อมราคาสะสม
25x5
3,000
25x6
2,700
25x7
2,400
25x8
2,100

มูลคาที่คาดวา คาเสื่อมราคาที่
ปรับปรุง
จะไดรับคืน
2,051
0
*
(205)
2,162
(205)
*
(270)

ผลขาดทุนจาก
การดอยคา
(949)
0
521
0

(หนวย: พันบาท)
มูลคาตามบัญชี
หลังการดอยคา
2,051
1,846
2,162
1,892

* ไมจําเปนตองคํานวณเนื่องจากไมมีขอบงชี้วาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอยางที่ 6 การปฏิบัติเกี่ยวกับรายจายฝายทุนที่จะเกิดขึ้น
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
ณ วัน สิ้น ป 20x0 บริ ษัท ข จํ ากั ด ทดสอบการดอยค าของเครื่อ งจั กรเครื่องหนึ่ง ซึ่ งเปน หน วยสิน ทรัพย ที่
กอใหเกิดเงินสด กิจการแสดงเครื่องจักรดังกลาวไวดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม และมีมูลคาตาม
บัญชีเทากับ 150 ลานบาท อายุการใหประโยชนที่เหลืออยูเทากับ 10 ป
กิจการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักร (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี 14%
ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณดังนี้
(1) คาใชจายที่จําเปน โดยประมาณเพื่อรักษาระดับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ของเครื่องจักรที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น จากเครื่องจักร ณ สภาพปจจุบัน
(2) ในป 20x4 กิจการจะมีรายจายฝายทุน จํานวน 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
ป
20x1
20x2
20x3
20x4
20x5
20x6
20x7
20x8
20x9
20x10
มูลคาจากการใช
(1)
(2)
(3)

(หนวย: พันบาท)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
(อัตราคิดลด 14%)
19,443
16,505
13,871
14,639
13,153
11,310
9,640
8,951
7,452
6,164
121,128

กระแสเงินสดในอนาคต
22,165(1)
21,450(1)
20,550(1), (2)
24,725(1),(3)
25,325(1) ,(3)
24,825(1) ,(3)
24,123(1) ,(3)
25,533(1) ,(3)
24,234(1) ,(3)
22,850(1) ,(3)

รวมประมาณการคาใชจายที่จําเปนในการรักษาระดับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับจากเครื่องจักร ณ สภาพปจจุบัน
ไมรวมประมาณการรายจายฝายทุน ซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร
ไมรวมผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งรวมอยูในงบประมาณของฝายบริหาร

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาจากการใช) ต่ํากวามูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร ทําใหบริษัท ข
จํากัด รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องจักร
ตารางที่ 2 การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นป 20x0

มูลคาตามบัญชีกอนผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 1)
ผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา

(หนวย: พันบาท)
เครื่องจักร
150,000
121,128
(28,872)
121,128

ป 20x1 - 20x3
ไมมีขอบงชี้ที่ทําใหบริษัทตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรใหม บริษัทจึงไมจําเปนตอง
คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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ณ วันสิ้นป 20x4
ได มี ร ายจ า ยเพื่ อปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจัก รเกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้น ในการกํ า หนดมู ล ค า จากการใช
ของเครื่องจักร กิจการจะนําผลประโยชนในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงเครื่องจักรมาพิจารณาใน
การประมาณการกระแสเงิ นสด ซึ่งส งผลใหประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่ ใช ในการกําหนดมู ลค า
จากการใช ณ วันสิ้นป 20x0 เพิ่มขึ้น ดว ยเหตุนี้ กิจการจึงคํานวณมูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักร
ณ วันสิ้นป 20x4 ใหม ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 110 และ 111
ตารางที่ 3 การคํานวณมูลคาจากการใชของเครื่องจักร ณ วันสิ้นงวด 20x4
(หนวย: พันบาท)
ป
25x5
25x6
25x7
25x8
25x9
25x10
มูลคาจากการใช
(1)

กระแสเงินสดในอนาคต(1) มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดใน
อนาคต อัตราคิดลดรอยละ 14
30,321
26,597
32,750
25,200
31,721
21,411
31,950
18,917
33,100
17,191
27,999
12,756
122,072

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
121,128

มูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นป 20x0 (ตารางที่ 2)
ณ วันสิ้นป 20x4
คาเสื่อมราคาสะสม (ป 20x1-20x4 ดูตารางที่ 5)
รายจายฝายทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
มูลคาตามบัญชีกอนการกลับรายการ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 3)
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
17,324
มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการ

(48,452)
25,000
97,676
122,072

115,000
115,000 (1)

มูลคาตามบัญชีที่คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)
(1)

มูลคาจากการใชของเครื่องจักรสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนซึ่งคํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม
ทําใหกิจการบันทึกการกลับรายการไดจํากัดเพียงจํานวนเทาที่จะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของเครื่องจักรสูงกวามูลคา
ตามบัญชีทคี่ ํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม

ตารางที่ 5 สรุปมูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร
ป

20x0
20x1
20x2
20x3
20x4
รายจายฝายทุน
20x5
*

ราคาทุนเดิม มูลคาที่คาด
หักคาเสื่อม วาจะไดรับคืน
ราคาสะสม
150,000
135,000
120,000
105,000
90,000
25,000
115,000
95,833

121,128
*
*
*

122,072
*

คาเสื่อมราคาที่
ปรับปรุงแลว
0
(12,113)
(12,113)
(12,113)
(12,113)
(12,133)
(19,167)

(หนวย : พันบาท)
ผลขาดทุนจาก มูลคาตาม
การดอยคา บัญชีหลังการ
ดอยคา
(28,872)
0
0
0

121,128
109,015
96,902
84,789

17,324
0

115,000
95,833

ไมจําเปนตองคํานวณเนื่องจากไมมีขอบงชี้วาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
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ตัวอยางที่ 7 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยม และสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
ตัวอยางนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี

ตัวอยาง ก) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่วัดมูลคาเริ่มแรกตามสัดสวนของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
ที่มา
ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 บริษัทใหญไดมาซึ่งสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย จํานวน
80% เปนจํานวนเงิน 2,100,000 บาท ณ วันดังกลาว บริษัทยอยมีสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ซึ่งมีราคายุติธรรม
1,500,000 บาท บริ ษัทใหญเลือกวัด มูลคาส วนไดเสี ยที่ไ มมีอํา นาจควบคุมตามสั ดสว นของสวนไดเ สียใน
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 ดวยเหตุที่วากิจการคาดวาหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหนวยอื่น
ของบริษัทใหญจะไดรับประโยชนจากจากผลผนึกที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการปนสวนคาความนิยม
จํานวน 500,000 บาท ที่เกี่ยวของกับผลผนึกดังกลาวไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายในกิจการ
ของบริษัทใหญและเนื่องจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดที่ประกอบขึ้นเปนบริษัทยอยนั้น ไดรวมเอาคา
ความนิยมไวเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการทดสอบการดอยคาทุกป หรือมี
ความถี่มากกวานั้น หากมีขอบงชี้วาอาจเกิด การดอยคา (ดูยอหนาที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552))
ณ วันสิ้นป 20x3 บริษัทใหญกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
ของบริษัทย อยไดเทา กับ 1,000,000 บาท และมู ลคาตามบัญ ชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยซึ่งไมรวม
คาความนิยมเทากับ 1,350,000 บาท
การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)
คาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคุมรวมอยูในมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของบริษัทยอยเปน จํานวน 1,000,000 บาท แตกิจ การมิไดรับรูรายการดังกลาวในงบการเงินรวม
ของบริษัทใหญ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามยอหนา ค4 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กิจ การตองเพิ่มมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยเพื่อใหรวม
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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 ดังนั้นคาความนิยมที่เกิด ขึ้นเนื่องมาจาก
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 20% ในบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ จึงมีคาเทากับ 100,000 บาท
ตารางที่ 1 การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20x3
ณ วันสิ้นป 20x3
มูลคาตามบัญชี
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ยังไมรับรู
มูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคา

(หนวย : พันบาท)
รวม
คาความนิยมของ สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
บริษัทยอย
400
1,350
1,750
100
100
500
1,350
1,850
1,000
850

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา
ตามยอหนาที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) บริษัทใหญตองปนสวนผล
ขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 850,000 บาท ใหกับสิน ทรัพยในหนวยโดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยมเปนอันดับแรก
ดั ง นั้ น กิ จ การจึ ง ป น ส ว นผลขาดทุ น จากการด อ ยค าจํ า นวน 500,000 บาท จากทั้ งหมดจํ า นวน
850,000 บาท ใหกับคาความนิยม เพื่อใหเปนไปตามยอหนา ค6 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย หากบริ ษั ท ย อ ยซึ่ งถู ก กิ จ การอื่ น ควบคุ ม
อยู บางส วนนั้น เป นหนว ยสิ นทรัพยท่ี กอให เกิ ดเงิน สด ใหกิจการปน สว นผลขาดทุน จากการดอ ยค าของค า
ความนิยมไปยังสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกัน กับการ
ปนสวนกําไรหรือขาดทุน ในตัวอยางนี้ กิจการปนสวนกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑที่สัมพันธกับสวนไดเสียของ
เจาของ เนื่องจากกิจ การรั บรูค าความนิยมเพี ยงไมเกิน ขอบเขตของสวนไดเสี ยของเจ าของของบริษัทใหญ
คือ 80% ของบริ ษัทยอย บริ ษัทใหญ จึงรั บรูผลขาดทุ น จากการด อยค าของค าความนิ ยมเพี ยง 80% หรื อ
400,000 บาท
กิจการจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่เหลืออยูจํานวน 350,000 บาท โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยที่ระบุไดของบริษัทยอย
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ตารางที่ 2 การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20x3
ณ วันสิ้นป 20x3

(หนวย : พันบาท)
คาความนิยม สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
รวม

มูลคาตามบัญชี
400
ผลขาดทุนจากการดอยคา
(400)
มูลคาตามบัญชีหลังรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคา
-

1,350
(350)

1,750
(750)

1,000

1,000

ตัวอยาง ข) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่วัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและบริษัทยอย
ที่เกี่ยวของเปนหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เปนอิสระ
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
บริษัทใหญไดมาซึ่งสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย 80% เปนจํานวนเงิน 2,100,000 บาท
ในวั น ที่ 1 มกราคม 20x3 ณ วั น ดัง กล า วบริ ษั ทย อยมี สิน ทรั พย ที่ร ะบุ ได สุท ธิ ซึ่ งมี มูล ค ายุ ติ ธรรมจํ านวน
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)
สินทรัพยของบริษัทยอยทั้งหมดเปนกลุมของสินทรัพยที่เล็กที่สุดที่สามารถกอใหเกิดเงิน สดรับ ซึ่งมี
ความเปนอิสระอยางมากจากกระแสเงินสดรับที่เกิด จากสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยอื่น ดังนั้นจึงถือว า
บริษัทย อยเป น หนวยสิน ทรั พย ที่กอใหเ กิดเงิน สด เนื่องจากหนวยของสิน ทรัพย ที่กอให เกิ ดเงิน สดอื่น ของ
บริษัทใหญคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ คาความนิยมซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจจํานวน 500,000 บาท
ไดถูกปน สวนไปยังหนวยสินทรั พยที่กอ ใหเกิดเงินสดอื่นของบริษัทใหญ และเนื่องจากมูลคาตามบัญชีของ
บริษัทยอยดังกลาวไดรวมคาความนิยมไวดวย จึงจําเปนตองทดสอบการดอยคาทุกป และทดสอบการดอยคา
เมื่อมีขอบงชี้วาอาจจะเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90)
การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)
ณ วันสิ้นป 20X3 บริษัทใหญระบุวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
(บริษัทยอย) เทากับ 1,650,000 บาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไมรวมคาความนิยม
เทากับ 1,350,000 บาท
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ตารางที่ 1 การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20X3
(หนวย : พันบาท)
ณ วันสิ้นป 20X3
มูลคาตามบัญชี
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

คาความนิยม
บาท
450

สินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ
บาท
1,350

ผลขาดทุนจากการดอยคา

รวม
บาท
1,800
1,650
150

การปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
ตามย อหน า ที่ 104 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยค าของ
สินทรั พย รายการผลขาดทุน จากการดอยคาจํ านวน 150,000 บาท จะถูกป นสว นไปยังสิน ทรั พยในหนว ย
สินทรัพยดังกลาว โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน
ดั ง นั้ น รายการผลขาดทุ น จากการด อยค าทั้ ง หมดจํ า นวน 150,000 บาทสํ าหรั บหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ดั ง กล า วจะถู ก ป น ส ว นให กั บ ค าความนิ ยม ตามย อหน า ที่ ค6 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ถ า บริ ษั ท ย อ ยที่ เ ป น หน ว ยของสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเกิดเงินสดและเปนบริษัทยอยที่ถูกกิจ การอื่นควบคุมบางสวน รายการผลขาดทุน จากการดอยคาของ
คาความนิยมจะถูกปนสวนใหกับสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑ
การปนสวนเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุน
ตั ว อย า ง ค) ส ว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํา นาจควบคุ มที่ วั ดมู ล ค า เริ่ มแรกด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธรรมและบริ ษัทย อ ย
ที่เกี่ยวของเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
สมมติวากรณีของการรวมธุรกิจตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาแรกของตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 7
ขอ ข นั้น สินทรัพยของบริษัทยอยจะสามารถกอใหเกิดกระแสของเงินสดไหลเขาสูกิจการรวมกับสินทรัพยหรือ
กลุมของสินทรัพยอื่นของบริษัทใหญ ดังนั้นแทนที่บริษัทยอยจะเปนหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสําหรับ
วัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทยอยจะกลายเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
ที่ใหญขึ้น (“หนวยสินทรัพย ฮ”) สวนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดอื่น ของบริษัทใหญก็ค าดวาจะไดรับ
ประโยชนผ ลผนึกที่เกิ ดจากการรวมธุรกิจ ดวยเช นกั น ดั งนั้ นกิจ การจะปน สว นคาความนิยมที่เ กี่ยวของกั บ
ผลผนึกจากการรวมธุรกิจจํานวน 500,000 บาทไปยังหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นๆ คาความนิยม
ของ หนวยสินทรัพย ฮ ที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจกอนหนานี้มีจํานวนเทากับ 800,000 บาท
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เนื่องจากหนวยสินทรัพย ฮ ไดรวมคาความนิยมไวในมูลคาตามบัญชีของกิจการ ทั้งจากบริษัทยอย
และจากการรวมธุรกิจกอนหนานี้ ซึ่งหนวยสินทรัพย ฮ จําเปนตองมีการทดสอบการดอยคาทุกป หรือมีความถี่
มากกว า นั้ น เมื่ อ มี ข อ บ งชี้ ว าอาจจะเกิ ด การด อยค า (ดู ย อหนา ที่ 90 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2552))
ทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย
ณ วันสิ้น ป 20X3 บริษัทใหญระบุมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
ของหนวยสินทรั พย ฮ เทากับ 3,300,000 บาท มูลค าตามบัญชี ของสิน ทรั พยสุทธิของ หนว ยสิ นทรั พย ฮ
ที่ไมรวมคาความนิยมเทากับ 2,250,000 บาท
ตารางที่ 3 การทดสอบการดอยคาของ หนวยสินทรัพย ฮ ณ วันสิ้นป 20X3
(หนวย : พันบาท)
ณ วันสิ้นป 20X3
มูลคาตามบัญชี
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคา

คาความนิยม

สินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ

รวม

1,250

2,250

3,500
3,300
200

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา
ตามย อหน าที่ 104 ของ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยค าของ
สิน ทรั พย กิ จ การจะปน สว นรายการผลขาดทุน จากการด อยคาจํานวน 200,000 บาท จะถู กป นส ว นไปยั ง
สินทรัพยในหนวยสินทรัพยนั้นๆ โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน ดังนั้นรายการผลขาดทุน
จากการดอยคาทั้งหมดจํานวน 200,000 บาท ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของหนวยสินทรัพย ฮ
จะถู กป น ส ว นให ค าความนิ ย มเต็ มจํ านวน จากย อหน า ที่ ค7 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยคาของสิ น ทรัพย หากบริ ษัทย อยที่ ถูกกิ จ การอื่น ควบคุ มเป น
บางสวนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ใหญกวา กิจการจะปนสวนรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของหนวยสินทรัพย ฮ กอนแลวจึงปนสว นใหกับ
สวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมเปนบางสวน
บริษัทใหญปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สด
ตามเกณฑมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกี่ยวของของหนวยสินทรัพยนั้นกอนเกิดการดอยคา ในตัวอยางนี้
บริษัทยอยจะไดรับปนสวนการดอยคาในอัตรารอยละ 36 (450/1,250) จากนั้นกิจการจะปนสวนผลขาดทุน
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จากการดอยคาใหกับสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑเดียวกันกับ
การปนสวนกําไรหรือขาดทุน

ตัวอยางที่ 8 การปนสวนสินทรัพยองคกร
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
บริษัทใหญมีหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 3 หนวย คือ 1 2 และ 3 มูลคาตามบัญชีของหนว ย
สินทรัพยดังกลาวมิไดรวมคาความนิยม เนื่องจากมีสถานการณบงชี้ใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบในทางลบตอบริษัท ดังนั้นบริษัทใหญจึงทดสอบการดอยคาของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงิ น สด ณ วั นสิ้ น ป 20X0 มู ลค า ตามบั ญ ชี ของหนว ยสิ น ทรั พย ที่ 1 2 และ 3 มี ค าเท ากั บ 100,000 บาท
150,000 บาท และ 200,000 บาทตามลําดับ
การดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการดูแลโดยสํานักงานใหญโดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของ
สํ า นั กงานใหญ เท า กั บ 200,000 บาท ประกอบด ว ยอาคารสํ านั ก งานใหญ 150,000 บาท และศู น ย วิ จั ย
50,000 บาท มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยเปนเครื่องบงชี้ที่สมเหตุผลถึง
สัดสวนของอาคารสํานักงานใหญที่ใชสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนว ย กิจการไมสามารถ
ปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยตามเกณฑที่สมเหตุสมผลไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละ
หนวยได
หน วยสิ นทรั พย ที่ 1 มี อายุ การให ประโยชนโ ดยประมาณคงเหลือ 10 ป สว นหน วยสิ น ทรั พยที่ 2
และ 3 รวมถึงสิ นทรั พย ของสํ า นักงานใหญมีอายุ การใหป ระโยชนคงเหลือ 20 ป กิ จการคิ ดค าเสื่ อมราคา
สินทรัพยของสํานักงานใหญตามวิธีเสนตรง
กิจการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยอิงมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษีที่ 15%
การระบุสินทรัพยองคกร
ในขั้นแรกบริษัทใหญตองระบุสินทรัพยองคกรทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดแต ละหน วยเพื่อให เป นไปตามตามยอหน าที่ 102 ของ มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย สินทรัพยองคกรในที่นี้คือ อาคารสํานักงานใหญและศูนยวิจัย
จากนั้น บริษัทใหญตองพิจารณาถึงวิธีการที่จะดําเนินการกับสินทรัพยองคกร ดังนี้
(1) กิ จ การสามารถป น ส ว นมู ล ค าตามบั ญ ชี ข องอาคารสํ านั ก งานใหญ ไปให ห น ว ยสิ น ทรั พ ย ที่
กอใหเกิดเงินสดที่กําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสม่ําเสมอ
(2) กิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยไปใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่
กําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสม่ําเสมอ
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การปนสวนสินทรัพยองคกร
กิจการปนสวนมูลคา ตามบัญ ชีของอาคารสํานัก งานใหญใหกับมูลคาตามบัญ ชีของหนวยสิ นทรัพย
ที่กอใหเกิดเงิน สดแตละหนวย แตตองใชเกณฑการปนสว นแบบถวงน้ําหนักเนื่องจากอายุการใหประโยชน
ที่เ หลืออยูของหน วยสิ นทรั พย ที่กอใหเ กิ ดเงิ นสดหน ว ยที่ 1 คือ 10 ป หน ว ยสิ น ทรั พยที่ก อใหเกิ ดเงิ น สด
หนวยที่ 2 และ 3 มีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 20 ป
ตารางที่ 1 วิธีการคํานวณในการปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญโดยการถวงน้ําหนัก
(หนวย : พันบาท)
สิ้นป 20X0
มูลคาตามบัญชี
อายุการใหประโยชนที่เหลืออยู
ปจจัยถวงน้ําหนักตามอายุการใหประโยชน
มูลคาตามบัญชีหลังถวงน้ําหนัก
สัดสวนที่ใชปนสวนมูลคาตามบัญชีของอาคาร
สํานักงานใหญ
มูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญที่ปนสวน
(ตามสัดสวนขางตน)
มูลคาตามบัญชีหลังการปนสวนอาคารสํานักงานใหญ

1
100
10 ป
1
100

หนวยสินทรัพย
2
3
150
200
20 ป
20 ป
2
2
300
400

รวม
450

800

12%
38%
50% 100%
(100/800) (300/800) (400/800)
19
119

56
206

75
275

150
600

การกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา
ยอหนาที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
กําหนดใหกิจการตองทําการเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดกับ
มูลค าตามบัญ ชีของหน วยสิ นทรั พยซึ่งได รวมมูลค าตามบั ญชีของอาคารสํา นักงานใหญที่ไดป นสวนมาเป น
อันดับแรกไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาแลว จากนั้นยอหนาที่ 102 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ไดกําหนดใหเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยรวม
ของบริ ษัทใหญ (ซึ่ งเปน หนว ยสิ นทรัพยที่เล็ กที่ สุด ที่รวมศู น ย วิจัย) กั บมู ลค าตามบั ญชี ของบริษัทใหญ ซึ่ ง
รวมทั้งมูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงานใหญและศูนยวิจัย
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ตารางที่ 2 การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพย 1, 2, 3, และบริษัทใหญ ณ วันสิ้นป 20X0
(หนวย: พันบาท)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
มูลคาจากการใช
(1)

กระแส คิดลดที่ กระแส
เงินสดใน
อัตรา เงินสดใน
อนาคต
15% อนาคต
18
16
9
31
23
16
37
24
24
42
24
29
47
24
32
52
22
33
55
21
34
55
18
35
53
15
35
48
12
35
36
35
35
33
30
26
22
18
14
10
199

2

3

คิดลดที่
กระแส คิดลดที่
กระแส
อัตรา เงินสดใน
อัตรา เงินสดใน
15% อนาคต
15% อนาคต
8
10
9
39
12
20
15
72
16
34
22
105
17
44
25
128
16
51
25
143
14
56
24
155
13
60
22
162
11
63
21
166
10
65
18
167
9
66
16
169
8
66
14
132
7
66
12
131
6
66
11
131
5
65
9
128
4
62
8
122
3
60
6
115
2
57
5
108
1
51
4
97
1
43
3
85
1
35
2
71
164
271

บริษัท
ใหญ
คิดลดที่
อัตรา
15%
34
54
69
73
71
67
61
54
48
42
28
25
21
18
15
12
10
8
6
4
720(1)

สมมติวาศูนยวิจัยกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสําหรับบริษัทโดยรวม ดังนั้น ผลรวมของมูล คาจากการใช
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยจึงต่ํากวามูลคาจากการใชของกิจการโดยรวม กระแสเงินสดที่เ พิ่มขึ้น
ไมไดมาจากอาคารสํานักงานใหญ
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ตารางที่ 3 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3
(หนวย: พันบาท)
หนวยสินทรัพย
ณ วันสิ้นป 20X0

1

มูลคาตามบัญชีหลังการปนสวนอาคารสํานักงานใหญ (ตารางที่ 1)
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 2)
ผลขาดทุนจากการดอยคา

119
199
0

2
206
164
(42)

3
275
271
(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)
(4)
(42)
เนื่ องจากบริ ษัทใหญไม สามารถป นส วนศูน ย วิจัยไดอ ย างสมเหตุ ผลและสม่ํ าเสมอไปให กับหน ว ย
สินทรัพยที่ 1 2 และ 3 บริษัทใหญจึงเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยสามารถไปใหได
(กลาวคือ บริษัทใหญโดยรวม)
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ตารางที่ 5 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปนสว นมูลคา
ตามบัญชีของศูนยวิจัยไปได (บริษัทใหญโดยรวม)
(หนวย: พันบาท)
หนวยสินทรัพย
1

2

3

____ ____

อาคาร ศูนย บริษัท
สํานักงาน วิจยั
ใหญ
ใหญ
____ ________ ____ ______

100

150

200

150

- (30)

(3)

(13)

120

197

137

ณ วันสิ้นป 20X0
มูลคาตามบัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคา
ซึ่งไดมาจากการทดสอบในขั้นแรก
มูลคาตามบัญชีหลังการทดสอบ
การดอยคาในขั้นแรก
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
(ตารางที่ 2)
ผลขาดทุนจากการดอยคา
สําหรับหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดที่ใหญขึ้น

100

50

650

- (46)
50

604
720

0

จากการทดสอบ ไมมี ผลขาดทุนจากการดอยคาที่ต องบันทึกเพิ่มจากการทดสอบการดอยคาของ
บริษัทใหญโดยรวม บริษัทตองบันทึกเพียงผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 46,000 บาท จากการทดสอบ
การดอยคาของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3 ในขั้นแรกเทานั้น

ตัวอยางที่ 9 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดที่มีคาความนิยม
หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู
ตัวอยางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงตัวอยางวิธีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนาที่ 134 และ 135 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทใหญซึ่งดําเนินกิจการดานการผลิตระดับนานาชาติ ซึ่งใชการแบงสวนงานตามสภาพภูมิศาสตร
ในการรายงานขอมูลตามสวนงาน โดยแยกสวนงานออกเปน ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ในการทดสอบ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 86/92

การดอยคา บริษัทใหญไดปนสว นคาความนิยมใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 3 หนวย และอีก 1
กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งไดแก หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ในยุโรป หนวยสินทรัพยที่ 3
ในอเมริกาเหนือ และกลุมของหนว ยสิน ทรั พย ก ในเอเชีย หนว ยสินทรัพยแตละหน วยและกลุ มของหนว ย
สินทรัพยดังกลาวถือเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่ฝายบริหารของบริษัทใหญใชในการประเมินคาความนิยมในการ
บริหารงานภายใน
บริษัทใหญซื้อหนวยสินทรัพยที่ 3 ซึ่งเปนดําเนินการดานการผลิตในสวนงานอเมริกาเหนือ ในเดือน
ธันวาคม 20X2 หนวยสินทรัพยที่ 3 มีลักษณะการดําเนินงานไมเหมือนกับสวนงานอื่นในอเมริกาเหนือของ
บริษัทใหญ กลาวคือ หนวยสินทรัพยที่ 3 มีกําไรขั้นตนและอัตราการเติบโตที่สูง และมีความไดเปรียบจากการ
ที่มีสิทธิบัตรคุมครองผลิตภัณฑหลักเปนเวลา 10 ป ซึ่งหนวยสินทรัพยที่ 3 เพิ่งจะไดรับอนุญาตตามสิทธิบัต ร
ดัง กล าวกอนที่ บริ ษัท ใหญ จะเข าซื้ อหนว ยสิ น ทรัพยที่ 3 ไดไมน าน ในการบัน ทึกการซื้ อหนว ยสิ นทรัพ ย ที่
3 บริษัทใหญ รับรูคาความนิยมจํ านวน 3,000,000 บาทและรับรูชื่อทางการคา จํานวน 1,000,000 บาท
ฝา ยบริหารของบริ ษัทใหญ มี ความเห็น ว าชื่ อทางการคาดั งกล าวมีอายุก ารให ประโยชนที่ไ มทราบแนน อน
นอกเหนือจากคาความนิยมและชื่อทางการคา บริษัทใหญ ไมมีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นที่มีอายุการใหประโยชน
ไมทราบแนนอน
มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนน อน
ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 1 2 3 และ กลุมของหนวยสินทรัพย ก เปนดังนี้
(หนวย : พันบาท)
คาความนิยม
หนวยสินทรัพยที่ 1
หนวยสินทรัพยที่ 2
หนวยสินทรัพยที่ 3
กลุมของหนวยสินทรัพย ก
รวม

350
450
3,000
1,200
5,000

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใหประโยชนไมทราบแนนอน

1,000
1,000

ในระหวางปสิ้น สุด วันที่ 31 ธ.ค. 20X3 บริษัทใหญ ไมพบวามี ขอบงชี้วาเกิด การดอยคาของหนว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนรวมอยู มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาที่สูงกวาระหวาง
มูลคาจากการใชกับมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย) ของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
เหล านี้ คํ า นวณจากมู ล ค าจากการใช บริ ษัทใหญ พบว าการคํ า นวณมูล ค าที่ ค าดว าจะได รั บคื น นี้ จะไดรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติดังตอไปนี้มากที่สุด
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หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2
กําไรขั้นตนในระหวางงวด
งบประมาณ (4 ป)
ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในภาวะเงิน
เฟอในระหวางงวดที่จัดทํา
งบประมาณ
สวนแบงตลาดในระหวางงวด
งบประมาณ
อัตราการเจริญเติบโตที่ใชในการ
พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด
งบประมาณ

หนวยสินทรัพยที่ 3
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 5 ป
ใน(ระหวางงวดงบประมาณ 5 ป)
ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในภาวะเงิน
เฟอในระหวางงวดงบประมาณ
สวนแบงตลาดในระหวางงวด
งบประมาณ
อัตราการเจริญเติบโตที่ใชในการ
พยากรณกระแสเงินสดนอกงวด
งบประมาณ

กลุมของหนวยสินทรัพย ก
กําไรขั้นตนในระหวางงวด
(งบประมาณ 5 ป)
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยน
ญี่ปุนและดอลลารสหรัฐอเมริกา
ในระหวางงวดงบประมาณ
สวนแบงตลาดในระหวางงวด
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 และปรั บส วนแบงตลาดในแตละปด วยอั ตราการขยายหรื อหดตั วที่คาดวาจะเกิ ดขึ้ น โดยบริ ษัท
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) สวนแบงตลาดของกลุมของหน วยสิน ทรั พย ก จะไมเปลี่ ยนแปลงในระหวา งงวดงบประมาณ
ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และการคาดการณวาจะมีคูแขง
ขันเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
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หน ว ยสิ น ทรั พย ที่ 1 และ 2 ซื้ อวั ต ถุ ดิ บจากผูจํ า หน า ยรายเดี ยวกั น ในแถบยุ โ รป ในขณะที่ หน ว ย
สินทรัพยที่ 3 ซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลายรายในแถบอเมริกาเหนือ และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น จากภาวะ
เงินเฟอในชวงงวดงบประมาณที่บริษัทแมประมาณขึ้นนั้นมีความสอดคลองกับการพยากรณดัชนีราคาผูบริโภค
ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานภาครัฐในประเทศแถบยุโรป และอเมริกาเหนือที่หนวยสินทรัพยดังกลาวตั้งอยู
บริษัทใหญ ประมาณวา ในระหวางงวดงบประมาณ อัตราดอกเบี้ยพันธบัต รรัฐบาลที่มีอายุ 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 ประมาณขึ้นสูงกวาอัตรา
การเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 3 ดําเนินธุรกิจอยู ซึ่งฝายบริหารของบริษัทใหญ เห็นวา
เปนอัตราที่สมเหตุผลทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑหลักของหนวยสินทรัพยที่ 3 ไดรับการคุมครองจากสิทธิบัตรเปน
ระยะเวลา 10 ป
บริษัทใหญ ไดเปดเผยรายการดังตอไปนี้รวมกับขอมูลอื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X3
การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนที่ไม
ทราบแนนอน
บริษัท ปนสว นคาความนิ ยมใหกับหนวยสินทรัพย ที่กอใหเกิดเงินสด 3 หนวย (2 หนว ยในยุโรป
ไดแก หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 และ 1 หนวยในอเมริกาเหนือ ไดแก หนว ยสินทรัพยที่ 3) และกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 1 กลุมในเอเชีย เพื่อทดสอบการดอยคา มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 3 และกลุมของหนวยสินทรัพย ก มีนัยสําคัญตอมูลคาตามบัญชีของคาความ
นิยมโดยรวมของบริษัท แตมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสว นใหกับหนว ยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ไมมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับคาความนิยมโดยรวม อยางไรก็ตาม มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ของหนวยสินทรัพยที่ 1
และ 2 คํานวณขึ้นโดยใชขอสมมติที่สําคัญบางประการรวมกัน โดยที่จํานวนมูลคาตามบัญชีรวมของคาความ
นิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยทั้งสองหนวยดังกลาวมีจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญตอคาความนิยมโดยรวม
กลุมของหนวยสินทรัพย ก
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพย ก กําหนดขึ้น จากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณ
โดยใชประมาณการทางการเงินที่อางอิงจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัท และใชอัตรา
คิดลดเทากับ 8.4% กระแสเงินสดที่อยูนอกระยะเวลาในงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ประมาณการ
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โดยใชอัตราการเติบโตอยางคงที่ที่ 6.3% ซึ่งเปนอัตราที่ไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวในตลาด
ที่กลุมของหนวยสินทรัพยตั้งอยู ฝายบริหารเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงอยางสมเหตุสมผลในขอสมมติที่สําคัญ
ที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี
หนวยสินทรัพยที่ 3
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่ 3 กําหนดขึ้นจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณโดยใช
ประมาณการทางการเงินที่อางอิงจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจ ากฝายบริหารของบริษัท และใชอัตราคิด ลด
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
มูลค าที่ ค าดว าจะไดรั บคื นของหน วยสิน ทรั พย ที่ 1 และ 2 กํา หนดขึ้ นจากมูลคา จากการใช หนว ย
สินทรัพยทั้งสองมีผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกัน และมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยกําหนดขึ้นโดยใช
ขอสมมติที่สําคัญบางประการรวมกัน การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยทั้งสองใชประมาณการที่
อางอิงจากงบประมาณซึ่งครอบคลุ มระยะเวลา 4 ป และไดรับอนุมัติจากฝา ยบริ หารแลว อัต ราคิ ด ลดที่ใ ช
เทากับ 7.9% กระแสเงินสดที่เกินกวาชวงงบประมาณประมาณการโดยใชอัตราการเติบโตอยางคงที่ที่ 5% ซึ่ง
ไมเกินอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ดําเนินธุรกิจอยู กระแสเงิน สด
ที่กําหนดไวในระหวางงวดงบประมาณของหนวยสินทรัพยทั้งสองประมาณขึ้นโดยใชอัตรากําไรขั้นตนเดียวกัน
และขอสมมติเกี่ยวกับราคาของวัตถุดิบในภาวะเงินเฟอเชนเดียวกัน ฝายบริหารเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่อยาง
สมเหตุสมผลที่เปนไปไดในขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนรวมของหนวยสินทรัพยทั้งสองลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี
กลุมของหนวยสินทรัพย ก
มูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยม

120,000 บาท

มูลคาตามบัญชีของชื่อทาง การคาซึ่งมีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอน

3,000,000 บาท

หนวยสินทรัพยที่ 1
และ 2 โดยรวม
800,000 บาท

1,000,000 บาท

-

หนวยสินทรัพยที่ 3
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กลุมของหนวยสินทรัพย ก

หนวยสินทรัพยที่ 3

หนวยสินทรัพยที่ 1
และ 2 โดยรวม

ขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใช (1)
• ขอสมมติที่สําคัญ
• อัตรากําไรขั้นตนในงวด • อัตราดอกเบี้ย
• อัตรากําไรขั้นตนใน
งบประมาณ
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
งวดงบประมาณ
อายุ 5 ป ของสหรัฐ
อเมริกาในงวด
งบประมาณ
• เกณฑที่ใชในการ
• กําไรขั้นตนเฉลี่ยของงวด • ผลตอบแทนของ
• กําไรขั้นตนเฉลี่ยของ
กําหนดคาใหกับขอ
กอนชวงงบประมาณปรับ
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
งวดกอนชวง
สมมติที่สําคัญ
เพิ่มดวยการปรับปรุง
อายุ 5 ป ของ
งบประมาณปรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สหรัฐอเมริกา ณ ป
ตามการปรับปรุง
ดําเนินงานที่คาดไว
เริ่มตนของงวด
ประสิทธิภาพในการ
งบประมาณ
ดําเนินงานที่คาดไว
•
• มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับ • มูลคาที่กําหนดขึ้น
• มูลคาที่กําหนดขึ้น
ขอสมมติสะทอน
สําหรับขอสมมติที่
สําหรับขอสมมติสะทอน
ประสบการณในอดีต
สําคัญมีความ
ประสบการณในอดีต
เวนแตการปรับปรุง
สอดคลองกับ
เวนแตการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
แหลงขอมูลภายนอก
ประสิทธิ ภาพในการ
ดําเนินงาน โดยฝาย
ดําเนินงาน โดยฝาย
บริหารเชื่อวาการเพิ่ม
บริหารเชื่อวาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอัตรา 5%
ประสิทธิภาพในอัตรา
มีความสมเหตุสมผลแลว
5% ตอปมีความ
สมเหตุสมผลแลว
• ขอสมมติที่สําคัญ
• อัตราแลกเปลี่ยนของ
• ราคาวัตถุดิบในภาวะ • ราคาวัตถุดิบในภาวะ
เงินเยนญี่ปุนและ
เงินเฟอ
เงินเฟอ
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ในระหวางงวดงบ
• เกณฑที่ใชในการ
• อัตราแลกเปลี่ยน
• การประมาณการดัชนี • การประมาณการดัชนี
กําหนดคาใหกับขอ
ลวงหนาของตลาดโดย
ราคาผูบริโภคใน
ราคาผูบริโภคใน
สมมติที่สําคัญ
เฉลี่ยตลอดชวง
ระหวางงวดงบประมาณ
ระหวางงวด
ปงบประมาณ
ของประเทศในกลุม
งบประมาณของ
อเมริกาเหนือซึ่งเปน
ประเทศในกลุมยุโรป
แหลงวัตถุดิบของ
ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบ
หนวยสินทรัพย
ของหนวยสินทรัพย
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กลุมของหนวยสินทรัพย ก
• มูลคาที่ระบุในขอสมมติ

• ขอสมมติที่สําคัญ
• เกณฑที่ใชในการ

กําหนดคาใหกับ
ขอสมมติที่สําคัญ

(1)

หนวยสินทรัพยที่ 1
และ 2 โดยรวม
มูลคาที่ระบุในขอ
• มูลคาที่ระบุในขอ
สมมติที่สําคัญมีความ
สมมติที่สําคัญมีความ
สอดคลองกับ
สอดคลองกับ
แหลงขอมูลภายนอก
แหลงขอมูลภายนอก
สวนแบงตลาดโดย
ประมาณ
สวนแบงตลาดเฉลี่ย
กอนที่จะเริ่ม
ปงบประมาณ ปรับ
เพิ่มขึ้นแตละปดวย
อัตราการเติบโตที่
คาดการณในแตละป
ฝายบริหารเชื่อวาการ
เติบโตของสวนแบง
ตลาดในอัตรา 6% ตอ
ปมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากมีการเพิ่ม
คาใชจายในการโฆษณา
และผลประโยชนจาก
การมีสิทธิบัตร
คุมครองผลิตภัณฑ
หลักเปนเวลา 10 ป
และการคาดการวาจะ
ไดรับประโยชนเพิ่ม
จากการดําเนินงานของ
หนวยสินทรัพยที่ 3
รวมกับสวนงานอื่นๆ
ในอเมริกาเหนือของ
บริษัท แม

หนวยสินทรัพยที่ 3
•

ที่สําคัญมีความ
สอดคลองกับแหลง
ขอมูลภายนอก
• สวนแบงตลาดโดย
•
ประมาณ
• สวนแบงตลาดเฉลี่ย
•
กอนที่จะเริ่มปงบ
ประมาณ
• มูลคาที่ระบุในขอสมมติ
ที่สําคัญเปนผลสะทอน
ประสบการณในอดีต
•
และไมมีการเปลี่ยน
แปลงของสวนแบงตลาด
เนื่องจากมีการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง และมีการ
คาดการณวาจะมีคูแขง
ขันเพิ่มขึ้นในเวลา
เดียวกัน

ขอสมมติที่สําคัญของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ที่แสดงในตารางจะเปนขอสมมติเฉพาะที่ใชในการคํานวณมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนของทั้งสองหนวยสินทรัพยเทานั้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้เปน ไปตามเกณฑที่กํ า หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญ ชีระหวางประเทศ
ฉบั บที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน ที่อ าจเกิดขึ้น และสิน ทรัพ ยที่ อาจเกิดขึ้ น ซึ่ งเปนการแกไ ขของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 37: Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets (Bound volume 2009))
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม

บทนํา1- บทนํา 23

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น
ความสัมพันธระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

1-9
10-13
11
12-13

การรับรูรายการ

14-35

ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันในปจจุบัน
เหตุการณในอดีต
ความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
การประมาณการภาระผูกพันที่นาเชื่อถือ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

14-26
15-16
17-22
23-24
25-26
27-30
31-35

การวัดมูลคา

36-52

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
การนําประมาณการหนี้สินมาใช
การนําขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและวัดมูลคามาปฏิบัติ

59-60
61-62
63-83

ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
สัญญาที่สรางภาระ
การปรับโครงสราง

63-65
66-69
70-83

ประมาณการที่ดีที่สุด
ความเสี่ยงและความไมแนนอน
มูลคาปจจุบัน
เหตุการณในอนาคต
การจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รายจายที่จะไดรับชดเชย

36-41
42-44
45-47
48-50
51-52
53-58
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การเปดเผยขอมูล
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ

ยอหนาที่
84-92
93
95
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 95 ทุกยอหนามีความสําคัญ และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใช
นโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นทุกรายการ เวนแตรายการ
ตอไปนี้
1.1 รายการที่เปนผลจากเครื่องมือทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม
1.2 รายการที่เ ปน ผลจากสัญ ญาที่มี ผลบังคับแลว เวนแตเป นสัญญาที่สร างภาระแก กิจการ
สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ใหไวหรือไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวเพียงบางสวนอยางเทาเทียมกัน
1.3 รายการที่เกิดจากสัญญาที่กิจการประกันภัยทํากับผูถือกรมธรรม หรือ
1.4 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ประมาณการหนี้สิน
บทนํา 2.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ใ หคํา นิยามสําหรับคํ าว าประมาณการหนี้สินวา เป นหนี้สินที่มีความไม
แนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ และกําหนดใหรับรูประมาณการหนี้สินก็
ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
2.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
2.2 มีความเปนไปไดคอนขางแน (ไดแก กรณีที่นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่กิจการ
จะสู ญ เสีย ทรั พ ยากรที่ มีป ระโยชน เ ชิง เศรษฐกิ จ ต อ กิ จ การเพื่ อ จ า ยชํ า ระภาระผู ก พั น
ดังกลาว และ
2.3 สามารถจัดทําประมาณการของจํานวนภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดวาจะเปนกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดขึ้นเทา นั้นที่กิจ การจะไมสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

บทนํา 3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสํา หรับคําวาภาระผูกพันจากการอนุมานวา หมายถึง ภาระ
ผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อเปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
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3.1
3.2

กิจ การแสดงออกใหฝ า ยอื่น ๆ เห็นว า กิ จการจะยอมรั บผิดชอบบางประการ โดยการ
ปฏิบัติในอดีตจนถือเปนแบบแผน โดยนโยบายที่ป ระกาศใช หรือโดยคําแถลงการณใน
ปจจุบันที่มีความเฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ
การกระทําตามขอ 3.1 ของกิจการสรางความคาดหมายที่มีมูลความจริงใหกับฝายอื่นๆ วา
กิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

บทนํา 4.

ในกรณีที่ยากยิ่ง ที่จะเกิด เชน การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีความไมชั ดเจนวา กิจการมีภาระ
ผูก พัน ในป จจุ บัน หรือ ไม ในกรณีดังกลา วใหกิจ การพิจ ารณาจากหลั กฐานทั้งหมดที่มีอ ยูห าก
หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตนาจะมีผลทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน
อยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มากกวาที่ไมนาจะมีอยู กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สิน
สําหรับภาระผูกพัน ในปจจุ บันหากภาระผู กพันนั้นเป นไปตามเกณฑการรับรูรายการที่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กําหนดไว ในกรณีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมเกิดขึ้นวากิจการไมมี
ภาระผูกพัน ในปจจุบัน กิจการตองเปดเผยข อ มูล เกี่ยวกับ หนี้สิน ที่อ าจเกิดขึ้น เว นแตในกรณี
ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
นั้นอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

บทนํา 5.

จํานวนที่ตองรับรูเปนประมาณการหนี้สินตองเปนจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตอง
นําไปจายชําระภาระผูกพันในป จจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการที่ ดีที่สุ ดใน
ที่นี้ หมายถึ ง จํา นวนที่สมเหตุ สมผลที่กิ จการจะยอมจ าย ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่ อ
ชําระภาระผูกพันหรือเพื่อโอนภาระผูกพันใหกับบุคคลที่สาม

บทนํา 6.

ในการวั ดมูล คาประมาณการหนี้สิน มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้กําหนดใหกิจการต องปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
6.1 พิจารณาถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนของประมาณการหนี้สิน อยางไรก็ตาม ความ
ไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อประมาณจํานวนประมาณการหนี้สินใหสูง
เกินควร หรือเพื่อรับรูหนี้สินดวยจํานวนที่สูงเกินจริง
6.2 คิดลดประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการ
หนี้สินนั้นอยา งมีสาระสํา คัญ โดยใช อัต ราคิดลดกอนหัก ภาษีซึ่ งสะท อนถึง การประเมิ น
สถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลา และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สิน
ที่ยังไมไดสะทอนในประมาณการที่ดีที่สุดของรายจาย เมื่อกิจการใชวิธีคิดลดกับ ประมาณ
การหนี้สิน กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สิน สวนที่เพิ่มขึ้นเนื่อ งจากเวลาที่ผานไปเปน
คาใชจายดอกเบี้ย
6.3 พิ จ ารณาถึ ง เหตุก ารณ ในอนาคต เช น การเปลี่ ยนแปลงของกฎหมายหรื อ วิ ท ยาการ
สมัยใหม เมื่อมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอที่ทําใหเชื่อถือไดวาเหตุการณในอนาคต
นั้นจะเกิดขึ้น
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6.4

ไมนํารายการผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดมารวมพิจารณาในการวัด
มูล คา ประมาณการหนี้สิน แมว า การจํา หน ายที่คาดว า จะเกิ ดขึ้นนั้ น จะเชื่อ มโยงอยา ง
ใกลชิดกับเหตุการณที่กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน

บทนํา 7.

ในกรณีที่กิจการคาดวาจะไดรับชดเชยรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่
กิจ การจา ยไปเพื่อ ชําระประมาณการหนี้สิน เชน เมื่อ กิจการมีสั ญญาประกันภั ย สัญ ญาชดเชย
คา เสียหาย หรือ ไดรับ การประกัน จากผูขายสิ นคาหรือ ผูใหบ ริก าร มาตรฐานการบั ญชีฉบั บ นี้
กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
7.1 รับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยเมื่อกิจการมีความมั่นใจมากวาหลังจากที่จาย
ชําระ
ภาระผูกพันแล วกิจ การนาจะไดรั บเงินชดเชยนั้นคืน โดยจํา นวนเงินชดเชยที่รับรูตองไม
เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และ
7.2 รับ รูเ งินชดเชยเป นสินทรั พย แยกต างหาก มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้กํ าหนดวา กิจ การ
อาจแสดงค าใชจายที่ เกี่ยวของกั บประมาณการหนี้สิน ในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จโดย
แสดงสุทธิจากจํานวนเงินชดเชย

บทนํา 8.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํ า หนดให กิ จ การต อ งทบทวนประมาณการหนี้ สิ น ทุ ก วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน และปรับปรุ งประมาณการหนี้สิน ดังกลา วเพื่ อสะทอ นใหเ ห็น ถึงใหเ ปนการ
ประมาณการที่ดี ที่สุ ดในปจจุบัน และกิ จการตองกลับ บัญชีประมาณการหนี้สินหากไมมี ความ
เปนไปไดคอนขางแนที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ ายชําระภาระ
ผูกพันอีกตอไป

บทนํา 9.

กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิมเทานั้น

ประมาณการหนี้สิน – การนําไปปฏิบัติใชกับเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บทนํา 10. มาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ อ ธิบ ายถึ งการนํา ขอ กํ า หนดในการรับ รู แ ละการวั ดมูลคาโดยทั่ว ไป
สําหรับประมาณการหนี้สินมาปฏิบัติกับ กรณีเ ฉพาะสามกรณี คือ ขาดทุนจากการดําเนิ นงานใน
อนาคต สัญญาที่สรางภาระ และการปรับโครงสราง
บทนํา 11. กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต การคาดคะเน
วากิจการจะเกิดขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตชี้ใหเห็นวาสินทรัพยบางรายการที่ใชในการ
ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุ
ไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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บทนํา 12. กิจการต องรับรูแ ละวัดมูลคาภาระผูกพันในปจ จุบั นซึ่ งเกิ ดจากสัญญาที่สรา งภาระเปน ประมาณ
การหนี้สินสัญญาที่สรา งภาระ หมายถึง สั ญญาที่กอใหเ กิด ตน ทุน ที่ไ มอาจหลีก เลี่ ยงไดจ ากการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ร ะบุไว ภายใตสัญ ญา ซึ่ งต นทุน ดังกลา วมีจํานวนสูง กวาประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสัญญานั้น
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใ หคํานิยามสําหรับคําวาการปรับโครงสรางวา หมายถึง แผนงานที่อยู
ภายใต ก ารวางแผนและควบคุมของฝ า ยบริ หารของกิ จ การ ซึ่งทํา ใหร ายการใดรายการหนึ่ ง
ตอไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญกับ
13.1 ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
13.2 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บทนํา 14. กิจการจะรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนการปรับโครงสรางก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใน
การรับรูประมาณการหนี้สิน โดยภาระผูกพันจากการอนุมานจากการปรับโครงสรางจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
14.1 กิจ การมีแผนการปรั บโครงสรา งที่ เป นทางการอย างละเอี ยด ซึ่งระบุ ถึงรายการต อไปนี้
เปนอยางนอย
14.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ
14.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ
14.1.3 สถานประกอบการ หน าที่ง าน และจํ านวนพนั กงานโดยประมาณที่จ ะไดรั บ
คาตอบแทนจากการเลิกจาง
14.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ
14.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง
14.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับ โครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ
จริงวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสรางโดยเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับ โครงสรางหรือ
โดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูไดรับผลกระทบทราบ
บทนํา 15. การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจาก
การอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิจการไมได ปฏิบัติตามขอ ใดข อหนึ่งตอ ไปนี้ก อน
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ
15.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับโครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศ
นั้ น ต อ งเป น ไปในลั ก ษณะที่เ ฉพาะเจาะจงเพี ย งพอที่จ ะสร า งความคาดหมายอย า งมี
มูลความจริงแกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
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บทนํา 16. ในกรณีที่การปรับ โครงสรางเกี่ยวของกับการขายการดําเนินงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ถือวา
ภาระผูกพันจากการขายจะยังไมเกิดขึ้นจนกวากิจการจะไดผูกมัดที่จะขายการดําเนินงานนั้น เชน
ทําสัญญาขายผูกมัดเอาไว
บทนํา 17. ประมาณการหนี้สินจากการปรับ โครงสรางตองรวมเฉพาะรายจา ยโดยตรงที่เกิดขึ้ นจากการปรับ
โครงสรางนั้น โดยรายจายดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
17.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสราง และ
17.2 ไมเ กี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอ ยางตอเนื่อ งของกิจ การ ดังนั้ น ประมาณการหนี้สินจาก
การปรับโครงสรางตองไมรวมคาอบรมใหมหรือคายายสถานที่ของพนักงานที่ยังจางงานอยู
คาใชจายทางการตลาด หรือคาใชจายในการลงทุนในระบบหรือเครือขายใหมที่เกี่ยวของ
กับการจําหนาย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึ ง รายการขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
18.1 ภาระผูกพันที่อาจมีอยูอั นเนื่องมาจากเหตุ การณในอดีต แตการจะทราบวาภาระผูกพั น
ดังกลาวมี อยูหรือไมนั้นตอ งได รับการยืนยันจากเหตุ การณอยางนอ ยหนึ่ งเหตุก ารณใ น
อนาคตซึ่งยังไมมีความ แนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นโดยเหตุการณดังกลาวตองไม
อยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ
18.2 ภาระผูก พันในปจจุบั นซึ่งเกิดขึ้น จากเหตุการณใ นอดีต แตไ มสามารถรับรูเปนหนี้สินได
เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
18.2.1 ไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิ จการจะสูญเสีย ทรัพยากรที่มีป ระโยชนเชิง
เศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน หรือ
18.2.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ
บทนํา 19. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวากิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับหนี้สิน ที่อาจเกิ ดขึ้น นั้นเวนแตความน าจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพ ยากรที่มีประโยชน
เชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
บทนํา 20. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหคํานิยามสําหรับคําวาสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นวา หมายถึง สินทรัพยที่อาจ
มีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้น ตองไดรับ
การยื นยันจากเหตุ การณ อยางน อยหนึ่ งเหตุ การณ ในอนาคตซึ่ งยังไม มีความแน นอนวาจะเกิดขึ้ น
หรือไม เกิ ดขึ้นโดยเหตุการณ ดังกล าวต องไม อยู ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ ตัวอย างเช น
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่กิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่
แนนอน
บทนํา 21. กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพ ยที่อาจเกิดขึ้นนั้น
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
บทนํา 22. เมื่อกิจการมีความมั่นใจมากวารายไดนาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน สิน ทรัพยที่เกี่ยวของกับรายไดนั้น
ไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นแตถือเปนสินทรัพยที่ตองรับรู

วันถือปฏิบัติ
บทนํา 23. มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อ าจ
เกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวั ตถุประสงคเพื่ อใหแ น ใจวากิ จการนํ าเกณฑการรั บรูรายการและการวั ดมูล คา
มาปฏิ บั ติกั บ ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย า งเหมาะสม และมี
การเปดเผยข อมู ลเกี่ยวกับรายการดัง กลา วในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน อยา งเพียงพอ เพื่อชวยใหผู ใช
งบการเงินเขาใจถึงลักษณะ จังหวะเวลา และจํานวนที่แสดงอยูในงบการเงินนั้น

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้ใหถื อปฏิบัติ กับกิจ การทุ กกิ จการในการบั นทึกบั ญชีเ กี่ย วกับประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ยกเวนรายการตอไปนี้
1.1 รายการที่เปนผลจากสัญญาที่มีผลบังคับแลว ซึ่งไมใชสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ
1.2 (ยอหนานี้ไมใช)
1.3 รายการที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

2.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ ไมใหถือปฏิบัติกั บเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึ งการค้ํ าประกัน ) ที่อยูใ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 39 เรื่อ ง การรั บรู และการวัดมูล คา เครื่อ งมื อทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช)

3.

สัญญาที่มีผลบังคับแลว คือ สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายยังไมไดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวหรือได
ปฏิบัติตามภาระผูกพั นที่ใหไ วเ พียงบางสวนอยางเทา เที ยมกัน กิจการไมต องนํา มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาที่มีผลบังคับแลว เวนแตสัญญานั้นเปนสัญญาที่สรางภาระแกกิจการ

4.

(ยอหนานี้ไมใช)

5.

กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หากมาตรฐานการ
บัญ ชีฉบั บ อื่ น ครอบคลุมถึ งการปฏิบั ติทางบั ญ ชีเ กี่ยวกั บ ประเภทที่เ ฉพาะของประมาณการหนี้ สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางประเภทของประมาณการหนี้สินที่ครอบคลุม
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นมีดังตอไปนี้
5.1 สัญญากอสราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)
5.2 ภาษีเงินได (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)
5.3 สัญ ญาเชา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญ ญาเชา) อยา งไร
ก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา ไมไดใหขอกําหนด
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5.4
5.5

ที่เ ฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสัญ ญาเชาดําเนินงานที่ สรางภาระแกกิจการ ดั งนั้น กิจการตองนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติกับสัญญาดังกลาว
ผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช))
สัญ ญาประกัน ภัย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภัย
(เมื่อมีการประกาศใช)) อยางไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับการประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นของผูรับประกัน ไมรวมถึงประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากภาระผูกพันทางสัญญาและสิทธิ
ภายใตสัญ ญาประกันภัยซึ่ง อยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)

6.

การรับรูประมาณการหนี้สินอาจสัมพันธกับการรับรูรายได ตัวอยางเชน เมื่อกิจการใหการค้ําประกันเพื่อ
เป นการแลกเปลี่ ยนกับค าธรรมเนียม มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บนี้ ไม ครอบคลุ มถึงการรับ รูรายได และ
ไมไดเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
(เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งไดระบุถึงสถานการณที่เขาเกณฑการรับรูรายได และใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การนําเกณฑการรับรูรายไดมาปฏิบัติ

7.

ตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ “ประมาณการหนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่มีความ
ไมแ นน อนเกี่ ยวกั บจั งหวะเวลาหรือจํานวนที่ตอ งจายชํา ระ ในบางประเทศ คําวาประมาณการหนี้สิน
ถูก ใช ประกอบกับ รายการอื่ นๆ เชน ค าเสื่ อมราคา คาเผื่อ การดอยคา ของสิน ทรัพ ย และคา เผื่อ หนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการที่ใชปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ดังนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จึงไมครอบคลุมถึงการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกลาว

8.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ไมไดหา มหรือ ใหขอกํ าหนดเกี่ ยวกับ การนํา รายจ ายมารวมเป นต นทุนของ
สินทรัพยเมื่อกิจการรับรูประมาณการหนี้สิน ดังนั้น กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของ
ซึ่งระบุวารายจายสวนใดถือเปนสินทรัพยและรายจายสวนใดถือเปนคาใชจายมาถือปฏิบัติ

9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับ การปรับโครงสราง ซึ่ งรวมถึง
การดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อการปรับโครงสรางเปนไปตามคํานิยามการดําเนินงานที่ยกเลิกกิจการตอง
เป ด เผยข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามข อ กํ า หนดที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก
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คํานิยาม
10.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ประมาณการหนี้สิน

หมายถึง

หนี้ สิน ที่มี ความไม แน นอนเกี่ย วกั บจั งหวะเวลา
หรือจํานวนที่ตองจายชําระ

หนี้สิน

หมายถึง

ภาระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ของกิ จ การ ซึ่ ง เป น ผล
จากเหตุการณในอดีตที่การชําระภาระผูกพันนั้น
คาดวาจะสงผลใหกิจการตอ งสูญเสียทรัพยากร
ที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระ

หมายถึง

เหตุ การณ ที่กอ ให เกิ ดภาระผู กพันตามกฎหมาย
หรื อภาระผู กผั นจากการอนุมาน ซึ่ งเปนผลให
กิ จ การต อ งจ า ยชํ า ระภาระผู ก พั น นั้ น โดยไม มี
ทางเลือกอื่นที่เปนไปได

ภาระผูกพันตามกฎหมาย

หมายถึง

ภาระผูก พันที่ เ กิ ดจากรายการใดรายการหนึ่ ง
ตอไปนี้
1) สัญญา (ตามเงื่อนไขที่ระบุไวอ ยางชัดแจง
หรือโดยนัย)
2) กฎหมายที่ใชบังคับ
3) ผลบังคับตามกฎหมายอื่น

ภาระผูกพันจากการอนุมาน

หมายถึง

ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทําของกิจการเมื่อ
เปนไปตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
1) กิจการแสดงออกใหฝายอื่นๆ เห็นวากิจการ
จะยอมรั บ ผิ ด ชอบบางประการ โดยการ
ปฏิ บั ติ ใ นอดี ต จนถื อ เป น แบบแผน หรื อ
โดยนโยบายที่ ป ระกาศใช ห รื อ โดยคํ า
แ ถ ล ง ก า ร ณ ใ น ป จ จุ บั น ที่ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจงอยางเพียงพอ และ
2) การกระทํ า ตามข อ 1) ของกิ จ การสร า ง
ความคาดหมายที่ มี มู ล ความจริ ง ให กั บ
ฝา ยอื่น ๆ วา กิจ การจะรั บผิ ดชอบต อภาระ
ผูกพันที่เกิดขึ้น
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หมายถึง

รายการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1) ภาระผู ก พั น ที่ อ าจมี อ ยู อั น เนื่ อ งมาจาก
เหตุการณใ นอดีต แตการจะทราบว าภาระ
ผู ก พั น ดั ง กล า วมี อ ยู ห รื อ ไม นั้ น ต อ งได รั บ
การยื น ยั น จากเหตุ ก ารณ อ ย า งน อ ยหนึ่ ง
เหตุ ก ารณ ใ นอนาคตซึ่ ง ยั ง ไม มี ค วาม
แน น อนว า จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม เ กิ ด ขึ้ น โดย
เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วต อ งไม อ ยู ใ นความ
ควบคุมทั้งหมดของกิจการ
2) ภาระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก
เหตุก ารณใ นอดีต แต ไมส ามารถรับรู เปน
หนี้สินไดเนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
(1) ไม มี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่
กิ จ การจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพัน หรือ
(2) จํา นวนของภาระผู กพัน ไม ส ามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

หมายถึง

สินทรัพยที่อาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณใน
อดี ต แต การจะทราบวา สินทรัพย ดัง กลาวมีอ ยู
หรือ ไมนั้ นตอ งได รับการยื นยั นจากเหตุการณ
อย า งนอ ยหนึ่งเหตุการณใ นอนาคตซึ่ งยั งไมมี
ความแน นอนว า จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม เ กิ ด ขึ้ น โดย
เหตุการณดัง กล าวตอ งไมอยู ใ นความควบคุ ม
ทั้งหมดของกิจการ

สัญญาที่สรางภาระ

หมายถึง

สัญญาที่กอ ใหเ กิด ตน ทุนที่ไมอ าจหลีกเลี่ยงได
จากการปฏิบั ติต ามภาระผูก พัน ที่ร ะบุ ไว ภายใต
สั ญ ญา ซึ่ ง ต น ทุ น ดั ง กล า วมี จํ า นวนสู ง กว า
ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิจ ที่ ค าดว า จะได รั บ จาก
สัญญานั้น
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การปรับโครงสราง

หมายถึง

แผนงานที่ อยู ภายใตก ารวางแผนและควบคุ ม
ของฝายบริ หารของกิจ การซึ่ง ทําใหรายการใด
รายการหนึ่งตอไปนี้เกิ ดการเปลี่ย นแปลงอยา ง
มีสาระสําคัญ
1) ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
2) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น
11.

ประมาณการหนี้ สิ น สามารถแยกจากหนี้ สิ น ประเภทอื่ น เชน เจ า หนี้ ก ารค า และรายการคา งจ า ย
เนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและจํานวนของรายจายในอนาคตที่ตองจายชําระในทาง
ตรงกันขาม
11.1 เจาหนี้การคาเปนหนี้สินที่กิจการตองจายสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือบริโภคที่กิจการ
ยังไม ไดจา ยชําระ ยังไมได รับ ใบเรี ยกเก็ บเงิน หรือ ยัง ไมไดตกลงอยา งเปน ทางการกับ ผูขาย
สินคาหรือผูใหบริการ และ
11.2 รายการคางจ า ยเปนหนี้สิน ที่กิ จการตองจ ายสํา หรับสิน คาหรือบริการที่ไ ดรับหรือบริโภคที่
กิจการยังไมไดจายชําระ ยังไมไดรับใบเรียกเก็บเงิน หรือยังไมได ตกลงอยางเปนทางการกั บ
ผูขายสินคาหรือผูใหบริการ รวมถึงจํานวนที่คางชําระกับพนักงาน เชน คาพักรอนคางจาย แมวา
ในบางครั้งกิจการจําเปนตองประมาณจํานวนหรือจังหวะเวลาของรายการคางจ าย แตตามปกติ
การประมาณดั งกลาวจะมีความไมแน นอนน อยกว าการประมาณจํานวนหรื อจั งหวะเวลาของ
ประมาณการหนี้สิน
ตามปกติกิจการจะแสดงรายการคางจายเปนสวนหนึ่งของเจา หนี้การคาหรือเจาหนี้อื่น ในขณะที่แสดง
ประมาณการหนี้สินเปนรายการแยกตางหาก

ความสัมพันธระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
12.

ตามความหมายโดยทั่ วไป ประมาณการหนี้ สิน คือ หนี้ สิน ที่อาจจะเกิ ดขึ้น เนื่อ งจากมีจํา นวนหรื อ
จังหวะเวลาของการจายชําระที่ไมแนนอน อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชคําวา
“หนี้สินที่อาจเกิ ดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิ ดขึ้น” เฉพาะกับ หนี้สินและสินทรัพ ยที่ไมสามารถรับรู ได
เนื่องจากการที่จะทราบวาหนี้สินหรือสินทรัพยดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณ
อย างน อยหนึ่ งเหตุ การณ ในอนาคตซึ่ งยั งมี ความไม แน นอนว าจะเกิ ดขึ้ นหรื อไม เกิ ดขึ้ นโดยเหตุ การณ
ดั งกล าวต อ งไม อ ยู ใ นความควบคุ ม ทั้ ง หมดของกิ จ การ นอกจากนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
ยังกําหนดใหใชคําวา “หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น” กับหนี้สินที่ยังไมเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ
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13.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอแตกตางระหวางประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
13.1 ประมาณการหนี้สินเปนประมาณการที่กิจการตองรับรูเปนหนี้สินหากกิจการสามารถประมาณ
มูลคา ไดอย างนาเชื่อ ถือ เนื่อ งจากประมาณการหนี้สิ นเปน ภาระผู กพั นในป จจุ บันซึ่ งมี ความ
เป นไปได คอ นข างแน ที่กิ จการจะสูญ เสี ยทรัพ ยากรที่มี ประโยชนเ ชิง เศรษฐกิ จเพื่อ จา ยชํ าระ
ภาระผูกพันนั้น และ
13.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คือ หนี้สินที่กิจการยังไมสามารถรับรูเปนหนี้สินไดเนื่องจากเหตุผลขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
13.2.1 หนี้ สิ น ที่อ าจเกิ ดขึ้ น นั้ น เป น ภาระผู ก พั น ที่อ าจมีอ ยูแ ตยัง ไมไ ดรั บ การยืน ยั น ว า
กิจการมีภาระผู กพันในป จจุบันที่จะนําไปสูการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ หรือ
13.2.2 หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น นั้ น ไม เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารรั บ รู ร ายการที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ (ไม ว า จะเป น การที่ ภ าระผู ก พั น ดั งกลา วไม มี ความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสู ญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่ อ
จายชําระภาระผูกพัน หรือการที่กิจการไมสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพัน
นั้นไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ)

การรับรูรายการ
ประมาณการหนี้สิน
14.

ประมาณการหนี้สินจะตองรับรูก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
14.1 กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปน
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
14.2 มีความเปนไปไดคอนขา งแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจต อ
กิจการเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว และ
14.3 สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ

ภาระผูกพันในปจจุบัน
15.

ในกรณีที่ ยากยิ่ งที่ จะเกิด เมื่ อมี ความไม ชั ดเจนว ากิ จการมีภาระผูก พันในป จจุ บัน ณ วั นสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานหรือไม ใหกิจ การพิ จารณาจากหลักฐานทั้ง หมดที่มีอ ยู หากหลัก ฐานดัง กลาว
แสดงใหเห็นวาเหตุการณใ นอดีตนาจะมีผลทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันอยู ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานมากกวาที่ไมนาจะมีอยู

16.

ในกรณีทั่ วไป จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเหตุการณในอดี ตกอใหเกิดภาระผู กพันในปจจุบัน หรือไม แต
ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด ตัวอยางเชน การฟองรองตามกฎหมาย อาจมีการโตแยงกันวาเหตุการณบ าง
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เหตุการณไดเกิดขึ้นแลวหรือ ยังไมเกิด หรือเหตุการณที่เกิดขึ้ นทําใหกิจการมีภาระผูกพันในปจ จุบัน
หรื อ ไม ในกรณี ดั ง กล า ว กิ จ การต อ งพิ จ ารณาหลั ก ฐานทั้ ง หมดที่ มี อ ยู (ซึ่ ง รวมถึ ง ความเห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญและหลักฐานเพิ่มเติมที่ไ ดจ ากเหตุก ารณภ ายหลังรอบระยะเวลารายงาน) เพื่อ กํา หนดวา
กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือไม โดยเมื่อพิจารณาจากหลักฐาน
ดังกลาวกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
16.1 กิจ การต องรับ รูประมาณการหนี้ สิน สํา หรับภาระผู กพันในปจจุ บันที่พิ จารณาวาเปนไปตาม
เกณฑการรับรูแลว เห็น วานาจะมีอ ยูม ากกวาไมนาจะมีอ ยู ณ วั นสิ้น รอบระยะเวลารายงาน
หากภาระผูกพันดังกลาวเปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ และ
16.2 กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันที่พิจารณาแลวเห็นวา
ไมนา จะมีอยูมากกวานา จะมีอยู ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน เวนแต กรณีที่พิจ ารณาแลว
เห็นว าความนาจะเปน ที่กิจการจะสูญเสียทรัพ ยากรที่มีประโยชนเ ชิง เศรษฐกิ จเพื่อ จา ยชําระ
ภาระผูกพันนั้นอยูในระดับที่ไมนาจะเปนไปได (ดูยอหนาที่ 86)

เหตุการณในอดีต
17.

เหตุการณในอดีตที่มีผลทําใหภาระผูกพันในปจจุบันเกิดขึ้น เรียกวาเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน
เหตุการณใ นอดีต จะถื อเปน เหตุ การณ ที่ก อใหเ กิดภาระผูก พันไดก็ตอ เมื่อ เหตุ การณ นั้นเป นเหตุให
กิจการตองจายชําระภาระผูกพันโดยไมมี ทางเลือกอื่นที่เปนไปได เหตุการณดังกลาวตองเป นไปตาม
ขอกําหนดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
17.1 เมื่อการจายชําระภาระผูกพันสามารถมีผลบังคับตามกฎหมาย หรือ
17.2 เปนภาระผูกพันจากการอนุมาน เมื่อเหตุการณซึ่งอาจเปนการกระทําของกิจการไดสรางความ
คาดหมายอยางมีมูลความจริงกับฝายอื่นๆ วากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

18.

งบการเงินมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไมใชฐานะ
การเงินที่อาจเปนไปไดในอนาคต ดังนั้น กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนที่จําเปน
จะตองเกิดขึ้นเพื่อการดําเนินงานในอนาคต หนี้สิน ที่กิ จการรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ตองเป น
หนี้สินที่กิจการมีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเทานั้น

19.

ประมาณการหนี้ สิน ที่กิ จการรับรูตองเปนภาระผูกพั นที่เ กิดจากเหตุ การณในอดีตและไมขึ้นกับการ
กระทําในอนาคตของกิจการ เชน การที่กิจการตองจายคาปรับหรือคาใชจายในการกําจัดมลพิษเนื่องจาก
กระทํ าผิ ดกฎหมายสิ่ งแวดล อม การจ ายค าปรั บหรื อคาใช จ ายดังกล าวจะทํา ใหกิ จ การตอ งสู ญ เสี ย
ทรั พยากรที่มี ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อชํา ระภาระผูกพั นที่เ กิดขึ้นไมว าการกระทํา ในอนาคตของ
กิจ การจะเปน เชนไร ในทํานองเดียวกั น กิจ การตอ งรับรูป ระมาณการหนี้ สินสําหรั บต นทุนในการรื้อ
ถอนแทนขุดเจาะน้ํามันหรือโรงงานไฟฟาปรมาณูเทากับจํานวนที่กิจการตองรับผิดชอบเพื่อแกไขความ
เสียหายที่ไดเกิดขึ้น ในทางกลับกัน กิจการอาจไดรับแรงกดดันเชิงพาณิชยหรือขอกําหนดตามกฎหมาย
ที่ทําให กิจการมีความตั้งใจหรือจําเป นที่จะยุติรายจายในการดํา เนินงานในลักษณะใดลั กษณะหนึ่งใน
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อนาคต เชน การติดตั้งเครื่อ งกรองควั นสําหรั บโรงงานบางประเภท ในกรณีนี้ กิ จการตองไมรับ รู
ประมาณการหนี้สินเนื่องจากภาระผูกพันในปจจุบันสําหรับรายจายในอนาคตถือวายังไมเกิดขึ้น เพราะ
กิจการสามารถหลีกเลี่ยงรายจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดดวยการกระทําในอนาคตของกิจการเอง เชน
การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน
20.

แม วาภาระผูกพันมัก จะเกี่ยวของกั บอีกฝายหนึ่งซึ่ งเปนผูที่จ ะไดรับ ชําระภาระผูกพัน แตกิจการไม
จํา เปน ตองทราบวาผู ที่จะได รับ ชําระภาระผูกพันนั้ นเปน ใคร ซึ่งตามความเป นจริ งผูที่จ ะไดรับชํ าระ
ภาระผู กพั นอาจเปน สาธารณชนทั่ วไป ดังนั้ น เนื่ องจากภาระผูกพั นมั กจะเกี่ยวขอ งกั บการใหคํ ามั่ น
สัญญากับอีกฝายหนึ่ง การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันจาก
การอนุมาน ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถาการตั ดสิน ใจดังกลาวไมได ถูกสื่อสารก อนวัน สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานไปยังผูที่ไดรับผลกระทบในลักษณะที่ เฉพาะเพียงพอที่จะทําใหผูที่ไดรับผลกระทบ
เกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวากิจการจะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่เกิดขึ้น

21.

เหตุการณที่ไมกอใหเกิดภาระผูกพันในทันทีอาจกอใหเกิดภาระผู กพัน ในภายหลังเนื่องจากกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงไป หรือการกระทําบางอยางของกิจการที่ทําใหภาระผูกพัน จากการอนุมานเกิดขึ้น (เชน
การแถลงตอสาธารณชนในลักษณะที่เฉพาะเพียงพอ) ตัวอยางเชน เมื่อกิจการกอใหเกิดความเสียหาย
ตอ สิ่งแวดลอม กิ จการอาจไมมี ภาระผูก พัน ที่จ ะตอ งฟ นฟู ความเสียหายที่เ กิ ดจากการกระทํา ของ
กิจการ อยางไรก็ตาม เหตุการณที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายจะกลายเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระ
ผูกพันเมื่อ กฎหมายที่ประกาศใหมมี ผลทําใหกิ จการตอ งแกไ ขความเสี ยหายที่มีอยู หรื อเมื่อ กิจ การ
ยอมรับตอสาธารณชนวา จะรับผิดชอบในการแกไ ขความเสียหายดังกลาวในลักษณะที่ทําใหเกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุมาน

22.

เมื่อรายละเอียดในรางกฎหมายใหมยังไมผานการพิจารณาขั้นสุดทาย ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อเปนที่
คาดไดวากฎหมายใหมจะไดรับการบัญญัติขึ้นตามขอกําหนดที่รางไวอยา งแนนอน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ กํา หนดใหภาระผูกพั นที่ เป นผลจากร างกฎหมายดังกลาวถื อว าเป นภาระผู กพั นตามกฎหมาย
อยางไรก็ตาม สถานการณที่แตกตางกันที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายอาจทําใหกิจการไมสามารถระบุ
ลงไปไดวาเหตุการณใดจะทําใหการบัญญัติกฎหมายเกิดขึ้นแนนอน ในหลายกรณี กิจการอาจไมมีทาง
ทราบวา รา งกฎหมายใหม จะไดรั บการบัญ ญัติ เป นกฎหมายหรื อไมจ นกระทั่ง กฎหมายนั้ นไดรั บการ
บัญญัติขึ้นจริง

ความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
23.

หนี้สินที่กิจการสามารถรับรูไดตองไมเปนแตเพียงภาระผูกพันในปจจุบันเทานั้น แตตองมีความเปนไป
ไดคอ นขา งแน ที่กิ จ การจะสูญ เสียทรั พ ยากรที่มีป ระโยชน เ ชิงเศรษฐกิ จ เพื่ อ จ า ยชํา ระภาระผูก พั น
ดัง กล า ว ตามวั ต ถุ ป ระสงค ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ความเป น ไปได ค อ นข า งแน หมายถึ ง
การสูญเสียทรัพยากรหรื อเหตุการณอันจะมีความเปนไปไดก็ตอ เมื่อเหตุการณนั้นมีความเปนไปไดที่
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จะเกิดขึ้นมากกวาไมนาจะเกิดขึ้น เมื่อไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ภาระผูกพันในปจจุบันจะมีอยู
กิจการตองเปดเผยหนี้สิน ที่อ าจจะเกิดขึ้น ยกเวน ความนา จะเปนที่กิจการจะสูญ เสีย ทรัพ ยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้นจะอยูในระดับไมนาเปนได (ดูยอหนาที่ 86)
24.

หากกิจการมีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ เชน การรับประกันสินคาหรือสัญญาที่คลายคลึง
กัน กิจการตองกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลานั้น
โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแน
ที่กิ จการจะสูญ เสียทรัพ ยากรเพื่ อจา ยชํ าระภาระผูกพั นบางรายการที่จั ดอยู ในประเภทเดียวกันจะมี
ระดับต่ํา แตอาจมีความเปนไปไดที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรจํานวนหนึ่งไปเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
โดยรวมทั้งประเภท ในกรณีดังกล าว กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินหากประมาณการหนี้สินนั้น
เปนไปตามเกณฑการรับรูรายการ

การประมาณการภาระผูกพันที่นาเชื่อถือ
25.

การใชป ระมาณการถือ เป นป จจั ยสํ าคั ญในการจัด ทํา งบการเงิน และไมไ ดทํ าใหง บการเงิ นขาดความ
นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งประมาณการหนี้สิน ซึ่งโดยลักษณะแลว เปนรายการที่มีความไมแนนอน
สูง กวารายการอื่น ที่บัน ทึก อยูในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน ในกรณี ที่ย ากยิ่ง ที่จะเกิ ด กิ จการจะ
สามารถกํ าหนดชวงของจํานวนรายจา ยที่นาจะเกิ ดขึ้น และสามารถประมาณการภาระผูกพันที่เชื่อถือ
ไดอยางเพียงพอที่จะใชรับรูเปนประมาณการหนี้สิน

26.

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด กิจการอาจไมสามารถจัดทําประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ ทําใหกิ จการไม
สามารถรับรูหนี้สินนั้น ได ดังนั้น กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้ สินนั้นเปนหนี้สิน ที่อาจเกิ ดขึ้น
(ดูยอหนาที่ 86)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27.

กิจการตองไมรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.

กิจ การต องเป ดเผยขอ มูลเกี่ ยวกับ หนี้สิน ที่อาจเกิ ดขึ้น ตามที่กํา หนดไวในย อหนา ที่ 86 เวน แต ความ
นาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจอยูในระดับที่ไมนาเปนไปได

29.

ในกรณีที่กิจการตองรับผิดชอบภาระผูกพันรวมกับผูอื่น กิจการตองถือวาภาระผูกพันสวนที่ผูอื่นตอง
รับผิดชอบเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ และรับรูภาระผูกพันสวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแน
วากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนประมาณการหนี้สิน เวน แตในกรณีที่ยาก
ยิ่งที่จะเกิดที่กิจการไมสามารถประมาณมูลคาของหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

30.

หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นอาจเปลี่ ยนแปลงไปจากลั กษณะที่ คาดไว แต เริ่ มแรก ดั งนั้ น กิ จการต องประเมิ น
สถานการณ อยางต อเนื่ องเพื่ อกํ าหนดว าความเป นไปได ที่กิ จการจะสู ญเสียทรั พยากรที่ มีประโยชน
เชิ งเศรษฐกิ จเกิ ดขึ้ นแล วหรื อไม หากมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ กิ จ การจะสู ญ เสี ย ประโยชน
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับรายการที่เคยถือเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น กิจการตองรับรูประมาณการ
หนี้สินในงบการเงินในงวดที่ความเปนไปไดนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป (เวนแตในสถานการณที่ยากยิ่งที่จะ
เกิดที่กิจการไมสามารถจัดทําประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ)

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
31.

กิจการตองไมรับรูสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

32.

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นมักเกิดจากเหตุการณที่ไมไดวางแผนไวหรือไมไดคาดการณไวที่กอใหเกิดความ
นาจะเปน ที่กิ จการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิ จ ตั วอยา งเชน การเรียกรอ งค าสิน ไหมทดแทนที่
กิจการกําลังดําเนินการตามกฎหมายซึ่งผลการตัดสินยังไมเปนที่แนนอน

33.

กิจ การตองไมรับรูสิน ทรัพยที่ อาจเกิดขึ้นในงบการเงิน เนื่องจากการรับรูดังกลา วอาจทํา ใหกิ จการ
บันทึ กรายไดที่อาจจะไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม หากมีความแนนอนมากวารายไดจะเกิดขึ้นอยางแนนอน
รายการดังกลาวไมถือวาเปนสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และการรับรูรายการดังกลาวถือวาเหมาะสม

34.

กิจการตองเปด เผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 89 หากมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

35.

กิจการตองประเมินสถานการณเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวางบการเงิน
จะสะทอ นภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับ สิน ทรั พย ดังกล าว หากมีความแนน อนว าประโยชนเชิ งเศรษฐกิ จ
ที่ ไ ด รั บ จะเพิ่ ม ขึ้ น กิ จ การต อ งรั บ รู สิ น ทรั พ ย แ ละรายได ที่ เ กี่ ย วข อ งในงบการเงิ น ในงวดที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในกรณีที่มี ความเปนไปไดคอนข างแนที่กิ จการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ดูยอหนาที่ 89)

การวัดมูลคา
ประมาณการที่ดีที่สุด
36.

กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจาย
ชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

37.

ประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน คือ จํานวนที่สมเหตุสมผล
ที่กิ จการจะจายเพื่อชําระภาระผู กพั นหรื อโอนภาระผู กพั นใหกับบุ คคลที่สาม ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ตามปกติภาระผูกพั นอาจมี จํ านวนสู งเกิ นกว าที่กิ จการจะจ ายชํ าระหรื อโอน ณ วั นสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน อยางไรก็ ตาม ประมาณการของจํ านวนที่สมเหตุ ผลที่กิ จการจะจ ายเพื่ อชํ าระหรื อ
โอนภาระผูกพั นถื อเป นประมาณการที่ดี ที่สุ ดของรายจายที่ ตองนําไปจายชําระภาระผู กพั นในปจจุ บัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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38.

กิ จการต องประมาณรายจ ายและผลกระทบทางการเงิ นโดยใชดุ ลยพิ นิ จของฝ ายบริ หารของกิ จการ
ประกอบกับประสบการณที่ไดจากรายการบัญชี ที่คลายคลึงกัน และรายงานของผูเชี่ยวชาญอิสระในบาง
กรณี หลักฐานที่ใช ในการพิ จารณาต องรวมถึ งหลักฐานที่ได รั บเพิ่ มเติมจากเหตุการณ ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน

39.

เนื่องจากมีความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนที่จะรับรูเ ปนประมาณการหนี้สิ้น กิจการจึงตอ งนําวิ ธีการ
หลายวิธี ตามสถานการณมาใช หากประมาณการหนี้สินเกี่ยวของกับประชากรขนาดใหญของรายการ
กิจการตองประมาณภาระผูกพันจากการถวงน้ําหนักรายจายที่นาจะเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใชความเปนไป
ไดที่เกี่ยวของ วิธีทางสถิติที่ ใชในการประมาณนี้เรียกวา “มูลคา ที่คาดวาจะเกิด” ดังนั้ น ประมาณการ
หนี้สินอาจมีจํานวนแตกตางกันหากความนาจะเปน ที่รายจายจะเกิดขึ้นมีอัตราไมเ ทากัน เชน รอยละ
60 กั บ ร อ ยละ 90 หากรายจ า ยที่ น า จะเกิ ด ขึ้ น ในช ว งจํ า นวนที่ ป ระมาณไว มี ค วามต อ เนื่ อ งกั น
และรายจายทุกจุดของชวงจํานวนนั้นมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นเทาเทียมกัน กิจการตองใชรายจายที่
นาจะเกิดขึ้น ณ จุดกึ่งกลางของชวงจํานวนนั้นเปนตัวแทนของประมาณการหนี้สิน
ตัวอยาง
กิจการขายสินคาโดยใหการรับประกันสินคา กิจการจะรับผิดชอบคาใชจายในการแกไขความเสียหายที่
เกิ ดขึ้นของสินคา ที่เ สียหายจากการผลิต ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ถาความเสียหายเกิดขึ้ นเพียง
เล็กนอยแตเกิดกับสินคา ทุกรายการที่จําหนาย ตนทุนในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ
1 ลา นบาท หากความเสี ยหายเป น ความเสี ยหายที่สํ า คัญ และเกิ ดกั บ สิน คา ทุ ก รายการที่จํ า หน า ย
คาใชจายในการแกไขความเสียหายจะมีจํานวนประมาณ 4 ลานบาท
จากประสบการณในอดีตของกิจการ และความคาดหมายในอนาคตชี้ใหเห็นวาในปที่จะมาถึง
75% ของสินคาที่ขายจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น
20% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายไมมากนัก
5% ของสินคาที่ขายจะมีความเสียหายที่สําคัญ
ตามยอหนาที่ 24 กิจการจะต องประเมินความนาจะเป นของกระแสเงินสดที่กิจการจะต องจายสําหรั บ
ภาระผูกพันในการรับประกันสินคาโดยรวม
มูลคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นของคาใชจายในการแกไขความเสียหายมีดังนี้
(75% ของ 0) + (20% ของ 1 ลานบาท) + (5% ของ 4 ลานบาท) = 400,000 บาท

40.

ในการประมาณมูลคาของภาระผูกพันรายการหนึ่งกิจการอาจเห็นวาจํานวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุด
เฉพาะรายการ คือ ประมาณการที่ดีที่ สุดของหนี้สิน อยา งไรก็ตาม ในกรณีดังกล าว กิจการยังคงตอ ง
พิจารณาถึงรายจายที่เปนไปไดอื่นๆ หากพบวารายจายที่เปนไปไดอื่นๆ เกือบทุกจํานวนมีระดับสูงกวา
หรือต่ํากวาจํา นวนรายจายที่นาจะเกิดขึ้นที่สุด ประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินจะเปนจํานวนที่สูงกวา
หรื อต่ํ ากวาดั งกลา ว ตั วอยา งเชน หากกิจ การตอ งแกไขความผิดพลาดสํ าคัญ ที่เ กิดจากการกอ สร าง
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โรงงานหลักใหกั บลูกคา กิจการอาจมีความเห็นวารายจา ยที่น าจะเกิดขึ้นที่สุดเฉพาะรายการดังกลาว
คือ ตนทุนจํานวน 1 พันลานบาท ซึ่งจะเกิดจากการซอมแซมที่ประสบผลสําเร็จในคราวเดียว อยางไรก็
ตาม กิจการอาจตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํา นวนที่สูงกวา 1 พันลานบาท หากมีโอกาสอยางมี
นัยสําคัญที่กิจการจะตองทําการซอมแซมหลายครั้งจนกวางานจะสําเร็จลงได
41.

กิ จ การต อ งวั ด มู ล ค า ประมาณการหนี้ สิ น ก อ นหั ก ภาษี เ งิ น ได เพราะผลกระทบทางภาษี แ ละการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

ความเสี่ยงและความไมแนนอน
42.

ในการวั ดมู ลคาประมาณการหนี้สิ น กิจการตอ งพิ จารณาถึงความเสี่ยงและความไมแน นอนที่
ไมอ าจหลีกเลี่ยงที่อยูแวดลอมเหตุการณและสถานการณตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งประมาณการที่ดี
ที่สุดของประมาณการหนี้สิน

43.

ความเสี่ยงชี้ใหเห็นถึงความผัน ผวนของรายจาย การปรับ ปรุงความเสี่ยงอาจทําใหจํานวนของหนี้สิ้นที่
ถู ก วัดมูลคา สูง ขึ้น ดังนั้ น กิ จ การตอ งใชดุ ลยพิ นิ จ อยา งระมัดระวั งเมื่ อ อยูภายใตส ถานการณ ที่ไ ม
แนนอน เพื่ อที่จ ะไมทําใหรายไดหรื อสินทรัพยแสดงดวยจํานวนที่สูงเกิ นไป และทําใหคา ใชจา ยและ
หนี้สินแสดงดวยจํานวนที่ต่ําเกินไปอยางไรก็ตาม ความไมแนนอนไมใชเหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อ
ประมาณจํ า นวนประมาณการหนี้ สิ น ให สู ง เกิ น ควรหรื อ เพื่ อ รั บ รู ห นี้ สิ น ด ว ยจํ า นวนที่ สู ง เกิ น จริ ง
ตัวอยา งเชน ถาตนทุน ที่ว างแผนไวสํา หรับรายจ ายที่ เปนผลรายอยา งยิ่ งไดถูกประมาณโดยใชหลั ก
ความระมัดระวัง กิจการตอ งไมนําหลักความระมัดระวั งมาอางเพื่อกํา หนดจํา นวนรายจา ยดังกลา วให
สูงกวาความเปนจริงอยางจงใจ แตกิจการตองนําหลักความระมัดระวังมาใชเพื่อหลีกเลี่ยงการนําความเสี่ยง
และความไมแนนอนมาปรับปรุงซ้ําซอน ซึ่งจะทําใหประมาณการหนี้สินมีจํานวนสูงเกินกวาที่ควรเปน

44.

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของจํานวนรายจายที่จะเกิดขึ้นจากประมาณการ
หนี้สินตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85.2

มูลคาปจจุบัน
45.

กิจการตองกําหนดจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามา
จายชําระภาระผูกพัน หากมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยาง
มีสาระสําคัญ

46.

เนื่ องจากมู ลค าของเงิน ตามเวลา ประมาณการหนี้สิน ที่เ กี่ยวของกั บกระแสเงิน สดที่กิ จการตองจาย
ภายหลั งรอบระยะเวลารายงานเพียงไมน านจะสร างภาระตอกิ จการมากกว าประมาณการหนี้ สิน ที่
เกี่ ยวขอ งกั บ กระแสเงิ น สดจํ า นวนเดีย วกั น ที่กิ จ การตอ งจ า ยภายหลัง รอบระยะเวลารายงานเป น
เวลานาน ดังนั้น กิ จการตองคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินหากมูลคาของเงิ น
ตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ
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47.

อัตราคิดลด (หรืออัตรา) ตองเปนอัตรากอนหักภาษี ซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาด
ในป จจุ บัน ของมู ลค าของเงิ นตามเวลา และความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สินที่ กําลั งพิ จารณาอยู แต
ตองไมสะทอนถึงความเสี่ยงที่ไดปรับกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

เหตุการณในอนาคต
48.

จํา นวนประมาณการหนี้สินต องสะทอนถึงเหตุก ารณใ นอนาคตซึ่งอาจมี ผลกระทบตอ จํา นวนที่
กิจการตอ งนํามาจ ายชําระภาระผูกพั น หากมีหลั กฐานที่เปนรู ปธรรมเพียงพอที่ทําให เชื่อถือไดวา
เหตุการณในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้น

49.

เหตุ ก ารณ ใ นอนาคตที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น อาจมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การวั ด มู ล ค า ประมาณการหนี้ สิ น
ตัวอยา งเช น กิจ การอาจเชื่อวาต นทุนในการทําความสะอาดสถานที่ที่ต องจา ยเมื่ อสถานทําการสิ้นสุด
อายุการใชงานจะมีจํานวนลดลงเนื่องจากวิทยาการที่เปลี่ยนไป จํานวนประมาณการหนี้สินที่กิจการรับรู
ตองสะทอนถึงความคาดหมายที่สมเหตุ สมผลของผูสังเกตการณภายนอกซึ่งเปนผูที่มีเหตุ มีผลและมี
คุณ สมบั ติ ท างด า นเทคนิ ค ที่ เ หมาะสม กิ จ การตอ งพิ จ ารณาจากหลั ก ฐานที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ
วิทยาการที่กิ จการสามารถนํ ามาใชไดเมื่อถึ งเวลาที่ต อ งทํ าความสะอาด ดังนั้ น กิจ การจึงควรรวม
จํานวนตนทุนที่คาดวาจะประหยัดไดเนื่องจากประสบการณที่เพิ่มขึ้นจากการนําวิทยาการที่มีอยูมาใช
ในการทําความสะอาด หรือจํานวนตนทุน ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการนําวิทยาการที่มีอยูมาประยุก ตกับ
การกําจัดมลพิษที่มีมากขึ้น หรือที่ซับซอนขึ้น อยางไรก็ตาม กิจการตองไมคาดหวังวาวิทยาการในการ
กําจั ดมลพิษจะมีก ารพั ฒนาใหดี ขึ้นอยา งสิ้น เชิง หากกิจการไมมี หลัก ฐานสนับสนุนที่เปน รูปธรรม
เพียงพอ

50.

กิจการตองนําผลกระทบของกฎหมายใหมที่มีความเปนไปไดมาพิจารณาเพื่อวัดมูลคาภาระผูกพันที่มี
อยูหากหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพียงพอดังกลาวทําใหเชื่อถือไดวากฎหมายนั้นนาจะไดรับการบัญญัติ
ขึ้นอยางแนนอน สภาพการณที่หลากหลายทําใหไมสามารถกําหนดไดวาเหตุการณหนึ่งเหตุการณใดจะ
ใหหลักฐานที่เปนรูปธรรม และเพียงพอในทุกกรณี โดยหลักฐานดังกลาวตองกํา หนดวาจะมีกฎหมาย
ที่ใชบังคับใดบางที่ตองใชและมีความแนนอนที่กฎหมายนั้นจะไดรับการบัญญัติและมีผลบังคับใช

การจําหนายสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
51.

กิจการตอ งไม นําผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพย ที่คาดวาจะเกิดขึ้นมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน

52.

กิจการตองไมนํารายการผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยมารวมพิจารณาในการวัด
มูลคาประมาณการหนี้สิน แมวาการจําหนายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับเหตุการณที่
กอใหเกิดประมาณการหนี้สิน แตกิจการตองรับรูผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพย ณ
เวลาที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่คาดวาจะจําหนายนั้น
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รายจายที่จะไดรับชดเชย
53.

หากกิจการคาดวาจะไดรับรายจายทั้งหมดหรือบางสวนคืนจากบุคคลที่สามตามจํานวนที่กิจการ
จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สิน กิจการจะตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยไดก็
ตอเมื่อกิ จการคาดวาหลังจากที่จายชํ าระภาระผูกพันแลวกิจการนาจะไดรับรายจายนั้นคืนอย าง
แนนอน กิจการตองรับรูรายจายที่จะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ

54.

กิจ การอาจแสดงคาใชจายที่ เกี่ย วข องกับประมาณการหนี้สินในงบกํา ไรขาดทุนเบ็ด เสร็จโดย
แสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับชดเชยที่รับรูไว

55.

ในบางครั้ง กิจการอาจสามารถเรียกรองใหบุคคลที่สามจายรายจายทั้งหมดหรือบางสวนที่กิจการจาย
ไปเพื่อ ชํา ระประมาณการหนี้สิน ตัว อยางเชน กิจการมีสั ญญาประกัน ภัย สั ญญาชดเชยคา สิน ไหม
ทดแทน หรือไดรับการประกันจากผูขายสินคาหรือใหบริการในกรณีดังกลาวบุคคลที่สามอาจชดใชเงิน
ที่กิจการจายอออกไปกอนหรือจายชําระภาระผูกพันโดยตรงแทนกิจการ

56.

ในกรณีทั่วไป กิจการยังคงตองรับผิดชอบที่จะตองจายจํานวนที่กําลังมีปญหากันอยูทั้งหมด เนื่องจาก
กิจการอาจตองจายชําระรายจายทั้งจํานวนหากบุคคลที่สามไมสามารถจายชํา ระเนื่องจากเหตุผลบาง
ประการ ในกรณีดังกลาวกิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนหนี้สินทั้งสิ้นที่จะตองจาย และ
รับรูรายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อกิจการมีความแนใจอยางมากวาจะ
ไดรับรายจายนั้นคืนหลังจากที่กิจการจายชําระหนี้สินแลว

57.

ในบางกรณี กิจการไมต องรับผิดชอบจํา นวนรายจ ายที่ กําลั งมี ปญหากันอยูแ มว าบุคคลที่ สามจะไม
สามารถจายชํ าระรายจ ายดั งกลา ว ในกรณีนี้ รายจายดั งกล าวไมถือเปนหนี้ สินและกิ จการต องไม นํ า
รายจายนั้นไปรวมบันทึกเปนประมาณการหนี้สิน

58.

ตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 29 กิจการตองถือวาภาระผูกพันที่กิจการรับผิดชอบรวมกับผูอื่น
เปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเทากับจํานวนภาระผูกพันที่คาดวาผูที่รับผิดชอบรวมกับกิจการจะตองจายชําระ

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
59.

กิจการต องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุ งประมาณ
การหนี้ สินดั งกลา วเพื่อ สะท อนใหเห็น ถึงประมาณการที่ดีที่ สุดในป จจุ บัน กิ จการตอ งกลับ บัญ ชี
ประมาณการหนี้ สิ น หากไม มี ค วามน า จะเป น ที่ กิ จ การจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ มี ป ระโยชน
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันอีกตอไป

60.

หากกิจการมีการคิดลดกระแสเงินสดที่เกี่ ยวกับประมาณการหนี้ สิน มูลคาตามบัญชีของประมาณการ
หนี้สินจะเพิ่มขึ้นในแตละงวดตามเวลาที่ผานไป กิจการตองรับรูการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนตนทุนการกูยืม
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การนําประมาณการหนี้สินมาใช
61.

กิจการจะนําประมาณการหนี้สินมาใชไดเฉพาะกับรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิม

62.

กิจการจะนํารายจายมาตัดประมาณการหนี้สินไดเฉพาะรายจายที่กิจการรับรูเปนประมาณการหนี้สินไว
แตเดิมเทานั้น การนํา รายจายที่รับรูไวเพื่อวัตถุประสงคอื่นมาตัดประมาณการหนี้สินอาจทําใหไมเห็น
ผลกระทบของเหตุการณสองเหตุการณที่แตกตางกัน

การนําขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรูและการวัดมูลคามาปฏิบัติ
ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
63.

กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต

64.

ขาดทุ นจากการดํ าเนินงานในอนาคตไมเ ปนไปตามคํ านิย ามของหนี้ สิน ที่กํ าหนดไว ในย อหนาที่ 10
และเกณฑการรับรูประมาณการหนี้สินที่กําหนดไวในยอหนาที่ 14

65.

การคาดคะเนขาดทุน จากการดํ า เนิ น งานในอนาคตชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สิ น ทรั พ ย บ างรายการที่ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานอาจเกิดการดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

สัญญาที่สรางภาระ
66.

กิจการตอ งรับรู และวัดมูลคาภาระผูกพันในปจจุ บันซึ่ง เกิ ดจากสั ญญาที่ สร างภาระเปนประมาณ
การหนี้สิน

67.

สัญญาหลายประเภทสามารถที่จะลมเลิกไดโดยไมจําเปนที่กิ จการจะตอ งจา ยเงินชดเชยใหกับ อีกฝาย
หนึ่ง ตัวอยา งเชน การสั่ง ซื้อที่ทํ าเปนประจํา ดั งนั้น สั ญญาดังกลา วจึ งไมก อใหเ กิดภาระผูกพันกั บ
กิจการ แตสัญญาอีกประเภทหนึ่งกอใหเ กิ ดทั้ง สิท ธิและภาระผูกพัน กับคูสัญ ญาแตละฝายในเวลา
เดียวกัน ในกรณี ที่เหตุการณ บางอยางกอใหเกิด สัญญาที่สรา งภาระ สัญญานั้น จะอยูภายใตขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และกิจการตองรับรูหนี้สินที่มีอยูนั้น ในทางกลับกัน สัญญาที่มีผลบังคับ
แลวแตยังไมเปนสัญญาที่สรางภาระจะไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

68.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้ใหคํา นิยามสําหรั บคําวาสัญญาที่สร างภาระวา หมายถึง สัญญาที่กอใหเ กิด
ตนทุนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวภายใตสัญญา ซึ่งตนทุนดังกลาวมี
จํานวนสูงกวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่คาดวา จะไดรับ จากสัญญานั้ น ตนทุนที่ไม อาจหลีกเลี่ยงไดคือ
ตนทุนสุทธิที่ต่ําที่สุดตามสัญญาซึ่งเปนตนทุนที่ตองจายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือตนทุนคา ชดเชยหรือ
คาปรับที่ตองจายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาแลวแตวาตนทุนใดจะต่ํากวา
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69.

กอนจะรับรูประมาณการหนี้สินแยกตางหากสําหรับสัญญาที่สรางภาระ กิจการตองรับรูรายการขาดทุน
จากการดอยคาที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยที่ระบุไวในสัญ ญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย)

การปรับโครงสราง
70.

ตัวอยางตอไปนี้เปนเหตุการณที่อาจถือเปนการปรับโครงสรางตามคํานิยาม
70.1 การขายหรือการยกเลิกสายงานธุรกิจ
70.2 การป ดสถานประกอบการทางธุรกิ จในประเทศหรือ ภูมิภ าคหนึ่ง หรือการยา ยกิ จกรรมทาง
ธุรกิจจากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น
70.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร เชน การลดระดับชั้นทางการบริหาร
70.4 การปรับ โครงสร างขั้นพื้น ฐานขององค กรที่มีผ ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอลักษณะและ
จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของกิจการ

71.

กิจ การจะรั บรูตนทุนการปรั บโครงสรา งเปน ประมาณการหนี้สินไดก็ต อเมื่อเป นไปตามเกณฑ ในการ
รับรูป ระมาณการหนี้สินตามที่กํา หนดไวในยอหนา ที่ 14 สวนการนํ าเกณฑดั งกลาวมาปฏิบัติกั บการ
ปรับโครงสรางไดกําหนดไวในยอหนาที่ 72 ถึง 83

72.

การปรับโครงสรา งจะกอ ใหเ กิดภาระผูกพันจากการอนุมานไดก็ ตอ เมื่อ กิ จการได ปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
72.1 กิจ การมี แผนการปรั บโครงสรา งที่ เป นทางการอยา งละเอีย ด ซึ่ง ระบุถึ งรายการต อไปนี้
เปนอยางนอย
72.1.1 ธุรกิจหรือสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของ
72.1.2 สถานประกอบการหลักที่จะไดรับผลกระทบ
72.1.3 สถานประกอบการ หนว ยงาน และจํา นวนพนัก งานโดยประมาณที่จะไดรั บ
คาชดเชยจากการเลิกจาง
72.1.4 รายจายที่กิจการจะตองรับภาระ
72.1.5 เวลาที่จะมีการปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง
72.2 กิจการทําใหผูถูกกระทบจากแผนการปรับโครงสรางเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความ
จริ งวากิจการจะดํา เนิน การปรับโครงสรา งโดยเริ่มปฏิบัติ ตามแผนการปรับโครงสรา ง
หรือโดยการประกาศลักษณะหลักของแผนนั้นใหผูไดรับผลกระทบทราบ

73.

ตัวอย างของหลั กฐานที่แสดงว ากิ จการไดเริ่ม ปฏิบัติต ามแผนการปรับ โครงสรา ง ไดแก การรื้อถอน
โรงงาน การขายสิ นทรั พย หรื อการประกาศให สาธารณชนทราบถึ งลั กษณะหลั กของแผนการปรั บ
โครงสราง การประกาศใหสาธารณชนทราบถึงแผนการปรับโครงสรางในรายละเอียดจะกอใหเกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุมานไดก็ตอเมื่อการประกาศนั้ นทําอยางละเอียดเพียงพอ (เชน เริ่ มดํา เนินงานตาม
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แผนงานหลัก ) ที่จะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับผูไดรั บผลกระทบ ไดแก ลูกคา
ผูขายสินคา พนักงาน (หรือตัวแทนพนักงาน) วากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
74.

แผนการปรับโครงสรางจะถือวาเพียงพอที่จะกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานเมื่อกิจการประกาศ
ใหผูถูกกระทบทราบ กิจการจําเปนที่จะตองเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับ โครงสรางใหเร็วที่สุดเทาที่จะ
เป น ไปได และดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งให แ ล ว เสร็ จ ภายในกรอบเวลาที่ ไ ม น า ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอแผนนั้น หากการปรับโครงสรางคาดวาจะเริ่มตนลาชาหรือจะใชเวลานาน
จนไมสมเหตุสมผล แผนการปรับโครงสรางนั้นไมนาจะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับ
ฝายอื่นๆ ซึ่งกิจการผูกมัด ไวในปจจุบันวาจะทําการปรับ โครงสราง เนื่องจากกรอบเวลาดังกลาวทําให
กิจการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสรางได

75.

การตัดสินใจของฝายบริหารหรือคณะกรรมการที่จะปรับโครงสรางกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะ
ไมกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถากิจการไมไดปฏิบัติตามขอ
ใดขอหนึ่งตอไปนี้กอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
75.1 เริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสราง หรือ
75.2 ประกาศลักษณะหลักของแผนการปรับ โครงสรางใหผูไดรับผลกระทบทราบ การประกาศนั้น
ตองเปนไปในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพี ยงพอที่จะสรางความคาดหมายอยางมีมูลความจริ ง
แกผูไดรับผลกระทบวากิจการจะดําเนินการปรับโครงสราง
ในกรณีที่กิจการเริ่มปฏิบัติตามแผนการปรับ โครงสรางหรือประกาศลักษณะหลักใหผูไดรับผลกระทบ
ทราบภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน หากการปรับ โครงสราง
นั้ น มีส าระสํ า คัญ และการไม เป ดเผยขอ มูลจะมีผลกระทบตอ การตัด สิน ใจเชิงเศรษฐกิ จ ของผูใ ช
งบการเงิน

76.

แม ว า การตั ด สิ น ใจของฝ า ยบริ ห ารเพี ยงอย า งเดี ย วจะไม ก อ ให เ กิ ด ภาระผู ก พั น จากการอนุ ม าน
แตเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นประกอบกับการตัดสินใจของฝายบริหารอาจกอใหเกิดภาระผูกพัน
ดังกลาว ตัวอยางเช น การเจรจาตอรองกับ ตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับเงิน ที่จะจายเมื่อเลิก จางหรือการ
ตอ รองกั บ ผูที่จ ะซื้อ การดํา เนิ น งาน การเจรจาดังกลา วจะสรุ ป ผลไดก็ ตอ เมื่อ ไดรั บ การอนุ มัติจ าก
คณะกรรมการ เมื่ อ การอนุ มั ติ ไ ด เ กิ ด ขึ้ น และมี ก ารสื่ อ สารให ฝ า ยอื่ น ๆ ทราบจะถื อ ว า กิ จ การได
กอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะปรับโครงสราง หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่ร ะบุไวในยอ
หนาที่ 72

77.

ในบางกรณีคณะกรรมการจะไดรับสิทธิใ หมีอํ านาจสูงสุด โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยตั วแทน
ของกลุ ม ผลประโยชน ที่ ไ ม ใ ช ฝ า ยบริ ห าร เช น ตั ว แทนพนั ก งาน หรื อ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
จําเปนตองแจงตอตัวแทนดังกลาวกอนที่จะตัด สินใจปรับโครงสราง ภาระผูกพันจากการอนุมานของ
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กิจการในการปรับโครงสร างอาจเกิดขึ้นเนื่ องจากการตัดสินใจของคณะกรรมการไดเกี่ยวของกับ การ
สื่อสารกับตัวแทนของกลุมผลประโยชนแลว
78.

เมื่อกิจการขายการดํา เนินงาน ภาระผูก พันจะไมถือ วาเกิดขึ้นจนกระทั่งกิจการไดผูกมั ดที่จะขาย
การดําเนินงานนั้น เชน มีการทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

79.

แมวากิจการตัดสินใจที่จะขายการดําเนินงาน และไดประกาศถึงการตัดสินใจนั้นตอสาธารณชน กิจการ
ยังไมถือว าได ผูกมัด ที่จะขายการดําเนินงานนั้น จนกระทั่งกิจการสามารถระบุผูซื้อและตกลงทําสัญญา
ขายที่มีผ ลบั งคับ ตามกฎหมาย ตราบใดที่กิ จ การยังไมไ ดทํา สัญ ญาขายที่มีผลบั งคับ ตามกฎหมาย
กิจการยังคงสามารถเปลี่ยนใจและอาจดําเนินการเปนอยา งอื่น หากกิจการไมสามารถหาผูซื้อที่จะตก
ลงตามเงื่อนไขที่กิจการยอมรับได หากการขายการดําเนินงานถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง
กิ จ การตอ งทบทวนการดอ ยคา ของสิน ทรั พ ยที่ใชในการดํา เนิ น งานนั้ น ตามขอ กํ า หนดที่ร ะบุ ไว ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การดอยค าของสิน ทรั พย เมื่ อการขายการ
ดําเนิ นงานเป นเพียงสวนหนึ่ งของการปรั บโครงสร าง ภาระผู กพั นจากการอนุมานอาจเกิด ขึ้น กับส วน
อื่นๆ ของการปรับโครงสรางกอนที่กิจการจะทําสัญญาขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

80.

ประมาณการหนี้ สิ น จากการปรั บ โครงสร า งต อ งรวมรายจ า ยโดยตรงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ
โครงสรางที่เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
80.1 จําเปนตองเกิดในการปรับโครงสรางนั้น
80.2 ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีอยูอยางตอเนื่องของกิจการ

81.

ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสรางตองไมรวมรายจายตอไปนี้
81.1 คาอบรมหรือคายายสถานที่ของพนักงานที่ยังจางงานอยู
81.2 คาใชจายทางการตลาด หรือ
81.3 เงินลงทุนในระบบหรือเครือขายใหมที่เกี่ยวของกับการจําหนาย
รายจายขางตนเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในอนาคต และไมถือเปนหนี้สินสําหรับการปรับ โครงสราง
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองรับรูรายจายดังกลาวโดยใชเกณฑการรับรูรายการเสมือนวา
รายจายนั้นเกิดขึ้นอยางเปนอิสระจากการปรับโครงสราง

82.

กิจการตองไมนําขาดทุนจากการดําเนิ นงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถระบุไดจนถึ งวันที่มีก าร
ปรับโครงสรางมารวมเปนประมาณการหนี้สิน ถาผลขาดทุนนั้น ไมเกี่ยวของกับสัญญาที่สรางภาระตาม
คํานิยามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10

83.

ตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 51 กิจการตองไมนํารายการผลกําไรจากการจํา หนายสินทรัพยที่
คาดวาจะเกิดขึ้นมาพิจ ารณาในการวัดมูล คา ประมาณการหนี้สิน จากการปรับ โครงสราง แมว าการ
จําหนายสินทรัพยนั้นจะถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง
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การเปดเผยขอมูล
84.

กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
84.1 จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวดรายงาน
84.2 จํานวนประมาณการหนี้สินที่รับรู เพิ่ มเติมในระหว างงวด ซึ่ งรวมถึงจํา นวนที่เ พิ่ม ขึ้นของ
ประมาณการหนี้สินที่มีอยู
84.3 จํานวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหวางงวด (เชน รายจายที่เกิดขึ้นและ
นําไปลดประมาณการหนี้สิน)
84.4 จํานวนประมาณการหนี้สินที่ไมไดใชที่ตองกลับบัญชีในระหวางงวด
84.5 จํานวนคิดลดที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวดของประมาณการหนี้สินเนื่องจากเวลาที่ผานไปและ
จากผลของอัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง
กิจการไมจําเปนตองแสดงขอมูลเปรียบเทียบ

85.

กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท
85.1 คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกั บลักษณะของภาระผูกพันและจังหวะเวลาที่กิจการคาดว าจะ
สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
85.2 สิ่งที่ ชี้ บอกความไมแ นนอนเกี่ย วกับจํานวนหรือ จัง หวะเวลาของการสู ญ เสี ยประโยชน
เชิ งเศรษฐกิจ กิจ การตองเปด เผยข อสมมติ ที่สํ า คัญ ที่ ใช เ กี่ย วกับ เหตุการณในอนาคต
(ตามที่ระบุ ในยอหนาที่ 48) เมื่อกิจการจําเปนตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอ และ
85.3 จํา นวนรายจายที่ค าดวาจะไดรั บชดเชย โดยระบุจํ านวนสิ นทรัพยที่ กิจ การรับรู สํา หรับ
รายจายที่คาดวาจะไดรับชดเชยนั้น

86.

กิ จ การต อ งให คํ า อธิ บ ายโดยสั ง เขปเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แต ล ะประเภท
ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน และเป ด เผยข อ มู ล ต อ ไปนี้ ห ากทํ า ได ใ นทางปฏิ บั ติ เว น แต
ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจายชําระหนี้สินนั้นอยูในระดับไมนาเปนไปได
86.1 ประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่งวัดมูลคาตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 36 ถึง 52
86.2 สิ่งที่ ชี้ บอกความไมแ นนอนเกี่ย วกับจํานวนหรือ จัง หวะเวลาของการสู ญ เสี ยประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ และ
86.3 ความนาจะเปนที่จะไดรับชดเชย

87.

ในการกําหนดวาประมาณการหนี้สินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นรายการใดอาจนํามารวมไวเปนประเภท
เดียวกัน กิจการตองพิจารณาว ารายการต างๆ มีลัก ษณะคลายคลึงกัน อยางเพี ยงพอจนทําใหกิจ การ
สามารถใชขอความเดียวกันในการอธิบายถึงรายการเหลานั้น และสามารถบรรลุเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ยอหนา ที่ 85.1 85.2 86.1 และ 86.2 ได ดังนั้น การจะรวมจํานวนที่เกี่ ยวของกับการประกันสินค า
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ตางชนิด ไวเป นประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกัน จึงอาจถื อเปน การเหมาะสม แตก ารนํา จํา นวนที่
เกี่ยวของกับการรับประกันสินคาปกติและจํานวนที่จะเกิดจากการฟองรองตามกฎหมายมารวมไวเปน
ประมาณการหนี้สินประเภทเดียวกันจึงอาจถือเปนการไมเหมาะสม
88.

หากประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิด ขึ้นเกิ ดจากสถานการณ ชุดเดียวกัน กิจการตองเปด เผย
ขอมูลตามที่กํ าหนดไวในยอ หนาที่ 84 ถึ ง 86 ในลักษณะที่แ สดงใหเ ห็นถึ งความเกี่ยวพั นระหวา ง
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น

89.

เมื่ อกิจ การมีค วามเปน ไปไดคอ นขางแน ที่จ ะไดรั บประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจ กิจ การต องเปด เผย
คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กิจ การตอ งเปด เผยประมาณการผลกระทบทางการเงิน ซึ่ง วัดมู ลคา ตามขอกํ าหนดที่ร ะบุ ไวใน
ยอหนาที่ 36 ถึง 52 หากสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

90.

เมื่อกิ จการเปด เผยข อมูลเกี่ย วกั บสิ นทรัพยที่อาจเกิด ขึ้น กิจการต องหลี กเลี่ยงการชี้แ นะที่อ าจทําให
เขาใจผิดเกี่ยวกับระดับความนาจะเปนที่รายไดจะเกิดขึ้น

91.

หากกิจการไมเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 86 และ 89 เนื่องจากไมส ามารถทําได
ในทางปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

92.

ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิดที่กิจการจะสามารถคาดการณไดวาการเปดเผยขอมูลทั้งหมดหรือบางสวน
ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 ถึง 89 จะทําให สถานะของกิจการเกี่ยวกั บขอพิ พาทกับฝายอื่นๆ
ในเรื่ องเกี่ ยวกับประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อาจเกิดขึ้ น หรื อสิ นทรั พย ที่ อาจเกิดขึ้ น เกิ ดความ
โอนเอี ยงอยางรุ นแรง ในกรณีนี้ กิจการไมจํ าเปนต องเปดเผยข อมู ลดังกล าว แต ตอ งเปดเผยถึ ง
ลักษณะทั่วไปของขอพิพาทพรอมกับขอเท็จจริงและเหตุผลของการไมเปดเผยขอมูลนั้น

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
93.

กิจ การตอ งรั บรู ผลกระทบจากการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ ณ วันถื อปฏิบัติ (หรือ
กอ นวันถือปฏิบั ติ) โดยการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวดของงวดแรกที่กิ จการไดนํามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับนี้มาถือ ปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้สนับสนุนแตไมไดกําหนดใหกิจการตอ ง
ปรั บ ปรุ ง กํ า ไรสะสมต น งวดของงวดก อ นที่ นํ า เสนอ หรื อ ปรั บ ย อ นหลั ง ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
หากกิจการไมไดปรับยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

94.

(ยอหนานี้ไมใช)
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วันถือปฏิบัติ
95.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เป นต นไป ทั้ งนี้ สนับสนุ นให นํ าไปใชก อนวันถือปฏิบั ติ หากกิ จ การนํ า มาตรฐาน
การบัญ ชีฉบับ นี้ไปถือ ปฏิบัติสํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่ มก อนวั นที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

96.

(ยอหนานี้ไมใช)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ตาราง - ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และ
รายจายที่จะไดรับชดเชย
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ผลของเหตุการณในอดีตทํา ใหกิจการอาจสูญ เสี ยทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อ
จายชําระ ก) ภาระผูกพันในปจจุบัน หรือ ข) ภาระผูกพันที่เปนไปไดที่อาจเกิดจากเหตุการณในอดีต
ซึ่งจะรูว ามีอ ยูจริงก็ต อ เมื่อ เหตุการณอย า งนอ ยหนึ่งเหตุการณใ นอนาคตที่ ยั งไมแนนอนไดเ กิดขึ้ น
หรือไมเกิดขึ้น และไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ
มี ภ าระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ซึ่ ง มี มี ภ าระผู ก พั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น มี ภ าระผู ก พั น ที่ เ ป น ไปได หรื อ
ความเป นไปไดค อ นข า งแน ที่ หรื อ ภาระผู ก พั น ในป จ จุ บั น ที่ ภาร ะใ นป จจุ บั น ที่ กิ จ กา รจ ะ
กิจการจะสูญเสียทรัพยากร
อาจจะหรื อ อาจจะไม ทํ า ให สูญเสียทรัพยากรไมนาเปนไปได
กิจการสูญเสียทรัพยากร
กิ จ การต อ งรั บ รู ป ระมาณการ กิจ การตอ งไมรับ รูประมาณการ กิ จ การต อ งไม รั บ รู ป ระมาณการ
หนี้สิน (ยอหนาที่ 14)
หนี้สิน (ยอหนาที่ 27)
หนี้สิน (ยอหนาที่ 27)
กิ จ ก า ร ต อ ง เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล กิ จ ก า ร ต อ ง เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล กิ จ การ ไม ต อ งเป ด เผยข อ มู ล
เกี่ ย วกั บ ประมาณการหนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (ยอหนาที่ 86)
(ยอหนาที่ 84 และ 85)
(ยอหนาที่ 86)
ในกรณีที่ยากยิ่ง ที่จ ะเกิด เมื่อ กิ จการไมสามารถรับ รูหนี้สิน ไดเ นื่อ งจากไมสามารถวัดมูล คาหนี้สิน ไดอ ยา ง
นาเชื่อถือ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจะยังคงเกิดขึ้น และกิจการยังคงตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณใ นอดีต ซึ่งจะรูวาสินทรัพยดังกลาวมี อยูจริงก็ตอเมื่อเหตุการณใน
อนาคตที่ยังไมแนนอนอยา งนอยหนึ่งเหตุการณไดเกิดขึ้นหรือไมเกิด ขึ้น และไมอยูในความควบคุม
ทั้งหมดของกิจการ
กิจการนาจะไดรับ
กิจการมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ กิจการไมมีความเปนไปไดคอนขาง
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แตยัง แนที่จะไดรับประโยชนเชิง
อยางแนนอน
ไมแนนอน
เศรษฐกิจ
สินทรัพย ดังกล าวไมถื อ กิจการตองไมรับรูสินทรัพย
กิ จ ก า ร ต อ ง ไ ม รั บ รู สิ น ท รั พ ย
ว า เป น สิ น ทรั พ ย ที่ อ าจ (ยอหนาที่ 31)
(ยอหนาที่ 31)
เกิดขึ้น (ยอหนาที่ 33)
กิ จ การต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กิจการตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น (ยอหนาที่ 89) สินทรัพยดังกลาว (ยอหนาที่ 89)

รายจายที่จะไดรับชดเชย
รายจายทั้งหมดหรือบางสวนที่จายไปเพื่อชําระประมาณการหนี้สินซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับชดเชยจาก
บุคคลที่สาม
กิ จ การไม มี ภ าระผู ก พั น กิ จ การมี ภ าระผู ก พั น สํ า หรั บ จํ า นวน กิจการมีภาระผูกพันสําหรับจํานวน
สํ า หรับ จํ านวนรายจ า ยที่ รายจายที่ค าดวา จะไดรับชดเชยและมี รายจ ายที่ ค าดว า จะได รั บชดเชย
บุคคลที่สามจะเปนผูจาย ค ว า ม แ น น อ น ว ากิ จ ก า ร จ ะ ไ ด รั บ แต ไม มีความแนนอนว ากิ จการจะ
รายจายนั้นคืนภายหลังการจายชําระ ได รั บรายจ ายนั้ นคื นภายหลั งการ
จายชําระ
กิ จ การไม มี ห นี้ สิน สํ า หรั บ กิจการตองรั บรูรายจายที่ จะได รับชดเชย กิจ การตองไมรั บรูร ายจายที่คาดวา
จํ า นวนรายจ า ยที่ จ ะได รั บ เป น สิ น ทรั พ ย แ ยกต า งหากในงบแสดง จะ ไ ด รั บ ชด เ ชย เ ป น สิ น ท รั พ ย
ชดเชยนั้น (ยอหนาที่ 57) ฐานะการเงิน และอาจนํารายจายนั้นมาหัก (ยอหนาที่ 53)
กลบกั บ ค า ใช จ า ยในงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ จํานวนรายจายที่คาดวาจะไดรับ
ชดเชยที่ รั บ รู จ ะต อ งไม สู ง กว า หนี้ สิ น ที่
เกี่ยวของ (ยอหนาที่ 53 และ 54)
กิ จ การ ไม ต อ งเป ด เผย กิจการตองเปดเผยจํ านวนรายจ า ยที่ จ ะ กิจ การตองเปดเผยข อ มูล เกี่ยวกั บ
ขอมูล
ไดรับชดเชย พรอ มกับ รับรูจํานวนที่จาย รายจ า ยที่ ค าดว า จะได รั บ ชดเชย
ชดเชย (ยอหนาที่ 85.3)
(ยอหนาที่ 85.3)
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ภาคผนวก ข แผนผังการตัดสินใจ
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สิน ที่อ าจเกิ ดขึ้ น และสิน ทรั พย ที่อ าจเกิด ขึ้น แผนผัง การ
ตัดสินใจนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปขอกําหนดหลักของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เกี่ยวกับการรับรูประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เริ่ม

ภาระผูกพันในปจจุบันเกิดจาก
เหตุการณในอดีตที่กอใหเกิด
ภาระผูกพันหรือไม?

ไมใช

ใช

มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือไม?

มี

มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ
สูญเสียทรัพยากรหรือไม?

ไมมี

ไมมี

ไมนาเปนไปไดใชหรือไม?

ใช

มี
สามารถประมาณมูลคาไดอยาง
นาเชื่อถือหรือไม?

ไมได (ยากยิ่งที่จะเกิด) ไมใช

ได
ตองรับรูเปนหนี้สิน

เปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ไมตองรับรูและไมตองเปดเผย

ขอสังเกต ในกรณีที่ยากยิ่งที่จะเกิด เมื่อมีความไมชัดเจนวากิ จการมีภาระผู กพันในปจจุบัน หรือไม ใหกิจการ
พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู หากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นนาจะมีผล
ทําใหภาระผู กพันไดเกิดขึ้น กิจการตอ งถือวากิจการมีภาระผูกพั นในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ยอหนาที่ 15 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้)
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ภาคผนวก ค ตัวอยางสําหรับการรับรูรายการ
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิ น หนี้สิ นที่ อาจเกิด ขึ้น และสิน ทรัพ ยที่ อาจเกิ ดขึ้ น ตัว อย างทุก
ตัวอยางตอไปนี้ สมมติวางบการเงินของกิจการที่กลาวถึงมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สมมติ
วากิจ การสามารถประมาณการการสูญเสียทรัพยากรไดไดอ ยางนาเชื่อถือ ประมาณการที่ดีที่สุดที่อา งถึงคือ
จํานวนของมู ลค าปจ จุบัน ที่มี ผลกระทบตอ มูล คาของเงิน ตามเวลาที่มี สาระสําคัญ ตัวอยางตอไปนี้ไมไ ด
ครอบคลุ มถึ งการด อยค าของสิ นทรั พย แมว าสถานการณ ที่อธิ บายไว ในตัวอย างบาง ตั วอยางอาจชี้ ให เห็ นว า
สินทรัพยอาจดอยคาลง

ตัวอยางที่ 1 การรับประกันสินคา
ผูผลิ ตไดใหการรับ ประกั นสินค าเมื่อขายสินคา ใหกับ ผูซื้อ ภายใตเงื่อนไขของสัญญาขายผูผลิตจะรั บผิ ดชอบ
สินคา ใหอยูในสภาพดี โดยการซ อมหรือเปลี่ยนแทนสินค าที่มีตํ าหนิภ ายในเวลา 3 ป นั บจากวัน ที่ซื้อ จาก
ประสบการณในอดีตของผูผลิตพบวามีความเปนไปไดคอนขางแน (นาจะเกิดขึ้นมากกวาไมนาเกิดขึ้น) ที่จะมีการ
เรียกรองการรับประกันสินคา
ภาระผูก พัน ในปจจุ บัน ซึ่ง เกิ ดจากเหตุก ารณ ในอดีต ที่ก อให เกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณ ที่ก อให เกิ ดภาระ
ผูกพันคือ การขายสินคาซึ่งมีการรับประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนสําหรับการ
รับประกันสินคาโดยรวม (ดูยอหนาที่ 24)
ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํา นวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการทําใหสินคาอยู
ในสภาพดีภายใตการรับประกันสินคาที่ขายไปกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูยอหนาที่ 14 และ 24)

ตัวอยางที่ 2
ก. ที่ดินปนเปอนมลพิษ ขณะที่กฎหมายสิ่งแวดลอมจะไดรับการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน
กิจการอยูในอุตสาหกรรมน้ํามันที่กอใหเกิดมลพิษ แตมีนโยบายที่จะทําการกําจัดมลพิษเฉพาะเมื่อมีกฎหมาย
ของประเทศที่กิจการดําเนินการอยูกําหนดไว หากกิจการดําเนินการอยูในประเทศที่ไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย
ที่ระบุใหกิจการตองทําการกําจัดมลพิษ และการดําเนินงานของกิจการไดทําใหที่ดินในประเทศนั้นเกิดมลพิ ษ
เปนเวลาหลายป แตในวั นที่ 31 ธันวาคม 25X1 ไดมีการรางกฎหมายที่ กําหนดใหกิจการตองทําการกําจัด
มลพิษในที่ดินและรางกฎหมายนั้นจะมีการบัญญัติเปนกฎหมายอยางแนนอนภายหลังวันสิ้นปไมนานนัก
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ภาระผูก พัน ในปจจุ บัน ซึ่ง เกิ ดจากเหตุก ารณ ในอดีต ที่ก อให เกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณ ที่ก อให เกิ ดภาระ
ผูกพันคือ การกอใหเกิดมลพิษในที่ดินเปนเวลาหลายปติดตอกันในอดีตจนถึงปจจุบัน ภาระผูกพันในปจจุบัน
คือภาระผูกพันตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่จะมีการบัญญัติขึ้นอยางแนนอน
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป-กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํา นวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ
(ดูยอหนาที่ 14 และ 22)
ข. ที่ดินปนเปอนมลพิษและภาระผูกพันจากการอนุมาน
กิจ การอยูในอุ ตสาหกรรมน้ํา มันที่กอ ใหเ กิดมลพิ ษในประเทศซึ่ง ไมมีกฎหมายสิ่ งแวดลอ ม อยา งไรก็ตาม
กิจการไดป ระกาศนโยบายรัก ษาสิ่งแวดลอมต อสาธารณชนอยางกว างขวางในการกํ าจัดมลพิษที่เกิ ดจากการ
ดําเนินงานของกิจการและในอดีตที่ผานมากิจการไดปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศตอสาธารณชนมาโดยตลอด
ภาระผูก พัน ในปจ จุบั นซึ่ง เกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่ก อใหเกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณที่ กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การทําใหที่ดินปนเปอนมลพิษ ภาระผูกพันในปจจุบันคือ ภาระผูกพันจากการอนุมานที่สรา งความ
คาดหวังอยางมีมูลความจริงใหกับผูที่ถูกกระทบวากิจการจะทําการกําจัดมลพิษนั้น
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป-กิจการตองบันทึกประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการกําจัดมลพิษ
(ดูยอหนาที่ 14 และ 17 และดูคํานิยามของคําวา ภาระผูกพันจากการอนุมานในยอหนาที่ 10)

ตัวอยางที่ 3 ฐานการผลิตในทะเล
กิจ การมีฐานการผลิต น้ํา มันในทะเล ซึ่ งตามสัมปทานกํ าหนดใหกิจการต องเคลื่อนยายฐานการผลิต เมื่อการ
ผลิตสิ้นสุดลงและตอ งบูรณะพื้ นทะเล กิจการประมาณวา รอ ยละ 90 ของตน ทุน ทั้ง สิ้น เกี่ ยวขอ งกั บการ
เคลื่อนยายแทนขุดเจาะ น้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสรางแทนดังกลาว สวนอีกรอยละ 10
เกี่ยวของกับการขุดน้ํามั น ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดสรางแทนขุดเจาะน้ํามันแลว แตยังไมได
เริ่มขุดเจาะน้ํามัน
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-การกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน
ซึ่ง ทํา ใหเ กิดภาระผู กพันตามกฎหมายภายใตเงื่อนไขในสัมปทานที่จะต องเคลื่ อนย ายแท นขุดเจาะน้ํามันและ
บูรณะพื้นทะเล อยางไรก็ตาม กิจการยังไมมีภาระผูกพันที่จะตองแกไขความเสียหายที่เกิดจากการขุดเจาะน้ํามัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เนื่องจากยังไมไดเริ่มดําเนินการขุดเจาะน้ํามัน
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
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ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนจํานวนรอยละ 90 ที่จะ
เกิดขึ้นซึ่งเปนตนทุนเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแทนขุดเจาะน้ํามันและบูรณะความเสียหายที่เกิดจากการสรางแทน
ขุดเจาะนั้น (ดูยอหนาที่ 14) ตนทุนดังกลาวตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนแทนขุดเจาะน้ํามัน สวนอีกรอย
ละ 10 ของตนทุนที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ํามันตองรับรูเปนหนี้สินเมื่อการขุดเจาะน้ํามันเกิดขึ้น

ตัวอยางที่ 4 นโยบายการคืนเงิน
รานคาปลีกมี นโยบายที่จะคืนเงินหากลูกคาไมพอใจในสินคา แมวากิ จการไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จ ะ
ปฏิบัติดังกลาว แตนโยบายนั้นเปนที่รูกันโดยทั่วไป
ภาระผูก พัน ในปจ จุบั นซึ่ง เกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่ก อใหเกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณที่ กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การขายสินคา ซึ่งกอใหเกิดภาระผู กพัน จากการอนุมาน เนื่องจากการปฏิบัติของรานคาสรางความ
คาดหมายอยางมีมูลความจริงใหกับลูกคาวารานคาจะจายเงินคืน
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแนที่สว นหนึ่ง
ของสินคาจะตองมีการสงคืนเพื่อที่จะรับคืนเงิน (ดูยอหนาที่ 24)
ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของตนทุนในการที่จะตองจายคืนเงิน
ใหกับลูกคา (ดูยอหนาที่ 14 17 และ 24 และดูคํานิยามของคําวา ภาระผูกพันจากการอนุมานในยอหนาที่ 10)

ตัวอยางที่ 5
ก.กิจการตัดสินใจปดแผนก โดยกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกิจการยังไมไดปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปดแผนกหนึ่งของกิจการ กอนวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน (31 ธันวาคม 25X1) กิจการยังไมไดแจงการตัดสินใจใหกับผูไดรับผลกระทบทราบ
และยังไมไดปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-ขอเท็จจริงดังกลาวถือวายังไมมี
เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน ดังนั้น กิจการจึงยังไมมีภาระผูกพัน
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)
ข. กิจการตัดสินใจปดแผนก โดยกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไดแจงและเริ่ มปฏิบัติ การใน
เรื่องดังกลาวแลว
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการของกิจการตัดสินใจที่จะปดแผนกผลิตสินคา ประเภทหนึ่ง ณ วันที่
20 ธันวาคม 25X1 คณะกรรมการไดตกลงกันถึงแผนการปดแผนกในรายละเอียด คณะกรรมการไดมีส ง
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จดหมายถึงลูกคาเพื่อเตือนลูกคาใหจัดหาสินคา จากแหลงทางเลือกอื่น และกิจการไดแจงใหพนักงานทราบถึง
แรงงานสวนเกินของกิจการหลังจากที่ไดปดแผนกแลว
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน -เหตุ การณที่สร างภาระผูกพัน
คือ การแจงใหลูกคาและพนักงานทราบถึงการตัดสินใจปดแผนก ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันจากการอนุมานนับ
จากวันที่แจง เพราะทําใหผูไดรับผลกระทบเกิดความคาดหมายอยางมีมูลความจริงวาแผนกนั้นจะถูกปด
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด
ของตนทุนในการปดแผนกนั้น (ดูยอหนาที่ 14 และ 72)

ตัวอยางที่ 6 ขอกําหนดตามกฎหมายที่ระบุใหกิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควัน
กิจการตองติดตั้งเครื่องกรองควันในโรงงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25X1 ตามขอกําหนดของกฎหมายใหม
แตกิจการยังไมไดติดตั้งเครื่องกรองควัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาระผูก พัน ในปจ จุบั นซึ่ง เกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่ก อใหเกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณที่ กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันยังไมเกิดขึ้น ไมวาจะเปนเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันเกี่ยวกับตนทุนในการ ติดตั้งเครื่องกรองควัน
หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับคาปรับตามกฎหมาย
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับตนทุนในการติดตั้งเครื่องกรองควัน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17
ถึง 19)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่ กอให เกิ ดภาระผูกพั น-ยังคงไมมีภาระผูกพันในการ
ติดตั้งเครื่ องกรองควัน เพราะวาเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันในการติดตั้งเครื่องกรองควันยังไมเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งอาจทําใหการ
ที่กิจการตองจายคาปรับตามกฎหมาย
การสูญ เสีย ทรัพ ยากรที่มีป ระโยชน เชิงเศรษฐกิจ ในการจา ยชํา ระ-การประเมิ นความน าจะเปนว ากิจ การ
จะตองเสียคาปรับจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นขึ้นอยูกับรายละเอียดของกฎหมายและความเขมงวดของ
การบังคับใชกฎหมาย
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรู ประมาณการหนี้สิน สํา หรับ ตนทุน ในการติดตั้งเครื่องกรองควัน อยา งไรก็ตาม
กิจการตองรับรูคาปรับที่กิจการนาจะตองจายดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
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ตัวอยางที่ 7 การอบรมพนักงานซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเงินได
รัฐ บาลประกาศเปลี่ยนแปลงในระบบภาษีเงินไดทําใหกิจการที่อยูในภาคที่ใหบ ริก ารทางการเงินจํ าเปน ตอ ง
อบรมพนักงานในสวนบริหารและการขายจํา นวนมาก เพื่อใหแนใจวาพนักงานสามารถปฏิบัติตามขอกํ าหนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหบริการทางการเงินไดอยางถูกตอง กิจการยังไมไดอบรมพนักงาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ งเกิดจากเหตุการณใ นอดีตที่ กอ ให เ กิดภาระผูกพัน -ภาระผูก พั น ยังไมเ กิ ดขึ้น
เนื่องจากเหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน (การอบรมพนักงาน) ยังไมไดเกิดขึ้น
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)

ตัวอยางที่ 8 สัญญาที่สรางภาระแกกิจการ
กิจการดําเนินงานโดยเช าโรงงานภายใตสัญญาเชาดํ าเนิ นงาน ในระหวางเดือนธันวาคม 25X1 กิจการไดยาย
สถานที่ดําเนินงานไปยังโรงงานแหงใหม อายุของสัญญาเชาโรงงานเกายังคงเหลืออีก 4 ป กิ จการไมสามารถ
ยกเลิกสัญญาเชาและไมสามารถใหผูอื่นเชาโรงงานตอได
ภาระผูก พัน ในปจ จุบั นซึ่ง เกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่ก อใหเกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณที่ กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การลงนามในสัญญาเชา ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญเสีย ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปน ไปไดคอนขางแนที่กิจการจะ
สูญ เสีย ทรั พยากรที่มี ประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจเมื่อ สัญ ญาเชากลายเปน สัญ ญาที่ สรางภาระ (กอนที่สั ญญาเชา
ดัง กลา วจะกลายเปนสัญ ญาที่ส รา งภาระ กิจการตองบันทึ กสัญ ญาเชาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา)
ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับการจายคาเชาที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได (ดูยอหนาที่ 5.3 14 และ 66)

ตัวอยางที่ 9 การค้ําประกัน
ระหวางป 25X4 บริ ษัท ก ค้ํา ประกันการกูยืมใหบริษัท ข ซึ่ งในขณะนั้นมีฐานะการเงินดี ในระหวางป 25X5
บริษัท ข ประสบปญหาทางการเงิน และ ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 25X5 บริษัท ข ไดยื่นคํา รองตอศาลเพื่อขอ
พิทักษทรัพยจากเจาหนี้ภายใตกฎหมายลมละลาย
สัญญาฉบับนี้ เป นไปตามนิยามของสัญญาประกัน ภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 4 เรื่ อง
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) โดยอยูภายใตขอบเขตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับ รูและการวัดมูล คาเครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่อ มีก ารประกาศใช) เนื่องจากสัญญาดัง กล าวเปน ไปตามคํ า
นิยามของสัญ ญาค้ํา ประกั น ทางการเงินในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 39 เรื่อ ง การรับ รู และการวั ดมูล คา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) หนา 38/43

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย โดยหากผูออกสัญญาไดยืนยันอยางแนนอนวาสัญญาฉบับนี้
เป นสัญญาประกัน ภัย และไดใชนโยบายการบัญชี ที่เกี่ยวข องกับ สัญญาประกั นภั ย ผูออกสัญญาอาจเลือกใช
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูล คาเครื่องมือ ทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช )
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหผูออกสัญญาใช
นโยบายการบั ญ ชี ที่ ใช อ ยู ต อ ไปสํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ยถ า เป น ไปตามข อ กํ า หนดเบื้ อ งต น ที่ ร ะบุ ไว โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) อนุญาตใหมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ไดถาเขาตามเงื่อ นไขที่ร ะบุใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต อไปนี้เ ปน
ตัวอยางของนโยบายการบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมี
การประกาศใช) อนุญาตใหใช และเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมือ ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) สําหรับสัญญาค้ําประกันทางการเงินที่เปนไปตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ดวย
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4
ภาระผูก พัน ในปจ จุบั นซึ่ง เกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่ก อใหเกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณที่ กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 การจายชําระ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจยังไมถึงระดับมีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป-กิจการตองรับรูการค้ําประกันดวยมูลคายุติธรรม
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
ภาระผูก พัน ในปจ จุบั นซึ่ง เกิ ดจากเหตุ การณ ในอดีต ที่ก อใหเกิ ดภาระผู กพั น -เหตุก ารณที่ กอใหเ กิด ภาระ
ผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ซึ่งกอใหเกิดภาระผูกพันตามกฎหมาย
การสูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชนเ ชิงเศรษฐกิจในการจายชํา ระ-ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 25X5 มีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
ขอสรุป-กิจการตองวัดมูลคาการค้ําประกันในภายหลังดวยจํานวนที่สูงกวาของ (1) ประมาณการที่ดีที่สุดของ
ภาระผูกพัน (ดูยอหนาที่ 14 และ 23) และ (2) จํานวนรับรูเริ่มแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่สอดคลอง
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
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ตัวอยางที่ 10 คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
ในป 25X5 หลังพิธีแตงงาน มีผูเสียชีวิต 10 ราย ซึ่งมีความนาจะเปนวาเนื่องจากอาหารที่กิจการขายเปนพิษ
กระบวนการฟองรองตามกฎหมายไดเริ่มขึ้นเพื่ อเรียกรองความเสีย หายจากกิจการ แตกิ จการยังมีขอโตแยง
เกี่ยวกับ หนี้สินจากความเสียหายดังกลาวอยู จนกระทั่งงบการเงิน สําหรั บปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 25X5
ไดรั บ การอนุ มัติ ทนายความของกิ จ การใหความเห็น ว า มีความเป น ไปไดคอ นข า งแน ที่ กิ จ การจะไมตอ ง
รับ ผิดชอบในหนี้สิน ที่เกิดขึ้น อย างไรก็ตาม เมื่อกิจการจัด ทํางบการเงินสํ าหรับ ปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม
25X6 ทนายความของกิจการใหคําแนะนําวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะตองรับผิดชอบในคดีนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรูปคดี
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5
ภาระผูก พันในปจจุ บันซึ่ง เกิดจากเหตุการณใ นอดีตที่ก อใหเ กิดภาระผูก พัน -จากหลัก ฐานที่ มีอยู ณ วัน ที่
งบการเงินไดรับการอนุมัติพบวา กิจการไมมีภาระผูกพันที่เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 15 ถึง 16) แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น วาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรอยูในระดับไมนาเปนไปได (ดูยอหนาที่ 86)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X6
ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตที่กอใหเกิดภาระผูกพัน-จากหลักฐานที่มีอยู กิจการเกิด
ภาระผูกพันในปจจุบันขึ้น
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ-มีความเปนไปไดคอนขางแน
ขอสรุป-กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยประมาณการที่ดีที่สุดของจํานวนที่จะตองจายชําระภาระผูกพัน
นั้น (ดูยอหนาที่ 14 ถึง 16)

ตัวอยางที่ 11 การซอมแซมและการบํารุงรักษา
สิน ทรัพ ยบ างอยา งจํ า เป น ตอ งมี คาใชจ า ยที่ เป น สาระสําคัญ ทุก ชว งปหนึ่งๆ นอกเหนื อ จากการบํ ารุ งรัก ษา
ตามปกติ เชน การประกอบใหม การปรับ ปรุงใหม การเปลี่ยนแทนสวนประกอบที่สําคัญ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปนสวนรายจายของ
สินทรัพย ใหกับสวนประกอบของสินทรัพ ยนั้น เมื่อสวนประกอบดั งกลาวมี อายุ การใชงานที่ แตกตางกันหรือมี
รูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
ก. ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ไมมีขอกําหนดตามกฎหมาย
เตาเผามีเ ยื่อ บุที่จําเปนตอ งมี การเปลี่ย นแทนทุก ๆ 5 ป เนื่องจากเหตุ ผลทางเทคนิค ณ วั นสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน เยื่อบุเตาเผาไดใชไปแลวเปนเวลา 3 ป
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ภาระผู กพันในปจจุบั นซึ่งเกิดจากเหตุการณใ นอดีตที่กอใหเ กิดภาระผูก พัน-กิจ การยังไม มีภาระผู กพันใน
ปจจุบัน
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
กิจ การต องไมรั บรูต นทุนในการเปลี่ ยนแทนเยื่ อบุ เนื่อ งจาก ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการยัง ไม มี
ภาระผูกพัน ที่จะต องเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่มีอยู ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับ การกระทําในอนาคตของกิจการ แมวา ความ
ตั้งใจที่จะกอใหเกิดรายจายดังกลาวจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจวาจะใชเตาเผานั้นตอไปหรือเปลี่ยนแทนเยื่อบุ ใน
กรณีนี้กิจการตองบั นทึก ตน ทุน ในการบุเตาเผาเปน สิน ทรัพ ย และทยอยตั ดคาเสื่อ มราคาตลอดอายุ การให
ประโยชนของเยื่อบุนั้น แทนที่จะมีการรับรูประมาณการหนี้สิน เยื่อบุเตาเผาจะตองมีการคิดคาเสื่อมราคาเปน
เวลา 5 ป หนี้สินตนทุนการเปลี่ยนแทนเยื่อบุที่เกิดขึ้น จะนําไปบันทึกเปนตนทุนเยื่อบุใหมแตละอัน โดยตัดคา
เสื่อมราคาตอเนื่องเปนเวลา 5 ป
ข. ตนทุนในการปรับปรุงใหม-ตามขอกําหนดในกฎหมาย
กฎหมายกําหนดใหสายการบินตองยกเครื่องเครื่องบินทุกๆ 3 ป
ภาระผู กพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุก ารณใ นอดีตที่กอใหเ กิดภาระผูก พัน -กิจ การยังไม มีภาระผูกพัน ใน
ปจจุบัน
ขอสรุป-กิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน (ดูยอหนาที่ 14 และ 17 ถึง 19)
กิจการตองไมรับรูตนทุนการยกเครื่องของเครื่องบินเปนประมาณการหนี้สินดวยเหตุผลเดียวกับตัวอยา งกอนที่
ตองไมรั บรูตนทุ นในการเปลี่ยนแทนเยื่อ บุเ ตาเผาเปนประมาณการหนี้สิน แมวาข อกํา หนดตามกฎหมายจะ
กําหนดใหกิจการตองยกเครื่อง แตตนทุนการยกเครื่องไมถือเปนหนี้สิน เนื่องจากการยกเครื่องไมไดขึ้นอยูกับ
การกระทําในอนาคตของกิ จการ กิจการสามารถหลี กเลี่ยงรายจายในการยกเครื่อ งหากกิจ การตัดสิน ใจขาย
เครื่องบิน ดังนั้น กิจการตองไมรับรูตนทุนในการยกเครื่องเปนประมาณการหนี้สิน แตควรนําระยะเวลาที่คาดวา
ตองทําการบํ ารุงรักษาในอนาคตมาพิจารณาในการตัดค าเสื่อมราคาของเครื่ องบิน เชน กิ จการควรนํ าจํานวนที่
เทียบเทากับตนทุนในการบํารุงรักษาที่คาดวาจะเกิดขึ้นมาตัดคาเสื่อมราคาตลอดระยะเวลา 3 ป
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ภาคผนวก ง การเปดเผยขอมูล
ภาคผนวกนี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางเท า นั้ น และไม ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 85

ตัวอยางที่ 1 การค้ําประกัน
ณ วันที่ขาย กิจการไดค้ําประกันสินคาจํานวน 3 ชนิดที่ขายใหแกผูซื้อ โดยกิจการจะรับซอมและเปลี่ยนชิ้นสวน
ที่เสียหายตลอดเวลา 2 ปนับจากวันที่ขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการรับรูประมาณการหนี้สิน
จํ า นวน 60,000 บาท กิ จ การไมไดคิดลดประมาณการหนี้ สิน เนื่ อ งจากผลกระทบจากการคิดลดไม มี
สาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
“กิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินจํานวน 60,000 บาท สําหรับการเรียกรองการรับประกันสินคา ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากสินคาที่ขายไประหวาง 3 ปที่ผานมา กิจการคาดวารายจายสวนใหญจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหนา และ
คาใชจายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 2 ป ตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน”

ตัวอยางที่ 2 ตนทุนในการรื้อถอน
ในป 2500 กิจการมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรซึ่งกิจการไดรับรูประมาณการหนี้สินในการกําจัด
จํานวน 300 ลานบาท ซึ่งประมาณขึ้นจากขอสมมติที่วาการกําจัดจะเกิดขึ้นภายใน 60 ถึง 70 ป ขางหน า
อยางไรก็ตาม อาจมีความนาจะเปนที่การกําจัดนั้นอาจจะไมเกิดขึ้นจนกระทั่ง 100 ถึง 110 ป ขางหนา ซึ่งใน
กรณีดังกลาว มูล คาป จจุ บั นของต นทุน ในการรื้อ ถอนจะลดลงอยางมีนัยสํา คัญ กิ จการตองเปดเผยขอ มูล
ดังตอไปนี้
“กิจการไดรั บรูป ระมาณการหนี้สินจํา นวน 300 ลานบาท สําหรับ ตน ทุนในการกํ าจั ดกากนิว เคลียร ตน ทุน
ดังกลาวคาดวาจะเกิดขึ้นระหวางป 2560 และ 2570 อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่กิจการอาจไมตองกําจัด
กากนิวเคลียรดังกลาว จนกระทั่งป 2600 ถึง 2610 หากกิจการคาดการณวาต นทุนการรื้อถอนจะไมเกิดขึ้ น
ระหวางป 2600 ถึง 2610 ประมาณการหนี้สินจะมีจํานวนลดลงเหลือ 136 ลานบาท ประมาณการหนี้สินไดมี
การประมาณขึ้นโดยอ างอิ งกั บวิทยาการที่มีอ ยูแ ละราคาในปจจุ บัน และคิดลดโดยใชอัตราคิดลดที่แทจ ริ ง
จํานวนรอยละ 2 ”
ตัวอยางต อไปนี้ เปน การเปดเผยข อ มูล ตามข อ กําหนดที่ร ะบุไวในยอหน าที่ 92 เมื่อ ขอมูลบางประการที่
กําหนดใหตองเปดเผยไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากคาดวาขอมูลนั้นจะทํ าใหเกิด การโอนเอียงอยา งรุนแรง
ตอสถานะของกิจการเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับอีกฝายหนึ่ง
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ตัวอยางที่ 3 ขอยกเวนในการเปดเผยขอมูล
กิจการไดเกิดขอพิพาทกับคูแขงเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และกิจการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวน 100
ลา นบาท กิจการรับรูประมาณการหนี้สิน ดวยประมาณการที่ดี ที่สุ ดสํ าหรับภาระผู กพันนั้นแตไม ไดเปดเผย
ขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 84 และ 85 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
“การฟองรองยังอยูในขั้นการพิจารณาคดีกับบริษัทคูกรณี ซึ่งกลาวหาวากิจการละเมิดลิขสิทธิ์เปนจํานวน 100
ลา นบาท กิจ การไมไดเป ดเผยขอ มูลตามขอ กํา หนดที่ร ะบุ ไว ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากกิจการคาดวาขอมูล
ดังกลา วจะทํ าใหเ กิด ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลของคดีความ ซึ่งกรรมการของกิจการมีความเห็นว า
กิจการมีโอกาสที่จะชนะคดี”
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