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มาตรฐานการบัญชี ฉบั บ นี้ประกอบดว ยยอ หนา ที่ 1-141 และภาคผนวก ทุกย อหนามีค วามสํา คัญ เทา กัน
และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต อ งอ า นโดยคํ า นึ ง ถึ ง ข อ กํ า หนดของแม บ ทการบั ญ ชี ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด ใ ห
แนวปฏิ บั ติ ในการเลื อกและการใช น โยบายการบั ญ ชี ใหกิ จ การถื อ ปฏิบั ติต ามข อ กํ า หนดของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี ก ารเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี
และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ใ ช แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง
การดอยคาของสินทรัพย และตองถือปฏิบัติกับ
1.1

การไดม าซึ่ งค าความนิย มและสิน ทรัพ ยไ มมีตัว ตนจากการรวมธุร กิจ ซึ่ งวันที่ต กลงรวม
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 ฉบั บที่ 36 เรื่อ ง การดอยคา ของสิน ทรัพย ฉบั บเดิม กํา หนดใหมีการวัดมูล
คาที่ค าดวาจะไดรับ คืน ของสิ น ทรัพยเ มื่อมีขอ บงชี้ว าสินทรัพยอาจเกิด การดอ ยค า ขอกํา หนด
ดังกลาวยังคงมีอยูในมาตรฐานฉบับนี้ อยางไรก็ดี มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให
5.1 วัดมูล คาที่ค าดวาจะไดรับ คืน ของสินทรัพ ยไมมี ตัวตนที่มี อายุก ารใหประโยชนไมทราบ
แน น อนทุ ก ปโ ดยไม จํ า เป น ต อ งมี ข อบ งชี้ ว า สิ น ทรั พ ย นั้ น อาจเกิ ด การด อ ยค า หรื อ ไม
การคํ านวณมูล คา ที่ค าดวา จะได รับ คืน โดยละเอีย ดครั้ง ลา สุด ที่ก ระทํา ในงวดบั ญชี กอ น
อาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดบัญชีปจจุบัน หากเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว
5.2 วัด มูล คา ที่ค าดวาจะไดรับคืนของสิน ทรัพยไมมีตั วตนที่ยั งไมพ รอมจะใชงานทุก ปโดย
ไมจําเปนตองมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา
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5.3

ทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการรวมธุรกิจทุกป

การวัดมูลคาจากการใช
บทนํา 6.

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้กํา หนดใหอ งค ประกอบดั งต อไปนี้จะตองสะทอนอยูใ นการคํา นวณ
มูลคาจากการใชของสินทรัพย
6.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
6.2 การคาดการณเ กี่ยวกั บการเปลี่ยนแปลงที่เป นไปได ในจํา นวนหรือชว งเวลาของกระแส
เงินสดในอนาคตเหลานั้น
6.3 มูล ค าของเงิน ตามเวลา ซึ่งสะท อนโดยอั ตราดอกเบี้ ยที่ป ราศจากความเสี่ยงในตลาด
ณ เวลาปจจุบัน
6.4 ราคาซึ่งสะทอนความไมแนนอนที่มีอยูในตัวสินทรัพย
6.5 ปจ จัย อื่น เชน สภาพคลอ ง ซึ่งผูที่มีส วนรวมในตลาดจะสะทอนในการวัด มูล คากระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บับ นี้ ยัง กํา หนดใหอ งคป ระกอบขอ 6.2 6.4 และ 6.5 สามารถสะทอ น
ในรูปของการปรับปรุงกระแสเงินสดในอนาคตหรือการปรับปรุงอัตราคิดลด

บทนํา 7.

มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ นี้ได นํา เอาข อกํ า หนดสํา หรั บ ประมาณการกระแสเงินสดที่ใช ในการ
วั ด มู ลค า จากการใช ม าจากมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
ฉบั บ เดิ ม โดยประมาณการดั งกล า วจะต อ งอยู ภ ายใต ข อ สมมติ ที่ สมเหตุ ผ ลและมี ห ลั ก 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 มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ไดกําหนดวาฝายบริหาร
7.1 ตองประเมินความสมเหตุผลของขอ สมมติของประมาณการกระแสเงินสดในงวดปจจุบัน
โดยการตรวจสอบสาเหตุของความแตกต างระหวางประมาณการกระแสเงินสดในอดี ต
และกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง
7.2 ตองแนใจวาขอ สมมติข องประมาณการกระแสเงินสดในงวดป จจุบัน เปนไปในแนวทาง
เดี ยวกั น กั บ ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในอดี ต และได คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบของเหตุ ก ารณ
ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือสถานการณที่ไมไดเปนอยูขณะที่เกิดกระแสเงินสดขึ้นจริง

บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ฉบับเดิม กําหนดวาประมาณการ
กระแสเงินสดที่ ใชใ นการวัดมูลคา จากการใช ใหอา งอิ งจากงบประมาณหรือประมาณการทาง
การเงิน ลา สุด ที่ได รับ อนุ มัติ จากฝา ยบริห าร มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับ ปรุ ง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ไดนําเอาขอกําหนดนี้มาใช แตไดกําหนดไววาประมาณการกระแส
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เงิน สดตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือประมาณการกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
8.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่กิจการยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน
8.2 การปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพย
บทนํา 9.

แนวทางเพิ่มเติ มของการใชเทคนิ ค มูลค า ปจ จุบั นในการวั ด มูลค า จากการใช สินทรั พย แสดง
ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั 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 บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ยัง คงไว
ซึ่งขอ กํา หนดมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36 เรื่อ ง การดอยค าของสินทรั พย ฉบับ เดิ ม ในเรื่ อง
ที่ ว า กิ จ การตอ งระบุ ใ ห สิ นทรั พ ย หรื อกลุม สิน ทรั พ ยเ ป น หน ว ยสิน ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด
หากสินทรัพยหรือกลุมสิน ทรัพ ยนั้นมีผ ลผลิตที่ มีตลาดซื้ อขายคลองรองรั บ แมว าจะมีการนํ า
ผลผลิต บางส ว นหรื อ ทั้ งหมดมาใช ในกิ จ การก็ ตาม อยา งไรก็ ดี มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ เดิ ม
กํา หนดไววาในสถานการณดังกลา ว กิจ การควรใช ประมาณการที่ดีที่ สุดของฝ ายบริ หารสํ าหรับ
ราคาตลาดในอนาคตของสินคา ในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่ จะกํา หนดมูล คา
จากการใชข องหนว ยสิน ทรั พย มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 36 เรื่อ ง การดอ ยคา ของสิ นทรั พย
ฉบับเดิมยังกําหนดดวยวาเมื่อกิจการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อที่จะกําหนดมูลคาจาก
การใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เกิดจากการใชสินคานั้น กิจการควรใชประมาณการ
ที่ดีที่สุดของฝายบริหารสําหรับราคาตลาดในอนาคตของสินคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนด
วาหากกระแสเงินสดรับที่ไดจ ากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดรับผลกระทบ
จากราคาโอนภายใน กิ จการตอ งใชป ระมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่ สุด ของฝ ายบริ หาร
ซึ่งเปนราคาที่ ผูซื้ อกับ ผูขายสามารถตอ รองราคากันไดอยางเป นอิสระในลักษณะของผู ที่ไ ม มี
ความเกี่ย วข อ งกั น ในขณะที่ ทั้ งสองฝ า ยมี ค วามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ยน ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดดังนี้
10.1 กระแสเงิน สดที่ไ ดรับ ในอนาคตเพื่อกํา หนดมู ลค าจากการใชข องสิน ทรัพยห รือหน วย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
10.2 กระแสเงิน สดที่จะต องจ ายในอนาคตเพื่อกํา หนดมูล ค าจากการใชข องสิ น ทรัพยห รือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับผลกระทบจากราคาโอนภายใน
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การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชี ฉบั บเดิม กํ าหนดใหกิจการทดสอบการด อยคา ของคา ความนิยมที่ไดมาจาก
การรวมธุรกิจ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการทดสอบการดอยคาของหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดที่เ กี่ยวของ โดยใชวิธีลางขึ้นบน/บนลงลา ง (‘bottom-up/top-down’ approach) ซึ่งจะสงผล
ใหกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมโดยการปนสว นมูล คาตามบั ญชีของคาความนิยม
ไปยังหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงิน
สดที่เล็กที่สุด ซึ่งกิจ การสามารถป นสวนตามสัดสวนของมูลคาตามบัญ ชีดวยเกณฑที่สมเหตุผล
และอยางสม่ําเสมอ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกําหนดเชนเดียวกันใหกิจการทดสอบการดอย
คา ของคาความนิ ยมที่ไดรั บจากการรวมธุรกิจ โดยถือ เปนสวนหนึ่ งของการทดสอบการดอยค า
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงิน สดที่คาความนิย มดังกลาวเกี่ยวของ อยางไรก็ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดอยางชัดเจนวา
11.1 ตั้งแตวันที่ซื้อกิจการที่เปนผูซื้อตองปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ใหกับ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่คาด
วาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากผลผนึกของการรวมธุรกิจ ไมวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สิน
อื่นของกิ จ การที่ถู ก ซื้ อจะถูกจั ดรวมกั บ หนว ยสิน ทรัพ ยหรื อ กลุม ของหนว ยสิน ทรัพ ย
เหลานั้นหรือไมก็ตาม
11.2 สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยหรือแตละกลุมของหนวยสินทรัพยที่กิจการไดปน
สวนคาความนิยมใหควร
11.2.1 เป นหน ว ยในระดั บ ที่เล็ก ที่ สุดที่ กิจ การใชในการประเมิ นคา ความนิ ยมตาม
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการภายใน และ
11.2.2 ไม ใหญ เ กิ น กว า ส ว นงานดํ า เนิ น งาน หรื อตามที่ ไ ด กํ าหนดไว ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวา
12.1 หากการปนสวนครั้งแรกของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจยังไมแลวเสร็จกอนสิ้น
รอบปบัญ ชีที่ มีการรวมธุรกิ จเกิด ขึ้น กิ จการตองดําเนินการปน สวนครั้งแรกนั้ นใหแ ลว
เสร็จกอนสิ้นรอบปบัญชีแรก หลังปที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น
12.2 เมื่อ กิจ การไดจําหนายการดําเนินงานที่อยูภายใต หนว ยสินทรัพยห รือกลุมของหน วย
สินทรัพยซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยม คาความนิย มที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน งาน
นั้นตอง
12.2.1 รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของการดําเนินงานนั้นเมื่อมีการคํานวณผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนาย และ
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12.2.2 วัดมูลคาโดยคํานวณตามสัดสวนของมูลคาของการดําเนินงานที่ถูกจําหนายกับ
มูลคา ของหน วยสิน ทรั พย หรือ กลุมของหน วยสิน ทรั พยที่ กอ ใหเกิด เงินสด
ที่ยังคงเหลืออยู นอกจากกิจการจะสามารถแสดงใหเห็น วาการคํานวณโดยใช
วิธีอื่นจะสามารถสะทอนให เห็น ถึงมูลคาของคาความนิยมของการดําเนินงาน
ที่จําหนายออกไปไดดีกวา
12.3 เมื่อกิ จการปรับโครงสรางการรายงานใหม โดยการปรับโครงสรางดังกลาวส งผลใหมี การ
เปลี่ยนแปลงในองคประกอบของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด ซึ่งกิจการไดมีการปนสวนคาความนิยมให กิจการควรปนสวนคาความนิยมใหมให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย โดยการปนสวนใหใชวิ ธีคํ านวณตามสัดสวน
ของมูลคาเช นเดี ยวกับที่ใช เมื่อมีการจําหน ายการดําเนินงานภายใต หนวยสิ นทรัพยหรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยที่ก อใหเกิดเงินสด เว นแต กิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการ
คํานวณโดยใชวิธีอื่นจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของคาความนิยมของหนวยสินทรัพย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่มีการปรับโครงสรางใหมไดดีกวา

ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให
13.1 ทําการทดสอบการดอยคาเปนรายปสําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเ กิดเงิน สดที่ ได รับการปนสว นคาความนิย ม โดยทํา การทดสอบการดอ ยค าใน
ชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป
13.2 สําหรับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีความแตกตาง
กัน สามารถทดสอบการดอยคาในชวงเวลาที่ตางกันได
อย างไรก็ต าม หากมีค าความนิ ยมบางส วนที่ป นสว นใหแ กห นว ยสิ นทรัพ ยห รือ กลุ มของหนวย
สิน ทรัพ ยที่ กอ ให เกิ ดเงิ นสดที่ได มาจากการรวมธุ รกิ จในระหวา งป ปจจุบัน มาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บ นี้ ไ ด กํา หนดให กิ จ การต อ งทดสอบการด อ ยคา ของหน ว ยสิ น ทรั พย ห รื อ กลุมของหน 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 หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม
ซึ่งกระทําไวอยา งละเอียดลาสุดในงวดกอ น มาใชในการทดสอบการด อยคาของหนวยสิ นทรัพ ย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นในงวดปจจุบันได หากเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสิน ทรัพย ฉบับเดิม กําหนดใหกิจการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอ ยคาของคาความนิยมในงวดก อน เมื่อผลขาดทุนจากการดอ ยค า
ดังกลา วเกิดขึ้น จากเหตุก ารณภายนอกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่ง คาดวาจะไมเกิดขึ้นอีก และในงวด
ตอมาเกิดเหตุการณภายนอกซึ่งทําใหผ ลของเหตุก ารณนั้นหายไป มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ไ ด
กําหนดไมใหบันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

การเปดเผยขอมูล
บทนํา 16 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้กํา หนดไว วาหากกิจการไมไ ดทํา การปนสวนคาความนิยมที่ได มาจาก
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 การต องเปดเผยจํ านวนเงิน ของค าความนิยมที่ไ มไ ดรับ การปน สวน
รวมถึงสาเหตุที่ไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว
บทนํา 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับหนวยสินทรัพยแ ตละหนวย
หรือกลุมของหนวยสินทรัพยแตละกลุมที่กอใหเกิดเงินสด (กลุมของหนวยสินทรัพย) หากมูลคา
ตามบัญชีข องคา ความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหป ระโยชนไม ทราบแนน อนที่
ปนสวนใหกับหน วยสินทรัพย หรือ กลุมของหนวยสินทรัพ ยนั้นเปน จํานวนเงินที่ มีนัย สําคัญ เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของคาความนิยมหรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนของทั้งกิ จการ ข อมูลดัง กล าวเปนเรื่อ งที่ เกี่ยวขอ งอยางมากกับขอ
สมมติสํ าคัญ ซึ่ง ใชในการวัดมู ลค าที่ คาดวา จะไดรับ คืน ของหนว ยสิ นทรัพ ยห รือกลุ มของหนวย
สินทรัพยดังกลาว
บทนํา 18. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดดวยวากิจการตองเปดเผยขอมูลที่เฉพาะเจาะจงหากกิจการปน
สวนมูลคาตามบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนของคาความนิยมหรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนไปยังหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหลายหนวยหรือหลายกลุม และ
จํานวนดังกลาวที่ไดรับการปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยแตละหนวย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
แตละกลุมไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือทั้งหมดของคาความนิยม หรือสินทรัพย
ไม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ไ ม ท ราบแน น อน กิ จ การต อ งเป ด เผยเพิ่ ม เติ ม หากใน
สถานการณดังกลาว มูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสิ นทรัพย
เหลา นั้น อยู ภายใต ขอ สมมติที่ สํา คัญ เดียวกั น และมูลคา ตามบัญ ชีร วมของคา ความนิ ยมหรือ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพย หรือ
กลุมของหนวยสิน ทรัพ ยทั้ งหมดมีนัยสํา คัญ เมื่ อเปรีย บเที ยบกับ มูลคาตามบัญชีทั้ งหมดของค า
ความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
วัตถุประสงค

1.

มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้มีวัตถุประสงคที่จ ะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพื่อใหกิจการปฏิบัติเพื่อ ให
เกิดความมั่นใจวากิจการจะไมแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยสูงกวาจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับ คืนจากการใชหรือขายสินทรัพยนั้น ในกรณีดังกลาวถือวา
สินทรัพยเกิดการดอยคา และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคา มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ยังไดกําหนดถึงการกลับรายการผลขาดทุน จากการดอยคาและการ
เปดเผยขอมูล

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบั ญชีฉ บับนี้ใ หถือปฏิบัติกับการบัญ ชีสํ าหรับการดอ ยค าของสินทรัพยทุ กประเภท
ยกเวน
2.1 สินคาคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ)
2.2 สินทรัพยที่เกิดจากสัญ ญากอ สราง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญากอสราง)
2.3 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)
2.4 สินทรัพยที่เ กิด จากผลประโยชนข องพนั กงาน (ดูมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 เรื่อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
2.5 สินทรั พย ทางการเงิน ซึ่ งรวมอยู ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อ ง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช))
2.6 อสั งหาริม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ นที่ วั ดมู ล ค า ดว ยมูล ค า ยุ ติ ธ รรม (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
2.7 สินทรัพย ชีวภาพที่เ กี่ ยวขอ งกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วั ดมูลค า ดว ยมู ลคา ยุ ติธ รรม
หัก ตน ทุนในการขาย (ดูม าตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 41 เรื่อ ง เกษตรกรรม (เมื่ อมีก าร
ประกาศใช))
2.8 ตน ทุนการไดมารอการตัด บัญชีและสินทรัพยไมมี ตัวตนที่ เกิดจากสิทธิต ามสัญญาของ
ผู รับ ประกั นภายใตสั ญ ญาประกันภั ยซึ่ งรวมอยู ใ นขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช))
2.9 สิ นทรั พย ไม หมุน เวี ย นที่ถื อไวเ พื่ อขายและการดํ า เนิน งานที่ย กเลิ ก ซึ่ งถูก จัด ประเภท
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อ ขายตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพยไมห มุนเวียนหรือกลุม
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สินทรัพยที่ยกเลิก ที่ถือไวเพื่อ ขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย ไมห มุน เวียนที่ ถือไวเพื่อ ขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก)
3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยที่เกิดจากสัญญากอสราง สินทรัพย
ภาษีเ งินไดรอการตัดบั ญชี สิน ทรัพยที่เกิด จากผลประโยชน ของพนักงานหรือสินทรัพ ยที่จัดประเภท
เปนถือไวเพื่อขาย (หรือสินทรัพยที่รวมอยูในกลุมสินทรัพยที่เลิกใชซึ่งถูกจัดประเภทไวเปนสินทรัพย
ถือไวเพื่อขาย) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นไดกําหนดการรับรูและการวัดคาสินทรัพยดังกลาว
ไวโดยเฉพาะแลว

4.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินที่จัดประเภทเปน
4.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามคํานิยามที่กํ าหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและและงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.2 เงิน ลงทุนในบริษัทรวมตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 28 (ปรับ ปรุง
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.

มาตรฐานฉบับนี้ไมถื อปฏิบั ติกั บสินทรัพ ยท างการเงิน ซึ่งรวมอยู ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู แ ละการวั ด มู ล ค า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) หรื อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น ที่ วั ด ค า ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หรือ สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ทางการเกษตรที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ต าม มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ใหถือ ปฏิบัติกับ
สิ น ทรั พ ย ที่ แ สดงมู ล ค า ตามบั ญ ชี ด ว ยราคาที่ ตี ใ หม (ซึ่ ง คื อ มู ล ค า ยุติ ธ รรม) ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เชน วิธีราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุป กรณ (เมื่อ มีก ารประกาศใช ) การกํ าหนดวา สิน ทรั พย ที่ตีราคาใหมนั้ นจะ
ดอยคาหรือไมขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรม ดังตอไปนี้
5.1

หากกิจการใชราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรม สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมกับมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยคือ ตนทุนที่เพิ่มขึ้นโดยตรงจากการจําหนายสินทรัพยนั้น
5.1.1 หากตนทุ นจากการจํ าหนายสินทรัพยเปนจํานวนที่ไมมีนั ยสําคัญ มูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับ คืน ของสินทรัพ ยจ ะมีจํานวนใกลเคียงหรือ สูงกวาราคาที่ตีใ หม (ซึ่งคือมูลค า
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5.1.2

5.2

ยุติธรรม) ในกรณีนี้หลังจากที่ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคาใหม สินทรัพย
ที่ตีราคาใหมไมควรเกิดการดอยคาและกิจการไมจําเปนตองประเมินมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
หากตนทุนในการจําหนายสินทรัพยเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ มูลคายุติธรรมหักดวย
ตนทุนในการขายของสินทรัพยที่ตีราคาใหมจะมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ดังนั้น
สิน ทรัพยที่ตี ราคาใหม จะเกิ ดการดอ ยคาถา มูล คาจากการใชต่ํา กวาราคาที่ตีใ หม
(ซึ่งคือมูลคายุติธรรม) ในกรณีนี้ หลังจากที่ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของการตีราคา
ใหม กิจการตอ งปฏิบั ติตามข อกํา หนดในมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้เพื่ อระบุวา
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาหรือไม

หากกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยเกณฑอื่นที่ไมใชราคาตลาด ราคาที่ตีใหม
(ซึ่งคือมูลคา ยุติธ รรม) อาจสูงหรือต่ํา กวามูลค า ที่ค าดวา จะไดรั บคืน ดัง นั้น หลั งจากที่ไ ด
ปฏิบัติตามขอกํา หนดของการตีราคาใหม กิจ การต องปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
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 นทรั พ ยที่รั บรู ใ นงบดุ ล หลั งจากหักค า
เสื่ อ มราคาสะสม (หรื อ ค า ตั ด จํ า หน า ยสะสม)
และคาเผื่อการดอยคาสะสม
สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไ ดวาการใช
กลุมสินทรัพยดังกลา วอยางตอเนื่อ งจะก อใหเ กิด
กระแสเงิน สดรั บ ซึ่งโดยสว นใหญ เ ป นอิ สระจาก
กระแสเงินสดรั บที่เ กิ ดจากสินทรัพ ยอื่น หรื อกลุ ม
สินทรัพยอื่น
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สินทรัพยองคกร

หมายถึง

ตนทุนในการขาย

หมายถึง

จํานวนที่คิดคาเสื่อมราคา หมายถึง
คาเสื่อมราคา(หรือคาตั ด หมายถึง
จําหนาย)

สิน ทรัพยที่มีสว นทําใหหนวยสินทรัพ ยที่ กอให เกิด
เงินสดที่อยูภายใตการพิจารณาและหนวยสินทรัพย
ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดอื่ น สามารถก อ ให เ กิ ด กระแส
เงินสดไดในอนาคต ทั้งนี้ไมรวมถึงคาความนิยม
ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนาย
สินทรั พยหรือหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิ ดเงิ นสดซึ่ง
ไมรวมตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ราคาทุ นของสิน ทรั พยหรื อราคาอื่นที่ ใชแทนราคา
ทุนในงบการเงินหักดวยมูลคาคงเหลือ
การปนสวนจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน 1
1

ในกรณีข องสิน ทรัพยไม มีตัวตนจะเรียกวา คาตัดจําหนา ย
แทนคําวาคาเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

มู ลค า ยุติ ธรรมหั ก ต น ทุ น หมายถึง
ในการขาย

ผลขาดทุนจากการดอยคา หมายถึง

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง

อายุการใหประโยชน

หมายถึง

จํา นวนที่จะไดรั บจากการขายสินทรัพ ยห รือหนว ย
สิน ทรั พยที่กอ ให เกิดเงินสดหักดว ยตนทุ นจากการ
ขายสิ น ทรั พ ย นั้ น โดยที่ ผู ซื้ อ กั บ ผู ข ายสามารถ
ตอ รองราคากัน ได อย างเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ ไ ม มีค วามเกี่ ย วข อ งกั น ในขณะที่ทั้ งสองฝ า ย
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
จํา นวนมูล ค าตามบัญ ชีที่สูงกวามูลคาที่ค าดวาจะ
ได รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย หรื อ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่
กอใหเกิดเงินสด
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการ
ใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
กรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดวาจะใชประโยชนจาก
สินทรัพย
2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่น
ที่ค ลา ยคลึง กัน ซึ่งกิจ การคาดวา จะไดรับ จาก
การใชสินทรัพย
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มูลคาจากการใช

หมายถึง

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา
จะไดรับจากการใชสิ นทรัพ ยห รือ หนวยสิ นทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด

การระบุสินทรัพยที่อาจเกิดการดอยคา
7.

กิจการต องกํา หนดมูลคาที่คาดวาจะได รับ คืน ตามยอหนา ที่ 8 ถึ ง 17 คําวา “สินทรัพย ” ที่ร ะบุ ไว ใน
ยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สดสวนที่เหลือของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการจัดโครงสรางดังตอไปนี้
7.1 กิจการตองวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 18 ถึง 57 คําวา
“สินทรัพย” ที่ระบุในยอหนาดังกลาวใหความหมายครอบคลุมถึงสินทรัพยแตละรายการและ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
7.2 กิ จการต องรั บ รูแ ละวั ดมู ลคา ผลขาดทุน จากการด อยคา ของสินทรั พ ยต ามที่ กํา หนดไว ใ น
ยอหนา ที่ 58 ถึ ง 108 โดยการรั บ รู แ ละวัด มูล คา ผลขาดทุนจากการดอ ยค า ของสิ นทรัพ ย
แต ล ะรายการที่ มิ ใ ชค า ความนิ ยมให ป ฏิบั ติ ตามที่กํ า หนดไว ในยอ หน า ที่ 58 ถึ ง 64 และ
การรับ รูและวัดมูลคา ผลขาดทุ นจากการดอ ยค าของหนวยสินทรัพ ยที่ กอ ให เกิด เงิน สดและ
คาความนิยมใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 65 ถึง 108
7.3 กิจการตองปฏิบัติต ามขอกํ าหนดที่ระบุไ วในยอหนาที่ 109 ถึง 116 สําหรับการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่รับรูไปแลวใน
งวดบั ญชีกอ นๆ คําว า “สินทรั พย ” ที่ระบุไวในยอหนาดังกล าวให ความหมายครอบคลุมถึ ง
สินทรัพ ยแตละรายการหรือ หน วยสินทรัพยที่ กอ ใหเ กิด เงิน สด ขอกํา หนดเพิ่มเติมสําหรั บ
สิ น ทรั พ ย แ ต ล ะชนิ ด จะระบุ ใ นยอ หน า ที่ 117 ถึ ง 121 ข อ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม สํา หรั บ หน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะระบุในยอหนาที่ 122 ถึง 123 และขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรั บ
คาความนิยมจะระบุในยอหนาที่ 124 ถึง 125
7.4

8.

กิ จการต องเป ดเผยข อ มู ลเกี่ ยวกั บ ผลขาดทุ นจากการด อยค า และการกลั บ ผลขาดทุ นจาก
การด อยค าของสิ นทรั พย และหน วยสิ นทรั พย ที่ ก อให เกิ ดเงินสดตามข อกํ าหนดที่ ระบุ ไว ใน
ย อ หน า ที่ 126 ถึ ง 133 ข อ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ การเป ด เผยสํ า หรั บ หน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอให เกิ ดเงินสดซึ่งรวมถึ งคาความนิ ยมหรื อสินทรั พย ไมมี ตัวตนที่ มีอายุ การให ประโยชน ที่
ไมทราบแนนอนซึ่งถูกปนสวน สําหรับการทดสอบการดอยคานั้นจะระบุในยอหนาที่ 134 ถึง 137

สินทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ยอหนาที่ 12-14 ไดระบุขอบงชี้บางประการที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจจะเกิดขึ้น
ถามีขอบงชี้ กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยอยางเปนทางการ ยกเวนกรณี
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ที่กลาวไวในยอหนาที่ 10 กิจการไม จําเป นตอ งประมาณมูล คาที่คาดวาจะไดรับ คืนอยางเปน ทางการ
หากไมมีขอบงชี้ที่แสดงวาผลขาดทุนจากการดอยคาอาจเกิดขึ้น
9.

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอ บงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอย
คาหรือไม หากกิจการพบวามีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น

10.

กิจการตองดําเนินการตอไปนี้ โดยไมคํานึงถึงวาจะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม
10.1 กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให ประโยชนไมท ราบ
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
เปรีย บเทีย บมู ล ค า ตามบัญ ชี กั บมูล ค า ที่ค าดว าจะไดรับ คื น การทดสอบการดอยค า นี้
กิจ การอาจจะจั ดทํา ขึ้นในชวงใดของปก็ ได แต ตอ งจัดทํ าขึ้น ณ เวลาเดี ยวกันของทุกป
กิจการสามารถทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมเหมือนกัน ณ ชวงเวลาที่
แตกตางกันได อยางไรก็ต าม หากกิจ การไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตนในระหว างรอบป
ปจ จุบั น กิจ การต องทํ าการทดสอบการดอ ยคา ของสิ นทรัพ ยไ มมี ตัว ตนดัง กลา วก อนวัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดมา
10.2 กิจการตองทดสอบการดอ ยคาของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเปน ประจําทุกป
ตามที่ระบุในยอหนาที่ 80 ถึง 99

11.

สิน ทรัพยไมมี ตัว ตนในชว งก อนพรอ มใชง านมั กมีความไมแ นนอนที่จ ะมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ใน
อนาคตเกิ นกว า มู ลค า ตามบั ญ ชี มากกว า ช ว งหลั งพร อ มใช ง าน ดั งนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
จึงกํา หนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของสิน ทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมพรอ ม
ใชงานอยางนอยปละครั้ง

12.

ในการประเมินวามีขอบงชี้วาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงขอบงชี้
ตอไปนี้เปนอยางนอย
แหลงขอมูลภายนอก
12.1 ราคาตลาดของสินทรัพยล ดลงอยา งมีนั ย สําคั ญในระหวางงวด โดยจํานวนที่ ลดลงนั้ น
ลดลงมากกวาจํานวนที่คาดไวซึ่งเปนผลจากเวลาที่ผานไปหรือจากการใชงานตามปกติ
12.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส งผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวดหรือในอนาคตอันใกล
อยา งมีนั ยสําคัญ ผลกระทบดั งกลา วอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ ม
ของกิจ การหรือ ของตลาดของสิน ทรั พย นั้ นทางดา นเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิ จ
หรือกฎหมาย
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12.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่ นมีการเพิ่มขึ้น ใน
ระหว างงวด จนนา จะมีผลกระทบตอ อัต ราคิ ดลดที่ ใชใ นการคํา นวณมูล ค าจากการใช
สินทรัพย และทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นลดลงอยางมีสาระสําคัญ
12.4 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของกิจการสูงกวามูลคาตลาดของกิจการ
แหลงขอมูลภายใน
12.5 มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสินทรัพยลาสมัยหรือชํารุดเสียหาย
12.6 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใชหรือคาดวาจะใชสินทรัพย
ซึ่งสง ผลกระทบทางลบตอกิจการในระหวางงวด หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
การเปลี่ยนแปลงดัง กลา วรวมถึง การที่สินทรัพย ไมไ ดใชงาน แผนที่จะยกเลิกหรือ ปรั บ
โครงสร า งสว นงานที่ มี สิน ทรั พ ย นั้ น รวมอยู ดว ย หรื อ แผนที่ จะจํา หน า ยสิน ทรั พ ย ก อ น
กําหนด และการประเมินอายุการใหประโยชนของสินทรัพยจากอายุการใหประโยชนที่ไม
ทราบแนนอนเปนอายุการใหประโยชนที่ทราบแนนอน (2)
(2)

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ไ มถือปฏิบั ติกับสิน ทรั พ ยที่ เ ขาเงื่อนไขการเป น สิน ทรัพ ยที่ถือไวเพื่ อขาย
(หรือถื อเปน สว นหนึ่ง ของกลุมสิน ทรัพยที่จะถูกจําหน ายซึ่งถูกจัดประเภทเปนสินทรั พยที่ถือ ไว เพื่ อขาย)
ซึ่งตองถื อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพ ย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

12.7 มี หลั ก ฐานจากรายงานภายในซึ่งแสดงใหเ ห็ นว าผลการปฏิบั ติงานเชิง เศรษฐกิ จ ของ
สินทรัพยไดลดลงหรือจะลดลงกวาที่คาดไว
เงินปนผลจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม
12.8 สํา หรับการลงทุน ในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรว มกัน หรือบริษัท รวม ผูลงทุนรับรูเ งิน
ปนผลจากการลงทุน และมีหลักฐานแสดงใหเห็นดังตอไปนี้
12.8.1 มูลค าตามบัญชีของเงิน ลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิ จการสูงกวา มูล คา ตาม
บัญ ชีของสินทรัพ ยสุท ธิข องผูถู กลงทุ นในงบการเงิ นรวม ซึ่งรวมถึ งคา ความ
นิยมที่เกี่ยวของ หรือ
12.8.2 เงินปนผลมีจํานวนมากกวากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอ ย กิจการที่
ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวมในรอบระยะเวลาที่ประกาศจายเงินปนผล
13.

ขอบงชี้ที่ระบุในยอหนาที่ 12 มิไดครอบคลุมทุกประเด็น กิจการอาจระบุขอบงชี้อื่นที่แสดงใหเห็นวา
สิน ทรัพ ยอาจมีก ารด อยคา จนทํา ให กิจ การต องประเมินมู ลค าที่ คาดวาจะไดรับ คืน ของสินทรัพ ยนั้น
หรือในกรณีของคาความนิยมตองทดสอบการดอยคาตามที่ระบุในยอหนาที่ 80 ถึง 99
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14.

หลักฐานจากรายงานภายในที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคารวมถึงขอบงชี้ตอไปนี้
14.1 กระแสเงินสดจ ายหรือที่ตอ งจ า ยเพื่อให ไดมาซึ่ งสิ นทรัพย เพื่อ บํ ารุ งรักษาสินทรั พย หรือ
เพื่อใหสินทรัพยนั้นใชงานไดมีจํานวนสูงกวางบประมาณเดิมที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
14.2 กระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจริง หรือกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่เกิด ขึ้นจากสินทรัพย
มีจํานวนต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
14.3 กระแสเงิ น สดสุ ทธิ ที่ ประมาณวา จะได รั บ จากสิน ทรั พ ย หรื อ กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานตาม
งบประมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญ หรือผลขาดทุนตามงบประมาณที่เกิดจากสินทรัพยเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ
14.4 เมื่อรวมผลการดํ าเนิน งานในงวดปจจุบั นกั บผลการดํา เนินงานที่คาดวา จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
ตามงบประมาณแลว จะเกิ ด ผลขาดทุ น หรื อ เกิ ด กระแสเงิ น สดจ า ยสุท ธิ เ นื่ อ งจากการใช
สินทรัพย

15.

ตามที่ไดร ะบุในยอหนาที่ 10 กิจการตองทดสอบการด อยคาอยางนอยปละครั้งสํ าหรับสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือที่ยังไมไดใชงาน และคาความนิยม นอกจากที่ระบุ
ในยอหนาที่ 10 แล ว กิจการตองนํ าแนวคิด เกี่ยวกับความมีส าระสําคัญมาใชในการระบุวากิจการ
จะต อ งประมาณมู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย ห รื อ ไม ตั ว อยา งเช น กิ จ การไม จํ า เป น
ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรั บคืนใหม หากการคํานวณครั้งกอนแสดงใหเ ห็นว ามูล คาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลค าตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ และไมมีเหตุการณใดมากระทบ
ตอผลตางระหวางมูลคาดังกลา ว ในทํานองเดียวกัน การวิเคราะหครั้งกอนอาจแสดงใหเห็นวามูลคา ที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมไดขึ้นอยูกับขอบงชี้ใดที่ระบุในยอหนาที่ 12

16.

จากตัว อยา งในยอ หน าที่ 15 ถ า อั ตราดอกเบี้ ยในตลาด หรื ออั ตราผลตอบแทนจากการลงทุน ใน
ตลาดอื่นเพิ่มขึ้นในระหวางงวด กิจการไมจําเปนตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
อยางเปนทางการในกรณีดังตอไปนี้
16.1 การเพิ่ม ขึ้น ของอั ตราดอกเบี้ ย ในตลาดและอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ นในตลาดอื่ น
ไม มีผลกระทบต ออั ตราคิ ดลดที่ใ ช ในการคํา นวณมู ลคา จากการใช สินทรัพ ย ตั วอยา งเช น
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น อาจไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตออัตราคิดลดที่ใช ใน
การคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งมีอายุการใหประโยชนเหลืออยูเปนเวลายาวนาน
16.2 การเพิ่มขึ้ นของอั ตราดอกเบี้ ยในตลาดและอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดอื่น มี
ผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชสิน ทรัพย แตจากการวิเคราะห
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในครั้งกอน แสดงใหเห็นวา
16.2.1 มูลคาที่คาดวา จะได รับ คืน ไมนา จะลดลงอยา งมีสาระสํา คัญ เนื่องจากกิ จการนาจะ
ไดรับกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น (ตัวอยางเชน กิจการสามารถแสดงใหเห็นวา
สามารถปรับปรุงรายรับเพื่อชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด) หรือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 17/92

16.2.2 การลดลงในมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไมทําใหเกิดผลขาดทุนจากการดอยคาอยางมี
สาระสําคัญ
17.

หากมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาสินทรัพยอ าจเกิดการดอยคา สาเหตุดังกลาวอาจเป นขอบงชี้ใหกิจการ
ต อ งทบทวนและปรั บ ปรุ ง อายุ ก ารให ประโยชน ที่เ หลือ อยู ของสิ นทรั พย วิ ธีก ารคิด ค า เสื่อ มราคา
(คาตัดจําหนาย) หรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเปน ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ แมวา
จะไมมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นก็ตาม

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
18.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดคํานิยามของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคา ยุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชแลวแต
จํา นวนใดจะสูงกวา กิจการตอ งวัดมูล คาที่คาดวาจะไดรับ คืนตามขอ กํา หนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 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.

กิจการอาจไมจํา เปนตองกําหนดทั้งมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายและมูลคาจากการใชสินทรัพย
เสมอไป หากมูล ค าใดมูลคา หนึ่งในสองจํ า นวนนี้ สูง กว ามูลคา ตามบั ญ ชีข องสินทรัพย ซึ่ง แสดงว า
สินทรัพยไมเกิดการดอยคา โดยกิจการไมจําเปนตองประเมินมูลคาอีกจํานวนหนึ่ง

20.

กิจการอาจกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายไดแมวาสินทรัพยจะไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายคลอง อยางไรก็ตามในบางครั้งกิจการอาจไมสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายได
เนื่อ งจากไมมีเกณฑใดๆ ในการประมาณจํานวนที่เชื่อถือไดจากการขายสินทรัพยภายใตสถานการณ
ที่ ผู ซื้ อ กั บ ผู ข ายมี ค วามรอบรูแ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย นและสามารถต อ รองราคากั น ได อ ย า ง
เปน อิสระในลักษณะของผูที่ไม มีความเกี่ยวขอ งกัน ในกรณีดังกลาวกิจการอาจใชมูลคาจากการใชใน
การกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

21.

กิจการอาจใชมูล คา ยุติ ธรรมหั กตน ทุน ในการขายเปนมูล คาที่คาดวา จะไดรับคืนของสิ นทรัพยห าก
ไมมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวามูลคาจากการใชสิน ทรัพยนั้นจะสูงกวามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
อยางมีสาระสําคัญ กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นกับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจําหนาย เนื่องจากมูลคาจากการใช
ของสินทรัพยที่ถือไวเพื่อจําหนาย มักประกอบดวยเงินสดสุทธิที่จ ะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยนั้น
เป นสําคัญ ดว ยเหตุที่ก ระแสเงินสดที่ จะไดรั บ ในอนาคตจากการใชสินทรั พยอย างตอ เนื่อ งจนถึง วัน
จําหนายสินทรัพยนั้นนาจะเปนจํานวนเงินที่นอยมาก

22.

กิ จ การต อ งกํา หนดมู ลค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื นสํ า หรั บ สิน ทรั พ ยแ ตล ะรายการ นอกจากสิน ทรั พ ย
เหลานั้นไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชซึ่งเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย
อื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น ทั้งนี้ในกรณีดังกลาวกิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 18/92

สิน ทรัพย ที่กอใหเ กิด เงินสดซึ่งมีสิน ทรัพยที่พิ จารณารวมอยู (ตามยอหน าที่ 65 ถึง 103) นอกจาก
จะเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
22.1 มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
22.2 มูลคาจากการใชของสินทรัพยสามารถประมาณไดใกลเคียงกับ มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขายของสินทรัพยนั้น และกิจการสามารถกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
23.

ในบางกรณี การกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายหรือมูลคาจากการใช โดยการประมาณการ
การหาค า เฉลี่ ย และการคํ า นวณแบบลัด อาจให ผ ลใกล เ คี ย งอย า งสมเหตุ สมผลกั บ การคํ า นวณ
อยางละเอียดตามตัวอยางที่แสดงในภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอน
24.

ยอหนา ที่ 10 กํา หนดใหกิจการตอ งทดสอบการด อยคา สินทรัพยไมมีตัวตนที่ มีอายุการใหป ระโยชน
ไม ทราบแน นอนเปนประจําทุกปโดยเปรียบเทียบมูลคา ตามบั ญชีกับมูลคาที่ คาดวาจะไดรับ คืน โดย
ไม ตองคํานึงวาจะมีข อบ งชี้วา สินทรัพ ยนั้น เกิ ดการด อยค าหรือไม อยางไรก็ตาม การคํานวณมูล คา
ที่คาดวาจะไดรับคืนอยางละเอียดที่คํานวณไวลาสุดในงวดกอนอาจนํามาใชในการทดสอบการดอยคา
ในงวดปจจุบันได ถาเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
24.1 หากสินทรัพยไมมีตัวตนไมสามารถกอใหเ กิดกระแสเงินสดรับ จากการใชงานอยางตอ เนื่องซึ่ง
เป นอิ สระจากสิน ทรั พย อื่น หรื อ กลุม สิน ทรั พ ยอื่ น และทํ า ใหต องทดสอบการดอ ยค า ของ
สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นพรอมกับสินทรัพยอื่นโดยนับรวมเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงิน
สดนั้นไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญนับจากการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลาสุด
24.2 การคํานวณครั้งลาสุดไดแสดงใหเห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยอยางมีนัยสําคัญ
24.3 จากการวิ เคราะห เหตุก ารณ ที่ ไ ดเ กิด ขึ้น และสถานการณ ที่ มี การเปลี่ยนแปลงนั บ จากการ
คํานวณมูลคา ที่คาดวา จะไดรับ คืน ลาสุ ด มีความเปนไปไดน อยมากที่การคํานวณจะแสดงให
เห็นวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
25.

ราคาที่ถื อเปน หลั กฐานที่ดีที่ สุด สํา หรั บมู ลค ายุ ติธ รรมหัก ตน ทุน ในการขายของสิน ทรั พย คือ ราคาที่
ตกลงซื้อขายซึ่งเกิด จากการตอ รองอยางเปนอิ สระในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน ที่ ปรั บปรุงดว ย
ตนทุนสวนเพิ่มซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย

26.

กรณีที่ไมมีการตกลงซื้อขายแต สินทรัพย มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลอง กิจการตองคํานวณมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายโดยใชราคาตลาดของสินทรัพยหักดวยตน ทุนในการจําหนา ย ตามปกติ
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ราคาที่ค วรถือเปนราคาตลาด คือ ราคาเสนอซื้อ ในปจ จุบัน ในกรณีที่ ไมมีร าคาเสนอซื้ อในปจ จุบัน
กิ จ การอาจใช ร าคาซื้ อ ขายล า สุด เป น เกณฑ ใ นการประมาณมู ลค า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต น ทุ น ในการขาย
หากสถานการณ ทางเศรษฐกิจ นับ ตั้งแต วัน ที่มีก ารซื้ อขายลาสุดจนถึ งวั น ที่กิจ การทํา การประมาณ
ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
27.

กรณีที่ ไมมีการตกลงซื้อขายและไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสิ นทรัพ ย กิจ การต องประมาณมูลคา
ยุ ติธ รรมหั กต นทุน ในการขายจากข อ มูลที่ ดีที่สุดที่ สามารถหาได ซึ่ งสะท อนถึ งจํา นวนเงิน ที่กิจ การ
สามารถจะได ม าจากการจํ 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
ตอรองราคากัน ได อย างเปนอิสระในลัก ษณะของผู ที่ไมมีค วามเกี่ย วข องกัน กิจการตองนํ าผลการ
ซื้อขายลาสุดของสินทรัพยที่คลายคลึงกันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมาพิจารณาในการกํา หนด
จํา นวนที่ กิจ การสามารถจะไดรั บ จากการจํา หน ายสินทรัพ ย มู ลคายุติธรรมหักต นทุนในการขายตอ ง
เปนราคาที่ไมไดเกิดจากการบังคับขาย เวนแตฝายบริหารถูกบังคับใหจําหนายสินทรัพยนั้นทันที

28.

ตน ทุน ในการขายตองนํา มาหักจากราคาขายเพื่อคํานวณมูล คายุติ ธรรมหักต นทุ นในการขาย ตนทุ น
ในการขายตอ งไมรวมตน ทุนที่ไดรั บรู เปนหนี้สินไวแลว ตัว อยา งของต นทุ นในการขาย ไดแก ตนทุ น
ทางกฎหมาย คาอากรแสตมปและภาษีที่คล ายคลึงกัน ตนทุนในการขนยาย และตนทุนสวนเพิ่มโดย
ตรงที่ ทํ า ให สิ น ทรั พ ย นั้ น อยู ใ นสภาพพร อ มที่ จ ะขาย อย า งไรก็ ต าม เงิ น ชดเชยจากการเลิ ก จ า ง
(ดูม าตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่อ ง ผลประโยชนของพนักงาน) และตน ทุ นที่เ กี่ย วข องกับการ
ลดขนาดหรือ การปรับ โครงสรางธุรกิจ หลั งการจํา หนา ยสินทรั พยไ มถือ เปนตนทุ นสว นเพิ่มโดยตรง
ในการจําหนายสินทรัพยนั้น

29.

ในการจํา หนายสิน ทรัพยบางครั้ง ผูซื้ ออาจตองรั บ ภาระหนี้สิน ที่เกี่ยวของดว ย และมู ลค ายุติ ธรรม
หักตนทุน ในการขายของสินทรัพยนั้นเปนมูลคารวมของทั้งทรัพยสินและหนี้สินที่เกี่ยวของ วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับกรณีดังกลาวไดกําหนดไวในยอหนาที่ 78

มูลคาจากการใช
30.

องคประกอบดังตอไปนี้ตองรวมอยูในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย
30.1 ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
30.2 การคาดการณเ กี่ย วกับความผั นผวนที่อ าจเกิ ดขึ้ นกับจํ านวนเงิน หรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต
30.3 มูลคา ของเงินตามเวลา โดยใช อัตราดอกเบี้ยป จจุบันในตลาดจากการลงทุนที่ปราศจาก
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 ประมาณกระแสเงินสดรับ และจายในอนาคตจากการใช สินทรัพยอยา งต อเนื่องและจากการ
จําหนายสินทรัพย
31.2 ใชอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดดังกลาว

32.

กิจ การสามารถสะท อนองคป ระกอบที่ระบุในยอ หนาที่ 30.2 และ 30.4 และ 30.5 โดยการเลือก
ที่จะปรับปรุงกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือปรับปรุงกับอัตราคิดลดก็ได ไมวากิจการจะเลือกใชวิธีใด
เพื่อสะทอนถึงการคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับจํานวนเงินหรือจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต ผลลัพธที่ไดตองสะทอนถึงมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดไว
ทั้งนี้กิจการอาจใชมูลคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลลัพธที่คาดวาจะเปนไปไดของทุกกรณีได แนวทาง
เพิ่มเติม ในการใชเทคนิคการคิดมูล คา ปจจุบันเพื่อวัดมู ลค าจากการใชของสิน ทรัพยไ ดแสดงไวใน
ภาคผนวก ก

เกณฑในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
33.

ในการวัดมูลคาจากการใช กิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
33.1 ประมาณการกระแสเงินสด โดยอาศั ยขอสมมติที่สมเหตุส มผลและมีหลัก ฐานสนับสนุ น
ซึ่ งแสดงถึ ง การคาดการณที่ ดี ที่ สุ ด ของฝ า ยบริ ห ารภายใต ส ถานการณ ท างเศรษฐกิ จ
ที่จะเปนอยูต ลอดอายุก ารใหประโยชนที่เ หลือ อยูของสิน ทรัพย กิจการควรใหน้ํา หนั ก
กับหลักฐานสนับสนุนที่ไดจากภายนอก
33.2 ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรือ ประมาณการทางการเงินล าสุ ด
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร แตตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจา ย
ที่ค าดวา จะเกิ ดขึ้ นจากการปรับ โครงสร า งในอนาคต หรื อจากการปรั บปรุงหรือ ทํา ให
สิ น ทรั พ ย นั้ น ดี ขึ้ น การคาดการณ ที่ อ าศั ย งบประมาณหรื อ ประมาณการดั ง กล า วต อ 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 ประมาณกระแสเงิ นสดหลังจากชวงเวลาของงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงิ น
ลาสุด โดยปรับกระแสเงินสดในงบประมาณหรือประมาณการสําหรับอนาคตที่ไกลออกไป
ดว ยอั ตราการเติ บโตที่ คงที่หรือลดลง นอกจากมีเหตุผลสนับสนุ นว ากิจการควรใชอัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตนี้ตองไมสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของ
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ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมหรือประเทศที่กิจการนั้นดําเนินงานอยู หรือของตลาดซึ่งสินทรัพย
นั้นถูกนําไปใช นอกจากมีเหตุผลสนับสนุนวากิจการควรใชอัตราการเติบโตที่สูงกวา
34.

ฝายบริ หารตองประเมินความสมเหตุส มผลของขอสมมติที่ใชประมาณการกระแสเงินสดในปจ จุบั น
โดยพิจารณาสาเหตุ ของความแตกตางระหวางประมาณการกระแสเงิ นสดในอดี ตกับ กระแสเงิน สด
ที่ เกิดขึ้ นจริ ง ฝา ยบริห ารตอ งมั่นใจว าข อสมมติ ที่ใช ในการประมาณการกระแสเงิน สดในปจ จุบั น
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 หรือประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่ มีรายละเอียดระบุไวอยา งชัดเจน
และเชื่ อถือไดซึ่ งมี ระยะเวลาเกินกวา 5 ปมักไมส ามารถหาได ดว ยเหตุ ดังกลา วฝายบริหารจึง ควร
ประมาณการกระแสเงินสดโดยอาศัยงบประมาณ หรื อประมาณการลา สุดสํา หรั บ ระยะเวลา 5 ป
เป น อยา งมาก ฝ า ยบริ หารอาจประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตโดยอาศั ยงบประมาณ หรื อ
ประมาณการที่ มี ระยะเวลาเกิ นกวา 5 ปห ากฝ า ยบริห ารมั่น ใจว า ประมาณการนั้ นเชื่ อ ถือ ได และ
ฝายบริหารตองสามารถแสดงใหเห็นจากประสบการณในอดีตสามารถคาดการณกระแสเงินสดสําหรับ
ระยะเวลาที่เกินกวา 5 ป ไดอยางแมนยํา

36.

กิจการควรประมาณการกระแสเงินสดไปจนสิ้นสุดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย โดยปรับประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดการณจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินดวยอัตราการเติบโตสําหรับ
ปถัดมา อัตราการเติ บโตที่ใชต องเปนอัตราคงที่หรืออั ตราที่ลดลง ดังนั้น อัต ราการเติบโตที่เหมาะสม
ควรเทากับศูนยหรือติดลบ นอกจากรูปแบบวงจรของผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมที่กําหนดขึ้นจากขอมูล
ที่เที่ยงธรรมแสดงใหเห็นวาอัตราการเติบโตที่ใชตองเปนอัตราที่เพิ่มขึ้น

37.

สภาพตลาดที่ดีจะมีคูแขงขันเขามาในตลาดทําใหการเติบโตของกิจการถูกจํากัด ดังนั้น จึงเปนการยาก
ที่อัตราการเติบโตของกิจ การจะสูงกวา อัตราการเติบ โตในอดีตถัวเฉลี่ยระยะยาว (เปนตนวา 20 ป)
ของผลิตภัณ ฑ อุตสาหกรรมหรื อประเทศที่กิจการนั้นดํ าเนินงานอยู หรือ ของตลาดซึ่งสิน ทรัพ ยนั้น
ถูกนําไปใช

38.

ในการใช ขอ มูลจากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน กิ จการควรพิ จารณาวา ขอมูล ดัง กลาว
จัดทําขึ้น โดยอาศัยขอสมมติที่สมเหตุสมผลและมีหลั กฐานสนับสนุน และเปนการคาดการณที่ดีที่สุด
ของฝา ยบริ หารภายใตสถานการณ ท างเศรษฐกิ จที่ เ ปนอยู ตลอดอายุก ารใหป ระโยชน ที่ เหลือ อยู
ของสินทรัพย

สวนประกอบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
39.

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองรวมถึง
39.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง
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39.2 ประมาณการกระแสเงินสดจา ยที่ จํา เปน ในการก อใหเ กิ ดกระแสเงิน สดรั บจากการใช
สินทรัพ ยอย างตอ เนื่ อง (ซึ่งรวมถึงกระแสเงิ นสดจ ายเพื่อ การเตรี ยมสิ นทรัพยใ หอยู ใน
สภาพพรอ มที่จะใชงานได) และประมาณการกระแสเงินสดจายดังกลาวจะตองเกี่ยวของ
โดยตรง หรือสามารถปนสวนใหกับสินทรัพยโดยใชเกณฑที่สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอได
39.3 กระแสเงิ นสดสุ ทธิที่ จะไดรั บ (หรือที่จะตอ งจาย) จากการจํา หนายสิ นทรัพยนั้นเมื่ อสิ้น
อายุการใหประโยชน
40.

ประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตและอั ต ราคิ ด ลดต อ งมาจากข อ สมมติ ที่ สม่ํ า เสมอเกี่ ย วกั บ
การเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟอทั่วไป ดังนั้น กิจการตองประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยใชจํานวนที่เปนตัวเงิน หากกิจ การใชอัตราคิดลดที่รวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้ นของ
ราคาจากอัตราเงินเฟอทั่วไปไวแลว หากอัตราคิดลดที่ใชไมไดรวมผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของราคา
จากอัต ราเงิน เฟอทั่ วไป กิจ การตองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช จํ านวนที่แท จริ ง
(แตใหรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง)

41.

ประมาณการกระแสเงินสดจ ายที่กิจการจั ดทํ าขึ้ นต องรวมถึงคา ใช จา ยในการดูแลรั กษาสินทรัพ ย
ที่เ กิด ขึ้น เปนประจําทุก วันและคาใช จายในอนาคตที่เ กี่ยวของโดยตรงหรือที่สามารถปนสวนใหกับ
สินทรัพยไดอยางสมเหตุสมผลและสม่ําเสมอเพื่อทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได

42.

กิจการตองรวมประมาณการกระแสเงินสดจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น กอนที่สินทรัพยนั้นพรอ มที่จะใชงาน
หรือพร อมที่จ ะขาย หากมู ลคาตามบั ญชี ของสิ นทรั พย มิไ ดร วมกระแสเงิน สดจา ยที่ คาดวา จะเกิ ดขึ้ น
ดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการตองรวมกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจา ยเพิ่มของอาคารระหวางกอ สราง
หรือโครงการที่ยังไมเสร็จสมบูรณ

43.

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตองไมรวมจํานวนตอไปนี้เพื่อปองกันการคํานวณซ้ํา
43.1 กระแสเงินสดรั บจากสินทรั พย ซึ่ง โดยสวนใหญ เปนอิ สระจากกระแสเงิน สดรับ ที่เ กิ ดจาก
สินทรัพยภายใตการพิจารณา (ตัวอยางเชน สินทรัพยทางการเงินประเภทลูกหนี้)
43.2 กระแสเงินสดจายที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันซึ่งไดรับ รูเปนหนี้สินไวแลว (ตัวอยางเชน เจาหนี้
เงินบําเหน็จบํานาญ หรือประมาณการหนี้สิน)

44.

กิ จ การต อ งประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตจากสภาพในป จ จุ บั น ของสิ น ทรั พ ย และ
การประมาณการดังกลาวตองไมร วมกระแสเงินสดรับหรือจา ยในอนาคตที่คาดว าจะเกิ ดขึ้นจาก
รายการตอไปนี้
44.1 การปรับโครงสรางในอนาคตที่ยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน หรือ
44.2 รายจายที่จะทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

45.

เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตไดประมาณขึ้นจากสภาพในปจจุบันของสินทรัพย ดังนั้น มูลคาจาก
การใชจึงไมสะทอนใหเห็นถึง ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
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45.1 กระแสเงินสดจ ายในอนาคต หรือตนทุ นที่เกี่ยวของ ซึ่ งสามารถประหยัดได (เชน ตน ทุ น
เกี่ ยวกั บ พนั ก งานที่ ลดลง) หรื อ ผลประโยชน ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ โครงสร า ง
ในอนาคตที่กิจการยังไมตกลงผูกพันเปนที่แนนอน
45.2 กระแสเงินสดจายในอนาคตเพื่อปรับ ปรุ งหรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสินทรัพ ย
หรือ กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจายดังกลาว
46.

การปรับ โครงสรา ง หมายถึง แผนงานที่ไดวางไวแ ละมีก ารควบคุมโดยฝายบริหารซึ่งทําใหขอบเขต
หรือลักษณะธุรกิจที่กิจการดําเนินอยูเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ ในการกําหนดวาเมื่อใดกิจการจึง
จะมี ภาระผู กพัน จากการปรั บโครงสร า ง กิจ การตอ งปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

47.

เมื่ อกิจการได ตกลงและผูกพันที่จ ะปรับ โครงสร าง สิ นทรัพยบ างรายการอาจได รับ ผลกระทบจาก
การปรับโครงสรางนั้น ดังนั้น เมื่อกิจการตกลงและผูกพันที่จะปรับโครงสราง กิจการตอง
47.1 กํา หนดมูลคาจากการใช โดยประมาณกระแสเงินสดรับ และจายในอนาคตที่สะทอนถึ งตนทุ น
ที่ประหยัดไดและประโยชนอื่นที่เกิดจากการปรับโครงสราง (ซึ่งอาจกําหนดไดจากงบประมาณ
หรือประมาณการทางการเงินลาสุดที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร) และ
47.2 รวมประมาณการกระแสเงิน สดจา ยในอนาคตสํ าหรับ การปรับ โครงสร างไว ในประมาณการ
หนี้ สิน เพื่ อ การปรั บ โครงสร า งตามข อ กํ า หนดที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอยางการคํานวณมูลคาจากการใชซึ่งไดรับผลกระทบจากการปรับโครงสรางในอนาคตไดแสดงไวใน
ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 5

48.

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการตองไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคต
ที่คาดวา จะเกิ ดจากการเพิ่มขึ้นของประโยชน เชิงเศรษฐกิจ ที่เกิด จากกระแสเงินสดจา ยเพื่อ ปรั บปรุง
หรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของสิน ทรั พ ย จนกว า กระแสเงิ น สดจ า ยดั ง กลา วจะเกิ ด ขึ้ น
(ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 6)

49.

ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตให ร วมกระแสเงิน สดจ า ยในอนาคตที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
บํารุงรักษาระดับของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยจากสภาพในปจจุบันของ
สิ น ทรั พ ย เมื่ อ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดประกอบด ว ยสิ น ทรั พ ย ที มี ก ารให ป ระโยชน
โดยประมาณที่แตกตางกัน สินทรัพยทุกรายการนั้น มีความจําเปนตอการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดจะถือวา การเปลี่ยนแทนของสินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนสั้นกวาเปนสวนหนึ่ง
ของการบํารุง รัก ษาตามปกติ เพื่อ ทํา ให หน วยสินทรั พยที่กอใหเกิด เงินสดนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได
ในทํา นองเดียวกัน หากสินทรัพยรายการหนึ่งมีสวนประกอบที่มีอายุก ารใหประโยชนโดยประมาณที่
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แตกตา งกั น การเปลี่ยนแทนของส วนประกอบที่มีอายุการใหประโยชนสั้นกวาจะถื อเปนสวนหนึ่ ง
ของการบํารุงรักษาสินทรัพยเมื่อมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยนั้น
50.

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ตองไมรวม
50.1 กระแสเงินสดรับหรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ
50.2 ภาษีเงินไดที่รับหรือจายไป

51.

ขอสมมติที่ใชในการประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตตองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอสมมติ
ที่ใชในการกําหนดอัตราคิดลด มิฉะนั้นแลว กิจการอาจนําผลกระทบของขอ สมมติบางประการมารวม
คํานวณซ้ํา หรืออาจไมนํา มาคํานวณ หากกิจการไดคํ า นึงถึงผลกระทบของมูลคา ของเงินตามเวลา
โดยการคิ ด ลดประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตแล ว กิ จ การต อ งไม นํ า กระแสเงิ น สดรั บ
หรือจายจากกิจกรรมจัดหาเงินมารวมในประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตอีก ในทํานองเดี ยวกัน
กระแสเงินสดในอนาคตต องเปนประมาณการกอนภาษีเ งิน ไดหากอัตราคิด ลดที่ใ ชใ นการคํานวณ
เปนอัตรากอนหักภาษีเงินได

52.

ประมาณการกระแสเงินสดสุท ธิที่จะไดรับ (หรือ ที่จะตองจ าย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้น
อายุก ารให ประโยชนตองเปนจํานวนเงิ นซึ่ งกิ จการคาดวา จะได รับ จากการจํา หน ายสินทรัพย ใน
ราคาที่ผูซื้อและผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน จํานวนที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนาย
นี้ตองหักประมาณการตนทุนในการจําหนาย

53.

ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับ (หรือที่จะตองจาย) จากการจําหนายสินทรัพยเมื่อสิ้นอายุ
การใหประโยชนจ ะตองกํา หนดในลักษณะที่คลายกับการกําหนดมูลคายุ ติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพย ยกเวนวาในการประมาณกระแสเงินสดสุทธินั้น
53.1 กิจการใชราคาที่อ างอิงได ณ วันที่ทําประมาณการของสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกันและ
ใชในการดําเนินงานภายใตสภาพการณเชนเดียวกับสิน ทรัพยภายใตการพิจารณาที่มีลักษณะ
คลายกัน โดยสินทรัพยดังกลาวมีอายุการใหประโยชนสิ้นสุด ณ วันที่ทําการประมาณการ และ
53.2 กิ จการต องปรั บ ปรุ ง ราคาดั งกลา วด วยผลกระทบจากระดั บ ราคาในอนาคตที่ เพิ่ม ขึ้ นจาก
ภาวะเงิ น เฟ อ ทั่ว ไป และผลกระทบจากการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของระดั บ ราคาในอนาคต
ที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพยนั้น อยางไรก็ตาม ถากิจการไมไดรวมผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ
ทั่วไปในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อ งและอัตรา
คิดลด กิจการตองไมรวมผลกระทบดัง กลาวในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากการ
จําหนายสินทรัพยดวย
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กระแสเงินสดในอนาคตที่เปนเงินตราตางประเทศ
54.

กระแสเงิ นสดในอนาคตตองประมาณการเปน เงิน ตราในสกุ ลที่ กระแสเงิน สดเหลา นั้น จะเกิ ดขึ้ น
และตองคิดลดดวยอั ตราคิดลดที่เหมาะสมสําหรับเงินในสกุล นั้น กิจการตอ งแปลงคามูลคา ปจ จุบั น
ที่ประมาณขึ้นโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่คํานวณมูลคาจากการใช

อัตราคิดลด
55.

อัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดปจจุบันของ
55.1 มูลคาของเงินตามเวลา และ
55.2 ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ซึ่งประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตยังไมไดมีการปรับความเสี่ยงดังกลาว

56.

อัต ราซึ่ง สะท อนถึงการประเมิน มูล คาของเงิน ตามเวลาในสถานการณตลาดปจจุ บันและความเสี่ยง
ที่เปนลักษณะเฉพาะของสิน ทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู คือ ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการหากไดเลือก
การลงทุนที่ กอให เกิด กระแสเงิน สดที่มีจํา นวน จั งหวะเวลาและความเสี่ยงเทีย บเทา กั บการลงทุ น
ซึ่ งกิ จ การคาดว า จะได รั บ จากสิน ทรั พ ยนั้ น อัต ราดั งกลา วประเมิน ได จ ากอั ตราดอกเบี้ ยในตลาด
ณ ปจจุบันสําหรับสินทรัพยที่คลายคลึงกัน หรือจากตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย ซึ่งมีสิ นทรัพยหรือ กลุ มของสินทรัพยที่มี ศัก ยภาพในการบริ การและ
ความเสี่ยงคลายคลึงกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู อยางไรก็ตาม อัตราคิดลดตองไมรวมความเสี่ยง
ที่ไดปรับปรุงกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันการคํานวณซ้ํา

57.

เมื่อกิจการไมสามารถหาอัตราที่ใชเฉพาะกับสินทรัพยที่กําลังพิจารณาไดจากตลาดโดยตรง กิจการตอง
หาตลาดที่มีสถานการณใกลเ คียงกัน เพื่อประมาณอัตราคิดลด แนวทางเพิ่มเติมในการประมาณอัตรา
คิดลดในสถานการณตางๆ ไดแสดงไวในภาคผนวก ก

การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา
58.

กิจการตองรับ รูและวั ดมู ลคาผลขาดทุ นจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการที่ไม รวมถึงคา
ความนิยม ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 59 ถึง 64 และตองรับรูและวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอย
คาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยมตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 65 ถึง 108

59.

กิจการตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหากมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น สวนที่ลดลงคือ ผลขาดทุนจากการดอยคา

60.

กิจการตอ งรับรูผลขาดทุน จากการดอยคา ในกําไรหรือขาดทุนทันที นอกจากวามูลคา ตามบัญชี
ของสินทรัพยเปนราคาที่ตีใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น (ตัวอยางเชน ตามขอ กําหนดของ
วิธี ราคาที่ ตีใ หมตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิ น อาคารและ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 26/92

อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองนําผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคา
ใหมไปลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
61.

กิจการตองรับ รูผลขาดทุ นจากการดอยคา ของสิ นทรัพยที่ไ มมีการตีราคาใหม ในกําไรหรือขาดทุ น
อย างไรก็ต าม หากกิจ การเคยตีร าคาสินทรัพ ยเพิ่ม กิจ การตอ งนํ าผลขาดทุน จากการดอยคา นั้น ไป
บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไดภายในขอบเขตที่ผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไมเกินสวนเกินทุน
ที่เคยบันทึกไวสําหรับสินทรัพยรายการเดียวกัน ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหม
ดังกลาว ทําใหสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมของสินทรัพยนั้นลดลง

62.

หากผลขาดทุนจากการดอยคาที่ประมาณขึ้นมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการ
ตองรับรูสวนตางนั้นเปนหนี้สินหากมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นกําหนดไว

63.

หลั งจากที่ กิ จ การรั บ รู ผ ลขาดทุ น จากการด อ ยค า กิ จ การต อ งคํ า นวณค า เสื่ อ มราคา (ค า ตั ด
จําหนา ย) ของสินทรัพย โดยใชมูล คาตามบัญ ชีใหมของสินทรัพยหักดวยมูลค าคงเหลือ (ถา มี)
การคํ า นวณค า เสื่ อ มราคาหรื อ ค า ตั ด จํ า หน า ยต อ งเป น การป น ส ว นอย า งมี ร ะบบตลอดอายุ
การใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย

64.

หากกิ จ การรั บ รู ผ ลขาดทุ น จากการด อ ยค า กิ จ การต อ งกํ า หนดสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิน ได
รอตัดบัญชีที่เกี่ย วของตามขอ กํา หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 12 เรื่อ ง ภาษีเงิน ได โดยการ
เปรียบเทียบมูลคา ตามบัญชีใหมของทรัพยสินกับฐานภาษีของทรัพยสินนั้น (ดูตัวอยางประกอบการ
อธิบายที่ 3)

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยม
65.

กิจ การต องกํา หนดหนว ยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงิน สด วัดคามูลคาตามบัญชี และรับ รูผลขาดทุน จาก
การดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและคาความนิยมตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่
66 ถึง 108 และภาคผนวก ค

การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
66.

หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืน ของสิ นทรัพ ยแตละรายการ หากกิจการไม สามารถประมาณมูลค าที่ คาดวา จะได รับ คืนของ
สินทรัพยแต ละรายการได กิจการต องกํา หนดมูลคาที่คาดวาจะไดรั บคื นของหนว ยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดที่มีสินทรัพยที่กําลังพิจารณารวมอยู

67.

กิจการจะไมสามารถกํา หนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการไดหากเปนไปตาม
เงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 27/92

67.1 มู ลค า จากการใช ข องสิน ทรั พ ยไม สามารถประมาณการได ว า ใกลเคี ยงกั บ มู ล ค า ยุติ ธ รรม
หัก ตนทุน ในการขาย (ตัว อย างเชน เมื่อ กระแสเงิน สดในอนาคตจากการใชสิ นทรัพ ยอ ยา ง
ตอเนื่อง ไมสามารถประมาณการไดวามีคานอยมากจนไมนํามาพิจารณา)
67.2 สิน ทรั พย ไม สามารถกอ ให เกิ ดกระแสเงิ นสดรับ ที่โดยสว นใหญ เป นอิ สระจากกระแสเงิน สด
ที่ไดรับจากสินทรัพยอื่นได
ในกรณีดังกลาว กิจการสามารถกํา หนดมูล คาจากการใชสินทรัพย หรือ มูลคาที่ค าดวา จะไดรับ คืนได
เฉพาะสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ตัวอยาง
บริ ษั ท เหมือ งแร เปน เจา ของทางรถไฟสว นบุ คคลที่ใ ช สนั บ สนุ นกิ จ กรรมเหมื องแร ข องบริ ษัท เอง
ทางรถไฟดังกลาวสามารถขายไดเปนเศษซากเทานั้น และทางรถไฟไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสด
ที่เปนอิสระจากกระแสเงินสดรับของสินทรัพยอื่นในเหมือง
ในกรณีดังกลาวบริษัทไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทางรถไฟได เนื่องจากมูลคา
จากการใชทางรถไฟไมสามารถประมาณไดแ ละอาจแตกตา งจากมูลคาซาก ดังนั้น บริษัทจึงประมาณ
มู ลคา ที่ คาดว า จะไดรั บ คื นจากหนว ยสินทรัพ ยที่ก อใหเ กิดเงิน สดที่ทางรถไฟดังกลา วรวมอยูด ว ย
ซึ่งก็คือเหมืองแรทั้งหมดนั่นเอง
68.

ตามคํานิยามที่ไดกําหนดไวในยอหนาที่ 6 หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสด หมายถึง สินทรัพยกลุม
ที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการใชก ลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ
ซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น การระบุถึง
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตองอาศัยดุลยพินิจ หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาที่คาดวาจะ
ได รั บ คื น ของสิน ทรั พ ยแ ต ละรายการได กิ จ การต อ งกํ า หนดมู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ของกลุ ม
สินทรัพยที่เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น
ตัวอยาง
บริษัทรถประจําทางแหง หนึ่งมี สัญ ญากับเทศบาลที่จะใหบ ริก ารเดิน รถประจํา ซึ่ งขอสั ญญาระบุว า
บริษัทจะตองใหบริ การขั้นต่ํา 5 สาย กิ จการสามารถระบุสิน ทรัพยแ ละกระแสเงินสดที่ไ ดรับจากการ
เดินรถแตละสายแยกจากกันได แมวาการเดินรถประจําทางสายหนึ่งมีผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญ
เนื่ องจากตามสั ญญากิ จการไม สามารถที่จะยกเลิกเดินรถสายใดสายหนึ่งได ดั งนั้น กลุม สินทรั พย ซึ่ง
เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งเปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น คือ กลุมของ
รถประจําทางทั้ง 5 สายรวมกัน ซึ่งหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดคือบริษัทรถประจําทางทั้งบริษัท

69.

กระแสเงิน สดรับ คือ กระแสเงิน สดและรายการเทีย บเทาเงิน สดซึ่ง ไดรับมาจากบุคคลหรือ กิจ การ
ภายนอกกิจการที่เสนอรายงาน ในการระบุ วา กระแสเงินสดที่ไดรับ จากสินทรัพ ยหรือ กลุ มสินทรัพ ย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 28/92

สว นใหญ เป นอิส ระจากกระแสเงิน สดรับ จากสิน ทรัพ ยอื่ นหรือ กลุ มสิ นทรั พยอื่ นหรือ ไม กิจ การต อง
พิจารณาปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงวิธีการที่ฝา ยบริหารกํา กับดูแ ลการดําเนินงานของกิจการ เช น
การกํากับดูแลตามสายผลิตภัณฑ ตามลักษณะธุรกิจหรือตามแหลงที่ตั้ง หรือวิธีที่ฝายบริหารใชในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับ การใชสิ นทรัพยห รือจําหนายสิ นทรัพยของกิ จการ แนวทางในการกํา หนดหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดแสดงไวในตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 1
70.

กิจการตองระบุใหสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหากสินทรัพย
หรือกลุมสินทรัพยนั้นมีผลผลิตที่ มีตลาดซื้ อขายคลอ งรองรับ แมวาจะมีการนําผลผลิตบางสวน
หรือทั้งหมดมาใชภายในกิ จการ หากราคาโอนภายในมีผลตอกระแสเงินสดรับที่ไดจากสินทรัพย
หรือ หนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองนําประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ดีที่สุด
ของฝายบริหารสําหรับผลผลิตนั้นมาใชเพื่อ
70.1 ประมาณกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น และ
70.2 ประมาณกระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตเพื่อกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ถูกกระทบจากราคาโอนภายใน

71.

แม วากิ จการได นําผลผลิต ที่ไ ดจ ากสินทรัพ ยห รือ กลุมสิ นทรั พยทั้งหมด หรือ บางสวนไปใชใ นหนวย
สินทรัพยอื่น ภายในกิจ การ (ตัว อยางเชน สิน คา ที่อ ยูระหวางกระบวนการผลิ ต) กิจ การตองถื อว า
สิน ทรัพยหรือกลุม สินทรัพยดั งกลา วเปนหนว ยสิ นทรัพยที่กอให เกิด เงิน สดแยกตา งหากจากกลุ ม
สิน ทรั พยอื่น หากกิ จการสามารถขายผลผลิตนี้ไดใ นตลาดซื้อขายคลอง ทั้งนี้เนื่อ งจากสิน ทรัพยหรือ
กลุมสินทรัพยนั้นสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดที่จะไดรับจากการใชอยางตอเนื่องโดยกระแสเงินสด
สวนใหญแยกเปน อิสระจากสิน ทรัพยอื่นหรือกลุมของสินทรัพยอื่น กิจการตองปรับปรุงขอมูลที่ไดมา
จากงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินที่มีความเกี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หรือสินทรัพย อื่น ที่ ถูก กระทบจากราคาโอนภายใน หากราคาโอนภายในไม สะทอนถึง ประมาณการ
ราคาตลาดในอนาคตที่ดี ที่สุดของฝา ยบริหารที่เปนราคาที่สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิ สระ
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

72.

กิ จการตอ งกํ าหนดหนวยสิน ทรั พยที่ก อใหเ กิ ดเงิ นสดสํ า หรั บ สิน ทรั พยเ ดี ยวกัน หรือ สิ นทรัพ ย
ประเภทเดียวกันอยางสม่ําเสมอในแตละงวด เวนแตกิจการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น
ไดอยางสมเหตุสมผล

73.

ในกรณี ที่กิ จการกํา หนดวา สิ นทรัพยที่กํา ลังพิ จารณาอยูภายใตหนว ยสินทรัพยที่ กอใหเกิด เงินสด
แตกต า งจากที่กํ า หนดไวใ นงวดก อ น หรื อ ประเภทของสิน ทรั พ ยต า งๆ ที่ ร วมในหน ว ยสินทรั พ ย
ที่ก อให เกิด เงิน สดเปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอน กิ จการตอ งเปดเผยขอ มูล เกี่ย วกับ หนวยสิ นทรัพ ย
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ที่กอให เกิดเงิ นสดตามขอกํ าหนดที่ระบุ ไวในยอ หนาที่ 130 หากกิ จการมี การรับ รูหรือกลับ รายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
74.

มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ของหน ว ยสิน ทรั พ ยที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด คื อ มู ล ค า ยุติ ธ รรมหั ก ต น ทุ น
ในการขายหรือ มูล คา จากการใชข องหนว ยสิ นทรัพยที่กอใหเ กิด เงิน สดแล วแตจํานวนใดจะสูง กว า
ในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองปฏิบัติต าม
ยอหนาที่ 19 ถึง 57 โดยใชคําวา “หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด” แทนคําวา “สินทรัพย”

75.

กิจการตองกําหนดมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสดใหส อดคลองกับมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

76.

มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตอง
76.1 รวมมู ลค าตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ยเ ฉพาะที่เกี่ ยวขอ งโดยตรง หรื อที่ สามารถป นสวนไดอ ยา ง
สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งจะกอใหเกิดกระแสเงิน
สดรับในอนาคตในการกําหนดมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น
76.2 ไมรวมมูลคาตามบัญชีของหนี้สินที่กิจการไดรับรูแลว นอกจากวากิจการไมสามารถกําหนดมูล
ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิน สดได ห ากไม นํ า หนี้ สิ น นั้ น มา
พิจารณามูลคาตามบัญชี
มูล คา ตามบั ญชีต องคํา นวณตามที่ ได กําหนดไวขา งต นเนื่ องจากมูลคา ยุติ ธรรมหั กต นทุน ในการขาย
และมู ลค า จากการใช ข องหน ว ยสิน ทรั พย ที่ ก อ ให เกิ ดเงิ นสดกํ า หนดขึ้ นโดยไม ร วมกระแสเงิน สด
ของสินทรัพ ยที่ไมใ ชสวนหนึ่งของหน วยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสด และโดยไมร วมหนี้สิน ที่กิจการ
ไดรับรูไวแลวในงบการเงิน (ดูยอหนาที่ 28 และ 43)

77.

เมื่ อกิ จการรวมสินทรัพ ยไวดวยกันเปนกลุมเพื่อ ประเมิน มูล คา ที่คาดวา จะไดรับ คืน กิจการต องรวม
สินทรัพยทุก รายการที่เกี่ยวของกับ การกอ ใหเ กิดกระแสเงิน สดรับ จากการใชไ วในหนวยสิ นทรัพ ย
ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิน สดเดี ยวกั น มิ ฉ ะนั้ นอาจดู เหมื อ นว า กิ จ การได รั บ คื น มู ลค า ของหน ว ยสิ นทรั พ ย ที่
กอใหเกิดเงินสดเต็มจํานวน ทั้งที่ในความเปนจริงผลขาดทุนจากการดอยคาไดเกิดขึ้นแลว ในบางกรณี
แม ว า สิ น ทรั พ ย บ างรายการมี ส ว นในการประมาณกระแสเงิ น สดในอนาคตของหน ว ยสิน ทรั พ ย
ที่กอใหเกิด เงินสด กิจการอาจไมสามารถปนสวนสินทรัพยนั้นใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ไดอยาง สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอ ตัวอยางเชน คาความนิยม หรือสินทรัพยองคกร เชน สินทรัพย
ที่ สํา นั ก งานใหญ มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ นี้ ได อธิ บ ายวิธี ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ สินทรั พ ยดั งกลา วในการ
ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไวในยอหนาที่ 80 ถึง 103
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78.

กิจการอาจจํา เปนต องพิจารณาหนี้สินที่กิจ การไดรับ รูแ ลว เพื่อ กํา หนดมู ลคา ที่ค าดวา จะไดรับ คื น
ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด กรณี นี้ อ าจเกิ ด ขึ้ น หากกิ จ การจํ า หน า ยหน ว ยสิ น ทรั พ ย
ที่กอใหเ กิด เงิ นสด โดยผู ซื้อ ตอ งรั บภาระหนี้สินดังกลาว ดังนั้ น มูลคายุติธรรมหัก ตน ทุน ในการขาย
(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 ประมาณการราคาขายของสินทรัพยทุกรายการที่ระบุอยูในหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสุทธิ
จากหนี้สินที่ผูซื้อตองรับภาระหักดวยตนทุนในการจําหน าย กิจการตองนํามูลคาตามบั ญชีของหนี้สิน
ไปหักจากทั้งมูลคาตามบัญชี และมูลคาจากการใช ของหนวยสินทรัพยที่กอให เกิดเงินสดกอนที่จะทํา
การเปรียบเทียบระหวางมูลคาตามบัญชี และมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด
ตัวอยาง
กิจการแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจเหมืองแรในประเทศที่มีกฎหมายบังคับวาเจาของตองบูรณะสถานที่เมื่อ
การทําเหมืองแรเสร็จสิ้นลง ตนทุนการบูรณะรวมถึงการฟนฟูเหมืองใหกลับสูสภาพเดิม กิจ การต อง
รับรูป ระมาณการหนี้สินจากการฟ นฟูทันทีที่กิจการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อทํา เหมือ ง ประมาณ
การดั งกลา วรั บ รูเปนตนทุน ของเหมือ งและมี การคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนข อง
เหมื อ งนั้ น มู ลค า ตามบั ญ ชี ข องประมาณการหนี้ สิ น ในการบู ร ณะสถานที่ เ ท า กั บ 500 ล า นบาท
ซึ่งเทากับมูลคาปจจุบันของรายจายในการบูรณะสถานที่นั้น
กิ จการต อ งทดสอบการดอยคา ของเหมื อง โดยหน ว ยสิน ทรั พยที่ กอให เกิด เงิน สด ไดแ ก เหมื อ ง
โดยรวม ทั้ง นี้กิจการได รับ คําเสนอที่จะซื้อเหมืองจากผูซื้อหลายรายในราคาประมาณ 800 ลานบาท
ซึ่งเปน ราคาที่ผูซื้อจะรั บภาระผูกพันในการบูรณะสถานที่ ต นทุนในการจําหนายเหมืองมีค านอยมาก
จนไมนํามาพิจารณา มูลคาจากการใชของเหมืองมีจํานวนประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งไมรวมรายจาย
ในการบูรณะสถานที่ มูลคาตามบัญชีของเหมืองเทากับ 1,000 ลานบาท
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเทากับ 800 ลานบาท
ซึ่งเปนจํานวนสุทธิจากภาระหนี้สินในการบูรณะสถานที่ มูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงิ นสดสุ ทธิ จากภาระหนี้ สิน ในการบู ร ณะสถานที่ดั งกลาวเท ากั บ 700 ล า นบาท (1,200 ลา นบาท
หัก ดว ย 500 ลานบาท) มู ลค าตามบั ญชี ของหนวยสินทรัพย ที่กอใหเกิ ดเงิน สดสุท ธิจากภาระหนี้สิน
ดังกลาวเทากับ 500 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี 1,000 ลานบาท หักดวยมูลคาตามบัญชีของประมาณ
การหนี้สินในการบู รณะสถานที่ 500 ลานบาท) ดังนั้ น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหน วยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดจึงมีจํานวนสูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

79.

เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอาจตอง
รวมสินทรัพยที่ไมถือเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น (เชน ลูกหนี้และสินทรัพย
ทางการเงินอื่น) หรือรวมหนี้สินที่กิจการไดรับรูในงบการเงินแลว (เชน เจาหนี้ เงินบําเหน็จบํานาญ
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และประมาณการหนี้สิน) ในกรณีนี้ มู ลคาตามบัญชีของหนวยสิ นทรัพยที่กอใหเกิ ดเงินสดจะเพิ่มขึ้น
ดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและลดลงดวยมูลคาตามบัญชีของหนี้สินดังกลาว

คาความนิยม
การปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
80.

เพื่อ วัตถุ ประสงคในการทดสอบการดอ ยคาของคาความนิ ยม ตั้ง แต วัน ที่ซื้อกิจ การที่เปนผู ซื้ อ
ตองปนสวน คาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยที่ กอใหเกิดเงินสดที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ไมวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูก ปนส วนกับหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ
หนวยสิ นทรัพยเหลา นั้นหรือ ไม ก็ตาม สิน ทรัพ ยที่ กอ ใหเ กิดเงิ นสดแตละหนวยหรือ แตล ะกลุม ที่
กิจการไดปนสวนคาความนิยมตอง
80.1 เปนหนวยในระดับที่เล็กที่สุดที่กิจการใชในการประเมินคาความนิยมในการบริหารภายใน
กิจการ และ
80.2 ไมเกินกวาสวนงานปฏิบัติการหรือตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)

81.

คาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุรกิจคือสินทรัพยที่แสดงถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งเกิด
จากสิ นทรัพ ยอื่น ที่ไ ดม าจากการรวมกิจ การ ซึ่ งไมส ามารถระบุไ ดอย างอิ สระและไมส ามารถรับ รูใน
งบการเงินแยกเปนแตละรายการได คาความนิยมไมกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนอิสระจากสินทรัพย
อื่นหรือกลุ มของสิ นทรัพยอื่น และในหลายกรณีมักจะกอใหเ กิดกระแสเงิน สดจากหนวยสิ นทรัพ ย
ที่กอให เกิ ดเงิน สดหลายหนวยรวมกั น บางครั้งกิ จการอาจไมสามารถป นสว นค าความนิยมอยา งสม
เหตุผ ลใหกับ หนวยสิน ทรัพยที่ก อ ใหเ กิ ดเงิน สดแตล ะหนว ยได แตสามารถปนสวนใหกั บ กลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิด เงิน สดได ดังนั้ น หนวยที่อยูในระดับเล็ก ที่สุดที่กิจการใชในการพิ จารณา
คาความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบดวยหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด
จํา นวนมากที่เกี่ยวข องกับ คาความนิยมแต กิจ การไมสามารถป นสวนคาความนิยมใหกับ หนว ยที่เล็ก
ที่สุดเหลานั้นได กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนา 83-99 และภาคผนวก ค ของมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยคา ของสิน ทรั พ ย สํ า หรั บ หน ว ยสิน ทรั พ ย
ที่กอใหเกิดเงินสดที่ไ ดรับการปนสวนค าความนิยม เชนเดีย วกับกลุมของหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิ ด
เงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยม

82.

เมื่ อกิจการปฏิ บั ติต ามข อกํ าหนดในยอหนา ที่ 80 แลว กิ จการจะสามารถทดสอบการดอยคา ของ
คาความนิยม ณ ระดับที่สะทอนลักษณะที่กิจการดําเนินงาน และประเมินคาความนิยม ดังนั้น กิจการ
จึงไมจําเป นตอ งกํ าหนดระบบการรายงานนอกเหนือจากที่ระบุ ไวเพื่อ ใชพิจารณาการด อยคาของ
คาความนิยมอีก
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83.

หน วยสิน ทรั พยที่ กอ ให เ กิ ด เงิน สดที่ใ ช ในการป นส วนค า ความนิ ยมเพื่อ ประเมิ น การด อ ยค าตาม
มาตรฐานการบัญชีฉ บับ นี้ไ มจํ าเปน ตอ งสอดคล องกับระดั บที่ กิจ การใชใ นการปน สว นค าความนิ ยม
เพื่อ วัดมู ลคา กําไรหรือ ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ย นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ย นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตัวอยางเชน
หากกิจ การตอ งปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) โดยการปนสวนคา
ความนิยมใหกั บ หน วยของกิ จการในระดั บที่คอนขา งเล็ก เพื่อวัด คา ผลกํา ไรหรือขาดทุ นจากอัต รา
แลกเปลี่ยน กิจการไมจําเปนตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่ระดับเดียวกัน นอกจากกิจการ
ประเมินคาความนิยม ณ ระดับเดียวกันในการบริหารงานภายในกิจการ

84.

หากการปนสวนครั้ งแรกของคาความนิ ยมที่เกิ ดจากการรวมธุ รกิ จยั งไมเสร็จ สิ้นก อนสิ้นรอบป
บัญชีที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กิจการตองดําเนินการปนสวนครั้งแรกนั้นใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นรอบป
บัญชีแรกหลังปที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น

85.

เพื่อ ใหส อดคล องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อ ง การรวม
ธุรกิจ ถาการบันทึกบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจตอ งใชประมาณการในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ
กิจการที่เปนผูซื้อตอง :
85.1 บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยใชมูลคาที่ประมาณการนั้น และ
85.2 รั บ รู ร ายการปรั บ ปรุ งมู ล ค า ที่ กํ า หนดขึ้ น เป น การชั่ ว คราวดั ง กลา วภายในช ว งระยะเวลา
การวัดมูลคา ซึ่งตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่รวมธุรกิจ
ในสถานการณดังกลาว กิจการอาจไมสามารถปนสวนคาความนิยมที่รับรูจากการรวมธุรกิจใหเสร็จสิ้น
กอนสิ้นงวดบัญชีที่การรวมธุรกิจจะมีผลกระทบ ในกรณีดังกลาวใหกิจการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนด
ไวในยอหนาที่ 133

86.

ถา ค าความนิ ยมถูกป นสว นไปยัง หนว ยสิ นทรัพ ยที่ กอใหเ กิดเงินสด และกิจ การไดจํ าหนา ยการ
ดําเนินงานที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยนั้นออกไป คาความนิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานนั้น
จะตอง
86.1 รวมไวใ นมูลคา ตามบัญชีข องการดํา เนิ นงานนั้น ในการคํ านวณผลกํ าไรหรือ ขาดทุนจาก
การจําหนาย และ
86.2 วัดมูลคาโดยใชเกณฑมูลคาเปรียบเทียบของการดําเนินงานที่ถูกจําหนายและสัดสวนของ
หนวยสินทรัพยที่ก อใหเ กิดเงินสดที่ ยัง คงอยู นอกจากกิจ การจะสามารถแสดงใหเ ห็นวา
การคํา นวณโดยใชวิธีอื่น จะสามารถสะทอนให เห็นถึ งมู ลค าของคา ความนิย มของการ
ดําเนินงานที่จําหนายออกไปไดดีกวา
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ตัวอยาง
กิจการขายส วนงานซึ่งเป นสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ มีคาความนิยมรวมอยู
ไปในราคา 100 ล านบาท แตกิ จการไมสามารถระบุ คา ความนิยมใหกับ กลุ มสิ นทรัพย ที่เ ล็กกวา
หน วยสิน ทรัพยที่ กอใหเ กิดเงิน สดนั้นอยา งสมเหตุ ผลได เวนแตจ ะกํ าหนดขึ้ นตามดุล ยพิ นิจของ
กิจ การเอง มูลค าที่คาดวา จะได รับ คืนตามสัดสว นของหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิ ดเงินสดส ว นที่
เหลืออยู เทากับ 300 ลานบาท
เนื่ อ งจากกิจ การไมสามารถปนสวนคา ความนิยมให กับ หนว ยสินทรัพ ยที่กอใหเ กิด เงิน สดอยาง
สมเหตุ สมผลได หรือไม สามารถระบุคาความนิยมใหกับ กลุมสินทรัพยที่เล็กวา หนว ยสินทรั พ ย
ที่กอใหเ กิด เงินสด คา ความนิยมของสว นงานที่ขายใหระบุโดยเปรีย บเทียบสัดสวนมู ลคาของสว น
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 ป ระกอบของหน ว ยสิ น ทรั พย ที่ กอ ให เ กิด เงิน สดหน ว ยใดหนว ยหนึ่ งหรื อ
มากกวา ซึ่ งกิจการไดมีการปนสว นคาความนิยมใหแลว กิจการควรปนส วนคาความนิยมใหมใ ห
สอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดว ย โดยการปนสวน
ใหมใหใชวิธีคํานวณตามสัดสวนของมูล ค าเชน เดีย วกับที่ ใชเ มื่อ มีการจํ าหนา ยการดํ าเนินงาน
ภายใตหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เวนแตกิจการจะสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณโดย
ใชวิ ธี อื่นจะสามารถสะทอ นใหเ ห็น ถึงมูลค าของคา ความนิย มของหนว ยสินทรั พยที่ มีก ารปรั บ
โครงสรางใหมไดดีกวา
ตัวอยาง
กิจการเคยปนสวนคา ความนิยมให กับ หน วยสิ นทรัพ ยที่ กอ ใหเกิด เงิน สด ก แตไมส ามารถปนสว 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
โครงสร างของบริษั ทที่กํา ลังจะเกิด ขึ้น สงผลใหหนว ยสินทรัพ ย ก ถูก แบงออกเปนสามสวนงาน และ
ไปรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ข ค และ ง
เนื่ องจากกิจการไมสามารถปนสว นคา ความนิ ยมให กับ กลุมของสินทรั พยที่ มีขนาดเล็กกวา หน วย
สินทรัพย ก ไดอยา งสมเหตุสมผล คาความนิยมที่ปน สวนใหกับหนวยสินทรัพย กจะตองถูกปนสว น
ใหม ใหกับ หน วยสินทรัพย ข ค และ ง ตามสัดสวนมูลคาของสามสวนงานของ กก อนที่จะมีการแบง
สวนงานและไปรวมกับหนวยสินทรัพย ข ค และ ง
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การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งมีคาความนิยมรวมอยู
88.

ตามที่กล าวไวในยอหนาที่ 81 หากคาความนิย มมีความเกี่ยวข องกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิ ด
เงินสดแตไมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยนั้น หนวยสินทรัพยดังกลาวตองไดรับการทดสอบ
การด อยคา เมื่ อมี ขอบง ชี้วา หนวยสินทรัพยอาจเกิด การด อยคา โดยการเปรี ยบเทียบกับ มูล คา
ตามบั ญชีของหนว ยสินทรั พยซึ่งไมรวมค าความนิยมกั บมูล คา ที่ค าดวา จะไดรั บคื นของหนว ย
สินทรัพยนั้น และใหรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่ระบุไวในยอหนาที่ 104

89.

หากมูลคา ตามบัญ ชีข องหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิด เงิน สดตามย อหนาที่ 88 ได รวมสินทรัพยไ ม มี
ตัวตนที่มี อายุการให ประโยชนไมทราบแนนอนหรือที่ยังไม พรอมที่ จะใชงาน และกิ จการสามารถ
ทดสอบการดอยคาของสิน ทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไดเพียงวิธีเดียว โดยการรวมสินทรัพยไมมีตัวตน
นั้ นเปนสวนหนึ่งของหนวยสิน ทรัพยที่กอ ให เกิด เงิน สดเทานั้น ย อหนาที่ 10 ของมาตรฐานฉบั บ นี้
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 ต ามที่ มี ข อ บ ง ชี้ ว า หน ว ยสิ น ทรั พ ย เ กิ ด การด อ ยค า โดย
การเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีข องหนวยสิน ทรั พย ซึ่งรวมค าความนิยม กับมูลค าที่ คาดว าจะ
ไดรับคืนของหนวยสินทรัพยนั้น หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคา
ตามบัญชีข องหนวยสิน ทรัพยให ถือ วาหนวยสินทรั พยและค าความนิยมที่ถูกปนส วนให แกหนวย
สินทรัพยนั้นไมเกิดการดอยคา แตถาหากมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยมากกวามูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาตามยอหนาที่ 104

91-95 (ยอหนานี้ไมใช)
ชวงเวลาที่ทําการทดสอบการดอยคา
96. การทดสอบการดอยคาประจําปสําหรับหนว ยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสดที่คาความนิยมไดถูกปน
สวนมาอาจทําไดในชวงใดของปก็ได แตจะตองเปนชวงเวลาเดียวกันในแตละป หนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยอาจไดรับการทดสอบการดอยคาในชวงเวลาตางกันได อยางไรก็ตาม
หากคาความนิยมบางสวน หรือทั้งหมดที่ปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดไดมาจาก
การรวมธุรกิจในระหวางปปจจุบัน กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยดังกลาวกอ น
สิ้นปปจจุบันนั้น
97.

หากกิจการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เปนองคประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สด ซึ่งไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกับการทดสอบการดอยคาของหนว ยสินทรัพย
ที่มีค าความนิยมรวมอยูดวยนั้น กิจ การตองทดสอบการดอยคาของสิ นทรัพยที่เ ปนองคประกอบ
กอ นที่ จะทดสอบหนว ยสินทรั พยที่มีคา ความนิ ย มรวมอยูด วย ในทํ า นองเดียวกัน หากกิ จการ
ทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ประกอบเปนกลุมของหนวยสินทรัพยที่
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กอใหเกิดเงินสดที่ไดรับการปนสวนคาความนิยมในเวลาเดียวกันกับ กลุมของหนว ยสินทรัพยที่มี
คาความนิยมรวมอยู กิจการควรทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยแตละหนวยกอนกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยู
98.

ณ เวลาที่ มีก ารทดสอบการด อ ยคา ของหน ว ยสิน ทรั พ ยที่ก อ ใหเ กิ ด เงิ น สดที่ ได รั บ การป น สว นค า
ความนิยม อาจมีขอบงชี้วาสินทรัพยที่อยูภายใตหนวยสินทรัพยที่มีคาความนิยมรวมอยูเกิดการดอยคา
ในสถานการณดังกลาว กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการกอนเปนอันดับแรก
และรั บรู ผลขาดทุ นจากการดอ ยค า ของสิ นทรัพยเหลานั้น กอ นที่จ ะทดสอบการดอยคา ของหน วย
สิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดที่ มี ค า ความนิ ยมรวมอยู ในทํ า นองเดี ย วกั น หากมี ข อ บ ง ชี้ ว า หน ว ย
สิ น ทรั พยที่กอ ใหเกิ ดเงินสดที่ อยูภายใตก ลุม ของหนว ยสินทรัพยที่มี คา ความนิยมรวมอยูเกิ ดการ
ดอยคา กิจการตองทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและรั บรูผลขาดทุนจาก
การด อยคาของหนว ยสินทรัพยนั้น กอนที่จะทดสอบการดอยคาของกลุมของหนวยสินทรัพยที่ไดรับ
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 นวณครั้ง ลา สุด แสดงให เห็ นว ามู ลค าที่ คาดวา จะได รับ คืนสูงกว ามู ลค าตามบัญ ชี
ของหนวยสินทรัพยนั้นเปนจํานวนมาก
99.3 จากการวิเคราะหเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนครั้งลา สุด มีความเปนไปไดนอยมากที่มูลคาที่ค าดว าจะไดรั บ
คืนในงวดปจจุบันจะต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย

สินทรัพยองคกร
100. สินทรัพยอ งคกร รวมถึง สินทรัพยของหนวยงานหรือกลุมหนวยงาน เชน อาคารสํานักงานใหญ หรือ
ของฝ ายงานของกิ จการ อุปกรณป ระมวลผลขอมูล หรือศูนยวิจัย โครงสรางของกิ จการจะกําหนดวา
สิน ทรั พยที่รวมอยูในหนวยสิน ทรัพยที่ กอ ใหเ กิด เงินสดเปน ไปตามคํ า นิยามของสินทรัพ ยอ งค กร
ตามมาตรฐานฉบับ นี้หรื อไม ลักษณะที่สํา คัญ ของสิน ทรั พยอ งค ก ร คื อ สิ นทรัพยนั้น ไมกอ ใหเกิ ด
กระแสเงินสดรับที่เปนอิสระจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
องคกรไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา
101. เนื่ องจากสิน ทรัพย องคก รไม กอ ให เกิดกระแสเงิน สดรับแยกตา งหาก กิ จการจึงไมสามารถกํา หนด
มูลค าที่ คาดวา จะไดรับคืนของสิ นทรัพยองคกรแตล ะรายการได นอกจากวา ฝายบริหารตัดสินใจ
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ที่จะจํา หน ายสินทรัพยอ งคกรนั้น ด วยเหตุ ผลดัง กลา ว หากมีขอบงชี้ที่ แสดงวาสิ นทรั พย องคกรอาจ
ดอยคา กิจการตองกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
ที่กอ ใหเกิด เงิน สด ซึ่งสิ นทรัพ ยอ งค กรนั้นรวมอยู กิ จการตอ งเปรียบเทีย บมูล คา ดังกลา วกับ มูล คา
ตามบั ญชี ของหนว ยสินทรัพ ย หรื อกลุม ของหนว ยสินทรัพ ยที่ กอ ให เกิ ดเงิน สด และตอ งรั บรู ผลตา ง
ที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
102. ในการทดสอบว า หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดเกิ ด การด อ ยค า หรื อ ไม กิ จ การต อ งระบุ
สินทรัพยองคกรทุ กรายการที่เ กี่ยวของกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายใตการพิจารณา
ดังนี้
102.1 หากกิจการสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีข องสินทรัพย องคกรอยางสมเหตุส มผลและ
อยา งสม่ํา เสมอ ใหแก หนว ยสินทรัพยนั้น กิจการต องเปรี ยบเทียบมูล ค าตามบัญ ชีข อง
หนวยสินทรัพยซึ่งรวมสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอ งคกรที่ถูกปนสวนใหแก
หนวยสินทรัพยนั้นกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุน
จากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
102.2 หากกิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหแกหนวยสินทรัพย
นั้นได อยางสมเหตุสมผลและอยางสม่ําเสมอ กิจการตอง
102.2.1 เปรี ยบเที ยบมู ลค า ตามบั ญชีของหนว ยสินทรั พยนั้น ซึ่ งไมรวมมูลค า ตาม
บัญ ชีข องสินทรัพยอ งคกรกับมูลคาที่ คาดว าจะไดรั บคื น และรั บรู ผลตา งที่
เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
102.2.2 ระบุกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุดที่รวมหนวยสินทรัพย
ที่ ก อ ให เ กิ ดเงิ น สดภายใต การพิ จ ารณา ซึ่ งกิ จ การสามารถป นส ว นมู ลค า
ตามบัญชีของสินทรัพยองคกรใหหนวยสินทรัพยนั้นไดอยางสมเหตุสมผลและ
อยางสม่ําเสมอ
102.2.3 เปรียบเทียบมู ลค าตามบัญชีของกลุ มของหนวยสิ นทรั พยที่กอ ให เกิดเงิ นสด
ซึ่งรวมถึ งสั ดส วนของมู ลค าตามบั ญชี ของสิ นทรัพยองคกรที่ถู กป นส วนให
กับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น และรับรูผลตาง
ที่เกิดขึ้นเปนผลขาดทุนจากการดอยคาตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 104
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103. ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 8 ไดแ สดงวิธี การนําขอกํา หนดในมาตรฐานฉบั บนี้ไปใชกับ สินทรัพย
องคกร

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
104. กิจ การตอ งรับ รูผ ลขาดทุนจากการด อยค าของหน วยสินทรัพ ยที่ กอใหเ กิดเงินสด (ซึ่งหมายถึง
กลุ มของหนว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ดเงิ นสดที่เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ไ ดรั บ การปน สว นค า ความนิ ย มหรื อ
สินทรัพยองคกร) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย หรือ
กลุมของหนวยสินทรัพยนั้น กิจการตองปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา เพื่อลดมูลคาตามบัญชี
ของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยตามลําดับ ดังนี้
104.1 อั น ดั บ แรก ลดมูล ค า ตามบั ญ ชี ข องค า ความนิ ย มที่เ คยป น ส ว นให กับ หน ว ยสิ น ทรั พ ย
(กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) และ
104.2 จากนั้น ลดมูล คาตามบัญชีของสิน ทรัพยอื่นๆ ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่ก อใหเกิดเงินสดดั งกลาวตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
แตละรายการนั้น
กิจการตองรับรูการลดลงของมูลคาตามบัญชีเ ปนผลขาดทุ นจากการดอยคาของสินทรัพย แตล ะ
รายการตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 60
105. ในการปนสวนผลขาดทุนจากการด อยคา ตามที่กํ าหนดไว ใ นย อหนา ที่ 104 กิจ การตองไมล ด
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหต่ํากวาจํานวนที่สูงที่สุดของ
105.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย (หากสามารถกําหนดได)
105.2 มูลคาจากการใชสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
105.3 ศูนย
มูล ค า ของผลขาดทุ นจากการด อยค าที่ ตองถู ก ปน สว นใหแก สิ นทรัพ ย ใ ดแต ไ ม สามารถทํา ได
เนื่ องจากติดเงื่อ นไขข างตน ให นําไปปนสวนให แกสินทรัพยอื่นที่อยูในหนว ยสิ นทรัพยห รือ กลุ ม
ของหนวยสินทรัพยเดียวกันตามสัดสวน
106. หากในทางปฏิบัติ กิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ของสินทรัพยแตละรายการที่
รวมอยูในหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเ กิ ดเงินสดได มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้อนุญ าตใหกิจการใช วิธี
ปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับสินทรัพย (ยกเวน คาความนิยม) ที่รวมอยูในหนวยสินทรัพย
เดียวกันตามดุลยพินิจของกิจการ เนื่องจากกิจการไดรับประโยชนจากการใชสินทรัพยเหลานั้นรวมกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 38/92

107. หากกิจการไมสามารถกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการได (ดูยอหนาที่ 67)
107.1 กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
สูงกวา จํา นวนที่ม ากกวา ระหวา งมู ลคายุติธ รรมของสิ นทรัพ ยหั กตน ทุน ในการจํา หนายกั บ
มูลคาหลังจากการปนสวนตามยอหนาที่ 104 และ 105
107.2 กิจการตองไมรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงิน
สดที่ สิ น ทรั พ ย นั้ น รวมอยู ไ ม มี ก ารด อ ยค า เกิ ด ขึ้ น ถึ ง แม ว า มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย
หักตนทุนในการขายจะนอยกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นก็ตาม
ตัวอยาง
กิจการมีเครื่องจักรที่ชํารุดแตยังคงใชงานอยูแมวาจะไมดีดังเดิม เครื่องจักรมีมูลคายุติธรรมหักต นทุนใน
การขายต่ํากวามูลคาตามบัญชี และไมไดกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่เปนอิสระ เครื่องจักรดังกลาวรวมอยู
ในสายการผลิต ซึ่งสามารถระบุ ไดวาเปนกลุมสินทรัพยที่เล็กที่สุดซึ่งกอใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งสว นใหญ
แยกเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสิน ทรัพยอื่น มูลค าที่คาดวาจะไดรับ คืนของสายการผลิตแสดงให
เห็นวาสายการผลิตโดยรวมไมเกิดการดอยคา
ขอสมมติที่ 1 งบประมาณหรื อประมาณการทางการเงิน ที่ไ ดรับ อนุมั ติจากฝ ายบริห ารแสดงให เห็ นวา
ฝายบริหารมิไดมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรนั้น
กิจการไมสามารถประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักรเพียงอยางเดียวได เนื่องจาก
(1) มูลคาจากการใชของเครื่องจักรนั้นอาจแตกตางจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย
(2) มูลคาจากการใชของเครื่องจักรนั้น กิจการสามารถกําหนดไดจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสด
ซึ่งเครื่องจักรนั้นรวมอยู (สายการผลิต)
เนื่ องจากสายการผลิตไมได ดอยคาลง ดังนั้น จึง ไมมีผลขาดทุน จากการดอ ยคาที่กิจ การต องรับ รูสําหรับ
เครื่องจัก ร อย างไรก็ต าม กิ จการอาจจําเปน ตอ งประเมิน อายุก ารให ประโยชนข องเครื่อ งจั กรใหม หรื อ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดคาเสื่อมราคาใหเหมาะสม
“เนื่องจากระยะเวลาการคิดคาเสื่อมราคาที่สั้นลง หรือวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่เรงขึ้นอาจสะทอนอายุการ
ใหประโยชนที่เหลืออยู หรือรูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่กิจการไดรับไดดีขึ้น”
ขอสมมติที่ 2 งบประมาณหรื อประมาณการทางการเงิน ที่ไ ดรับ อนุมั ติจากฝ ายบริห ารแสดงให เห็ นวา
ฝายบริหารมีค วามตั้ง ใจที่จ ะเปลี่ยนแทนเครื่อ งจักรโดยจะขายเครื่ องจัก รเกา ในอนาคตอันใกล กิจ การ
ประมาณว ากระแสเงินสดรับ จากการใชอยางตอเนื่องไปจนถึง วัน จําหน ายเครื่องจัก รมีค าน อยมากจนไม
นํามาพิจารณา
มูลค าจากการใชของเครื่องจั กรสามารถประมาณไดใกลเ คียงกับมูลคายุติธรรมหักตนทุน ในการจํ าหนา ย
ดังนั้น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจัก รจึงสามารถกําหนดได และไมจําเปนตองพิจารณาถึงหนวย
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สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เปนของเครื่องจักรนั้น (ไดแก สายการผลิต) และเนื่องจากมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการจําหนายของเครื่องจักรต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอย
คาของเครื่องจักรดังกลาว
108. หลังจากปฏิบัติตามยอหนาที่ 104 และ 105 แลว กิจการตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ยังเหลืออยูเปนหนี้สินหากมาตรฐานฉบับอื่นกําหนดไว

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
109. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยหรือหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่ งกิจ การรั บรูในงวดกอนไวในยอหนาที่ 110-116
คําวา “สินทรัพย” ในยอหนาดังกลาวมีความหมายรวมถึง สินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด ขอกําหนดเพิ่มเติมสํา หรับสินทรัพยแ ตละรายการไดระบุไวในยอหนาที่ 117-121
ข อ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดได ร ะบุ ไ ว ใ นย อ หน า ที่ 122-123
และขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับคาความนิยมไดระบุไวในยอหนาที่ 124-125
110. ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเ ห็นวาผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสิ นทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม
หากมีขอบงชี้ดังกลาว กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
111. กิจการตองประเมินวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่กิจการรับรูใน
งวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม โดยพิจารณาถึงขอบงชี้ตอไปนี้เปนอยางนอย
แหลงขอมูลจากภายนอก
111.1 ราคาตลาดของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในระหวางงวด
111.2 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนั ยสําคัญที่สงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวดหรือ
ในอนาคตอั นใกล ผลกระทบดัง กล าวอาจเกิด จากการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล อ ม
ของกิจการ หรือของตลาดซึ่งสินทรัพยนั้นเกี่ยวขอ งอยู โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจหรือกฎหมาย
111.3 อัตราดอกเบี้ยในตลาด หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอื่นของงวดนั้นลดลง
จนนาจะมีผลกระทบตออัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชของสินทรัพย ซึ่ง
สงผลใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ
แหลงขอมูลภายใน
111.4 มีก ารเปลี่ยนแปลงอย างมีนั ยสํ าคั ญ เกี่ย วกั บลั กษณะการใช หรือ คาดวา จะใชสิน ทรัพ ย
ซึ่งสงผลกระทบทางบวกตอกิจการในระหวางงวด หรือในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลง
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ดังกลาวรวมถึงรายจายฝายทุ นที่เกิดขึ้นระหวางงวด เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของสิ น ทรั พ ย หรื อ การปรั บ โครงสร า งการดํ า เนิ น งานที่ กิ จ การนํ า
สินทรัพยนั้นไปใช
111.5 มีห ลัก ฐานจากข อมูล ที่ร ายงานเป นการภายใน ซึ่ง แสดงใหเ ห็นวาผลการปฏิบั ติง านเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกวาที่คาดไว
112. ขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการด อยคาอาจลดลงตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 111 สวนใหญ
เปนเรื่องเดียวกับขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาอาจเกิดผลขาดทุนการดอยคาตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 12
113. หากมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นว าผลขาดทุนจากการดอ ยคา ของสิน ทรัพยที่ไมใช คาความนิยม ที่รับรู ได
หมดไปหรือลดลง กิจการอาจตองทบทวนและปรับปรุงอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู รวมทั้ งวิธีคิด
คาเสื่อมราคา (หรือคา ตัด จํา หน าย) หรือ มูล คาคงเหลือของสินทรัพย เพื่อใหเ ปน ไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรัพยนั้น แมวากิจการไมไดกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยก็ตาม
114. กิจการตองกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม ที่กิจการรับรู
ในงวดก อ นหากประมาณการที่ใ ช กํ า หนดมู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ได เ ปลี่ย นแปลงไปภาย
หลังจากที่กิจการไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุดแลว ในกรณีนี้กิจการตองบันทึกเพิ่ม
มูลคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (เวนแตจะเปนไปตามยอหนา ที่
117) การเพิ่มขึ้นนี้ คือ การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคานั่นเอง
115. การกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด อ ยค า แสดงให เ ห็ น ถึ งการเพิ่ ม ขึ้ น ของศั ก ยภาพในการให
ประโยชนของสินทรัพยที่ประมาณขึ้นจากการใชหรือจากการขายสิน ทรัพยนั้นภายหลังที่กิจการรับรูผล
ขาดทุนจากการดอ ยค าของสินทรัพยนั้ นครั้ง ลา สุด ยอ หน าที่ 130 กํ าหนดใหกิ จการตอ งระบุถึ งการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการ ที่สงผลใหศักยภาพในการใหประโยชนโดยประมาณของสิ นทรัพยเพิ่มขึ้น
ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรวมถึง
115.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ไดแก มูลคาที่คาดวาจะไดรั บ
คืนอาจกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เปนมูลคาจากการใช)
115.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือระยะเวลาที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต หรือ
การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคาจากการใช
115.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการของสิ่งที่นํามาพิจารณาในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักต นทุน
ในการขาย หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกําหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย
116. มูลคาจากการใชของสินทรัพยอาจสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น เนื่องจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับในอนาคตเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาที่ใกลเขามา โดยที่ศักยภาพในการใหประโยชน ของ
สิน ทรัพยไมเ พิ่มขึ้น ในกรณีดั งกลาว กิจ การตอ งไม กลั บรายการผลขาดทุน จากการดอ ยค าหากผล
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ขาดทุนจากการดอยคาที่ลดลงนั้น เปน เพียงผลมาจากการที่เวลาไดผานไป (บางครั้ งเรี ยกวาการปลด
สวนลด) แมวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตาม

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแตละรายการ
117. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ที่ไมใ ชคาความนิยม ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาตอ งไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา)
หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดกอนๆ
118. สวนที่เพิ่มขึ้ นของมูลค าตามบัญ ชีของสินทรัพ ยที่ ไม ใช คา ความนิยมที่มากกว ามู ลค าตามบัญ ชีที่ ควร
จะเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสิ นทรัพยนั้นในงวดกอนๆ ถื อเปนการตีราคาใหม กิจการตองปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยนั้นในการบันทึกรายการตีราคาสินทรัพยใหม
119. กิจการตองบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม โดยรับรู
ไปยั งกํ าไรหรื อขาดทุ นทั นที เว นแต กรณี ที่ สิ นทรั พย นั้ นแสดงด วยราคาที่ ตี ใหม ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น (เชน วิธีราคาที่ใหม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) กิจการตองถือวาการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมเปนการตีราคาเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
120. กิจการตอ งรับ รูก ารกลับรายการผลขาดทุน จากการด อยคาของสินทรัพยที่ตีราคาใหมใ นกํ าไร
ขาดทุนเบ็ ดเสร็จ อื่นและรับรูส วนเกิน ทุนจากการตีร าคาสิ นทรัพย นั้น เพิ่ม อย างไรก็ตาม หาก
กิจการไดรับรู ผลขาดทุ นจากการดอยค าของสินทรั พย ที่ ตีร าคาใหมนั้ นไปยังกํา ไรหรือ ขาดทุ น
ในงวดกอน กิจการตองรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคานั้นไปยังกําไรหรือขาดทุน
เปนจํานวนไมเกินผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนๆ
121. หลังจากที่ กิจการไดกลั บรายการผลขาดทุนจากการดอยค า กิจการตองปรับปรุงการคิด คาเสื่อม
ราคาหรือ คาตัดจําหนายของสินทรัพยในงวดอนาคต เพื่อปนสวนมูลคาตามบัญชีที่ปรับใหมข อง
สินทรัพย หักดวยมูลคาคงเหลืออยางมีระบบ ตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
122. ในการกลั บรายการผลขาดทุนจากการดอ ยค า ของหนว ยสิ นทรั พยที่ กอ ให เ กิดเงินสด กิ จการ
จะตองปนสวนมูลคาที่เพิ่มขึ้นไปยังสินทรัพยแตละรายการ (ยกเวนคาความนิยม) ที่อยูในหนว ย
สิ น ทรั พ ย นั้ น ตามสั ด ส ว นของมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย เ หล า นั้ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค า
ตามบั ญชี ตอ งถื อเสมือ นเป นการกลั บรายการผลขาดทุน จากการด อยค า ของสิ น ทรั พยแ ตล ะ
รายการ และใหรับรูตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 119
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123. ในการปนสวนรายการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอให เกิดเงิน
สดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 122 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการที่บันทึกเพิ่มนั้น
จะตองไมสูงกวาจํานวนที่ต่ํากวาของ
123.1 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย (หากสามารถกําหนดได) และ
123.2 มูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกิจการไมเคย
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ
มูล ค า ที่จ ะกลับรายการผลขาดทุนจากการด อยคาส วนที่เ หลือจากเงื่อนไขการปนสว นขา งต น
ใหนําไปปนสวนใหแกสินทรัพยอื่นในหนวยสินทรัพยเดียวกัน (ยกเวนคาความนิยม) ตามสัดสวน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้น

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
124. กิจการตองไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่ไดรับรูในงวดกอนๆ
125. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ไมใหมีการรับรูคาความ
นิยมที่เกิ ดขึ้น ภายในกิ จการ การเพิ่มขึ้นของมูลคาที่คาดวา จะไดรับ คืน ของคาความนิ ยมในงวดบัญชี
หลังจากงวดที่รับรูผ ลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมนั้น มักจะเปนการเพิ่มขึ้นของคาความ
นิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการมากกวาเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมที่
เกิดจากการซื้อกิจการที่รับรูไปแลว

การเปดเผยขอมูล
126. กิจการตองเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้
126.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ ยคาที่รับรูในกําไรหรือขาดทุ นระหวางงวด และรายการแต
ละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอยคารวมอยู
126.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอ ยคาที่ กลับรายการ ซึ่งรับรูในกําไรหรือ ขาดทุนระหวางงวด
และรายการแตละบรรทัดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการดอย
คาที่กลับรายการรวมอยู
126.3 จํา นวนผลขาดทุน จากการดอยค า ของสินทรัพย ที่ตีร าคาใหมที่ รับรู ไ ปยั งกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด
126.4 จํา นวนผลขาดทุนจากการดอ ยคา ที่กลับ รายการของสิน ทรัพ ยที่ ตีร าคาใหมที่ รับรู ไปยั ง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด
127. สิน ทรั พยแตละประเภท หมายถึง กลุ มของสินทรัพ ยที่ มีลักษณะและการใชงานคลายคลึงกั นในการ
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 อาจเปดเผยข อมูลเหลา นี้ร วมอยู ในการกระทบยอดมูลคา ตามบัญชี
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณร ะหวา งวันตนงวดและวัน สิ้นงวด ตามที่กํา หนดในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)
129. กิ จ การที่ ร ายงานข อ มู ล แยกตามส ว นงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บปรุง 2552) เรื่อ ง ส วนงานดําเนิ นงาน (เมื่อมีการประกาศใช)ต องเปด เผยขอมูลตอไปนี้
สําหรับทุกสวนงานที่รายงาน
129.1 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รั บรูในกําไรหรือขาดทุน และที่รับรูไปยังกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นระหวางงวด
129.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคา ที่กลับรายการ และรับรูในกําไรหรื อขาดทุ น และที่รับรู
ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวด
130. หากกิจการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ ยค าของสิ นทรัพย รวมถึงคา ความนิย ม
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระหวางงวด กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ สําหรับ
รายการแตละรายการที่มีสาระสําคัญ
130.1 เหตุการณ และสถานการณที่ทําใหกิจ การตอ งรับรู หรือกลับ รายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคา
130.2 จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรู หรือกลับรายการ
130.3 สําหรับสินทรัพยแตละรายการ
130.3.1 ลักษณะสินทรัพยแตละรายการ และ
130.3.2 สวนงานที่สินทรัพยนั้นรวมอยู ถากิจการมีการรายงานขอมูลตามสวนงานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สว นงาน
ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
130.4 สําหรับหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
130.4.1 คํ า อธิ บ ายลั ก ษณะของหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด (เช น เป น สาย
การ ผลิต โรงงาน การดําเนิน งานทางธุรกิจ หนวยงานทางภู มิศ าสตร หรื อ
ส ว นงานที่ เ สนอรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
130.4.2 จํา นวนผลขาดทุนจากการดอ ยคาที่ กิจการรับ รู หรื อกลับ รายการ โดยแสดง
แยกตามสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะประเภท และตามส ว นงานที่ เ สนอรายงานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สว นงาน
ดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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130.4.3 คําอธิบายลักษณะการรวมสินทรัพยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในงวด
ป จจุ บั นและกอ นหนา นั้น และเหตุ ผ ลที่ กิ จ การเปลี่ ย นแปลงลั กษณะการรวม
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
เปลี่ย นแปลงลัก ษณะการรวมสิน ทรั พยที่ รวมอยู ในหนว ยสิน ทรัพ ยที่ กอ ใหเ กิด
เงินสดหลังจากที่ไดป ระมาณมู ลคา ที่ค าดวา จะไดรับ คืนของหนวยสินทรัพ ยที่
กอใหเกิดเงินสดนั้นในครั้งกอน
130.5 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดวาเปน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หรือมูลคาจากการใช
130.6 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนเปน มูลคา ยุติธรรมหักตนทุ นในการขาย (เชน มูลคายุติธ รรมกําหนดขึ้ นโดยใชราคา
อางอิงจากตลาดซื้อขายคลอง)
130.7 อัตราคิดลดที่ใชในการประมาณมูลคาจากการใช สินทรัพยทั้งในปจจุบันและอดีต (ถามี)
หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเปนมูลคาจากการใช
131. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับยอดรวมของผลขาดทุนจากการดอยคาที่กิจการรับรูหรือกลับ
รายการในระหวางงวด ดังตอไปนี้ หากไมมีขอมูลเปดเผยตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 130
131.1 ประเภทของสินทรัพยหลักที่เกิ ดผลขาดทุนจากการดอ ยคาหรื อที่กลับ รายการผลขาดทุน
จากการดอยคา
131.2 เหตุการณและสถานการณที่สําคัญที่ ทําใหกิ จการรับรู หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคา
132. มาตรฐานการบั ญชีฉ บับ นี้สนั บสนุนใหกิ จการเปด เผยขอ สมมติที่ สําคั ญ ซึ่งกิจการใชใ นการกํ าหนด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงินสดในระหวางงวด อยางไร
ก็ต ามยอหน าที่ 134 กํ าหนดใหกิจ การต องเป ดเผยขอมูล เกี่ ยวกับ ประมาณการที่ใชในการวั ดมูลค า
ที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสิ นทรัพยที่กอใหเ กิดเงิน สด เมื่อ มีค าความนิยม หรือสิน ทรัพยไ ม มี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยนั้นดวย
133. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 84 หากกิจการไมไดทําการปนสวนคาความนิยมที่ไดมาจากการรวม
ธุรกิจในระหวางงวดใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กิจ การตอ งเปดเผยจํา นวนเงินของคาความนิ ยมที่ไมไ ดรั บการปน สวน
รวมถึงสาเหตุที่ไมไดทําการปนสวนคาความนิยมดังกลาว
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ประมาณการที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ที่มีคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู
134. กิจ การจะต องเปด เผยขอมูลดั งตอ ไปนี้ สําหรับ หนวยสินทรัพย แตล ะหน วย หรือกลุม สินทรัพ ย
ที่กอ ใหเกิดเงินสดแตละกลุม หากมูล คาตามบัญชีของคาความนิยมหรือ สินทรัพยไมมีตั วตนที่มี
อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพย
นั้นเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีทั้งหมดของคาความนิยมหรือ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการ
134.1 มูลค า ตามบัญ ชี ของค าความนิย มที่ป นสว นใหกั บหน วยสิน ทรัพ ย หรื อ กลุม ของหนวย
สินทรัพยนั้น
134.2 มูล คา ตามบั ญชีข องสิ นทรัพยไม มีตัว ตนที่มีอ ายุการให ประโยชนไ มท ราบแน นอน ที่ปน
สวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
134.3 เกณฑที่ใ ชในการกําหนดมูล ค าที่คาดวาจะได รับ คืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยวาเปนมูลคาจากการใช หรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
134.4 หากมูล ค า ที่ค าดวา จะได รั บคื น ของหน ว ยสิ นทรั พ ย ห รื อกลุ ม ของหนว ยของสิ นทรั พ ย
กําหนดจากมูลคาจากการใชจะตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
134.4.1 ลัก ษณะขอสมมติที่สําคัญ ที่ฝายบริ หารใช ในการประมาณการกระแสเงิ นสด
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาที่ ค รอบคลุ ม โดยงบประมาณหรื อ ประมาณการทาง
การเงินลาสุด ขอสมมติที่สําคัญ ไดแก ขอสมมติที่มีผลกระทบตอมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยมากที่สุด
134.4.2 แนวทางที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญวามูลคา
ที่ กํ า หนดอ า งอิ ง จากประสบการณ ใ นอดี ต หรื อ พิ จ ารณาให ส อดคล อ งกั บ
แหล ง ข อ มู ล ภายนอกหรื อ ไม หรื อ อธิ บ ายถึ ง มู ล ค า ที่ กํ า หนดแตกต า งจาก
ประสบการณในอดีตหรือแหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเพราะเหตุใด
134.4.3 งวดเวลาที่ ค รอบคลุ ม ประมาณการกระแสเงิ น สดจากงบประมาณ หรื อ
ประมาณการทางการเงิน ที่ไ ดรั บอนุ มัติ จ ากฝ า ยบริหาร ซึ่งนํ า มาใช ใ นการ
กําหนดมูลคาจากการใช สําหรับหนวยสินทรัพยห รือของหนวยสินทรัพย หาก
งวดเวลาของประมาณการครอบคลุม ระยะเวลาเกินกวา 5 ป ใหเ ปดเผยถึง
เหตุผลที่กิจการเห็นวา การใช ประมาณการที่มี ระยะเวลาเกิน กวา 5 ปนั้น มี
ความเหมาะสม
134.4.4 อัตราการเติบโตที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกลออกไป
กวางวดเวลาตามงบประมาณหรื อประมาณการทางการเงินลาสุด และเหตุผล
ประกอบ หากมีการใชอัตราการเติบโตที่สูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาว
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ของผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม หรือประเทศที่กิจการดําเนินงานอยู หรื อตลาด
ซึ่งหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้นใชอยู
134.4.5 อัตราคิดลดที่ใชในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
134.5 หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเปนมูลคา
ยุติธรรมหัก ตนทุนในการขาย ใหเ ปด เผยวิ ธีก ารที่ใ ชใ นการกํา หนดมูลคายุติธ รรมหั ก
ตนทุ นในการขาย และถา กิจ การมิไ ดกํ าหนดมู ลคา ดังกลา วจากราคาตลาดที่อางอิงได
สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กิจการตองเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
134.5.1 ลักษณะของข อสมมติ ที่สําคัญ ซึ่งฝายบริห ารใชในการกําหนดมูลคา ยุติธรรม
หั ก ตน ทุน ในการขาย ข อสมมติ ที่ สํ า คั ญ ไดแ ก ข อ สมมติ ที่มี ผ ลกระทบต อ
มูลค า ที่ค าดวา จะไดรั บคื นของหนว ยสินทรัพยหรือกลุมของหนว ยสินทรัพ ย
มากที่สุด
134.5.2 แนวทางที่ฝายบริหารใชในการกําหนดมูลคาสําหรับขอสมมติที่สําคัญวาอางอิง
จากประสบการณในอดี ต หรือพิจารณาใหส อดคลองกับแหลงขอมูลภายนอก
หรือไม หรือ อธิบ ายวา มูลค าที่ กําหนดแตกตา งจากประสบการณใ นอดีตหรือ
แหลงขอมูลภายนอกอยางไร และเพราะเหตุใด
ถามู ลคา ยุติธ รรมหัก ตน ทุนในการขายถูก กํา 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
ฝ ายบริ หารใช ในการกํ า หนดมู ลค า ที่ค าดวา จะไดรั บคื นของหนว ยสิน ทรั พย หรือ กลุ ม
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งจะสงผลใหมูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน กิจการตองเปดเผย
134.6.1 จํานวนผลตางของมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของ
หนวยสินทรัพยนั้นที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
134.6.2 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
134.6.3 จํานวนที่มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญซึ่งจะตองเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อจะทําใหมูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยเทากับมู ลคา ตามบัญ ชี หลังจากไดรวมผลจากการเปลี่ย นแปลงที่
กระทบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลว
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135. หากมูลคาตามบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดของคาความนิยม หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดหลายหนวย และมูลคาที่ปนสวนใหกับแตละหนวยไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา
ตามบั ญชีของคา ความนิ ยมหรือสิน ทรัพยไ มมีตัวตนที่มีอายุการใหป ระโยชนไมทราบแนน อน
โดยรวม กิจการตอ งเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวควบคูกั บมูลคา ตามบัญ ชีรวมของคาความนิยม
หรือสินทรั พยไ มมีตั วตนที่ มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปน สว นใหกับหนวยสินทรัพย
หรื อ กลุ ม ของหน ว ยสิ น ทรั พ ย เ หล า นั้ น นอกจากนี้ หากมู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น ของหน ว ย
สินทรัพ ยเ หล านั้ น กํา หนดขึ้ นโดยใชขอสมมติที่ สําคัญ เดียวกัน และมูลค าตามบัญ ชีรวมของคา
ความนิยม หรือสิน ทรั พยไมมีตัว ตนที่มี อายุ การให ประโยชนไ มท ราบแนนอนที่ ปนสวนใหห นว ย
สิ นทรัพยซึ่งมูล ค าที่คาดวาจะไดรับ คืนกําหนดขึ้นโดยใชขอสมมติ ที่สํา คัญเดีย วกัน ดั งกลา วมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชีรวมของคาความนิยมหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอ ายุการ
ใหประโยชนไมทราบแนนอนของกิจการโดยรวม กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวพรอมกับ
ขอมูลดังตอไปนี้
135.1 มูลคาตามบัญชี รวมของคา ความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวย
สินทรัพยนั้น
135.2 มูลคาตามบัญชีรวมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนที่ปน
สวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยนั้น
135.3 ลักษณะของขอสมมติที่สําคัญ
135.4 คําอธิบายวิธี การที่ฝายบริห ารใชในการกําหนดมูลคาสํ าหรับขอสมมติ ที่สําคัญขอสมมติ
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 หากมีเ หตุผลที่ทําใหเชื่อไดวาอาจเกิดการเปลี่ย นแปลงในขอสมมติ ที่ สําคั ญทําใหการ
กําหนดผลรวมของมู ลค าตามบัญชี ของหนวยสินทรั พย หรือกลุมของหนวยสินทรัพ ย
มากกวาผลรวมของมูลคาที่คาดวาจะไดรับ กิจการตองเปดเผย
135.5.1 จํา นวนผลตางที่มูล คา ที่ค าดวา จะได รับ คืนของหนวยสิน ทรัพย หรื อกลุมของ
หนวยสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาตามบัญชี
135.5.2 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับขอสมมติที่สําคัญ
135.5.3 จํานวนมูลค าที่ กําหนดขึ้ นสํ าหรับข อสมมติที่สําคั ญซึ่ งจะตองเปลี่ ยนแปลงไป
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
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 48/92

136. ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 24 หรือ 99 กิจการอาจนําผลการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนครั้ง
ลา สุด ของหนวยสินทรัพ ยห รือกลุมของหน วยสิน ทรัพย ที่กอใหเ กิด เงิน สด ที่จัดทํ าในงวดบัญชี กอ น
มาใช ในการอ างอิงในการทดสอบการดอยคา ของหนวยสินทรัพยหรื อกลุมของหนวยสินทรั พย ใน
งวดปจจุบันหากเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ในกรณีนี้ ขอมูลซึ่งตองเปดเผยตามยอหนาที่ 134 และ
135 สําหรับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยดังกลาว ไดแก ขอมูลการคํานวณมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนที่ยกมาจากงวดกอน
137. ตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 9 แสดงตัวอยางการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 134 และ 135

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
138. (ยอหนานี้ไมใช)
139. ใหกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
139.1 สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุร กิจซึ่งวันที่ตกลงรวมธุรกิจ
เปนวันที่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
139.2 สํา หรับสิ นทรัพ ยอื่น โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปน ตน ไป โดยเริ่ มจากรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มใน
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 ฉบับ ที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) และ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาถือปฏิบัติพรอมกันดวย
140ก. มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 1 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง การนํา เสนองบการเงิน แกไ ขถอ ยคํ าที่ ใช ใน
มาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ยังแกไขยอหนาที่ 61 120 126 และ129 กิจการตองนําสวนที่แกไข
มาถื อปฏิบัติ สําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิจ การนํา
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อ ง การนํ า เสนองบการเงิน มาถือ ปฏิบั ติ กอ น
กิจการตองถือปฏิบัติสวนที่แกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย
140ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การรวมธุร กิ จ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช) แกไ ขยอ หน าที่ 65 81 85 และ 139 ยกเลิก ยอ หนาที่ 91 ถึ ง 95 และ138 และเพิ่ ม
ภาคผนวก ค กิ จการต องนํา สว นที่ แก ไขมาถื อปฏิบั ติ สํา หรั บ รอบระยะเวลาที่เริ่ มตน ในหรื อหลั ง
วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หากกิ จการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุง
2552) เรื่อง การรวมธุ รกิจ (เมื่อ มีการประกาศใช ) มาถือ ปฏิบั ติกอน กิจ การตองถื อปฏิ บัติส ว น
ที่แกไขสําหรับงบการเงินงวดกอนหนาดวย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 49/92

140ค. ยอหนาที่ 134.5 ไดถูกแกไข โดยกิจการตองนําสวนที่แกไขมาถือปฏิบัติ สําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตน
ในหรือหลังวั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิ จการสามารถปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้กอน
วันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554
ใหเปดเผยถึงขอเท็จจริงดังกลาวดวย
140ง. ต น ทุ น ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ยอ ย กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร ว มกั น หรื อ บริ ษั ท ร ว ม (ได มี ก ารแก ไ ขใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรก
และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ) ไดเพิ่มเติมยอหนาที่ 12.8 โดยกิจการตองนํ าการแกไ ขดังกลาวมาถือปฏิบัติสําหรับ รอบ
ระยะเวลาที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจ การสามารถปฏิบัติต ามมาตรฐานการ
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 ก

ภาคผนวก

การใชเทคนิคมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใช
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงแนวทางในการใชเทคนิคมูลคา
ปจจุบันในการวัดมูลคาจากการใช คําวา “สินทรัพย” ในภาคผนวกนี้ ใหมีความหมายครอบคลุมถึงกลุมของ
สินทรัพยที่เปนสวนประกอบของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

องคประกอบของการวัดมูลคาปจจุบัน
ก1

ความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางสินทรัพยสามารถระบุไดโดยใชองคประกอบดังตอไปนี้รวมกัน
(ก) ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต หรื อ ในกรณี ที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น อาจใช ก ลุ ม กระแสเงิ น สด
ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
(ข) การคาดการณเกี่ ยวกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกั บจํ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด
เหลานั้น
(ค) มูลคาของเงินตามเวลา ที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงในตลาด ณ ปจจุบัน
(ง) ราคาที่ไดสะทอนถึงความไมแนนอนที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย
(จ) ปจจัยอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจไมสามารถระบุได (เชน การขาดสภาพคลอง) แตเปนปจจัย ที่ผูมีสวน
รวมในตลาดมักจะพิจ ารณาในการกําหนดกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับ จาก
สินทรัพย

ก2

ภาคผนวกนี้ไดเปรียบเทียบวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันที่กิจการสามารถนํามาใชในการประมาณมูลคา
จากการใชของสินทรัพย 2 วิธี โดยจะเลื อกใชวิธีใดนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดขึ้น การคํานวณตาม
วิธีดั้งเดิม (Traditional approach) ไดรวมผลจากปจจัย (ข)–(จ) ที่กลาวขางตนในอัตราคิดลดที่ใช และ
วิธีการคํานวณกระแสเงินสดที่คาดการณ (Expected Cash Flow approach) ไดมีการรวมปจจัย (ข) (ง)
และ (จ) ในการคํ านวณกระแสเงิ นสดที่ค าดการณหลั งปรับดว ยความเสี่ยง ไม วา กิ จการจะใช วิธีใด
สะท อนการคาดการณการเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิด ขึ้น กับ จํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงิน สดใน
อนาคต ผลการคํานวณที่ไดควรสะทอนมูลคาปจจุบันที่คาดการณของกระแสเงินสดในอนาคต เชน การ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแลว

หลักเกณฑทั่วไป
ก3

เทคนิ คที่ใชในการประมาณการกระแสเงิน สด และอัต ราดอกเบี้ ยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ ที่แวดล อมสินทรัพยภายใตการพิจารณา อยางไรก็ตาม กิจ การสามารถใช หลั กเกณฑ
ตอไปนี้ในการวัดมูลคาปจจุบันของสินทรัพยในกรณีทั่วไปได
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(ก) อัตราดอกเบี้ ยที่ใ ชคิด ลดกระแสเงิน สดควรสะทอนถึง ข อสมมติ ที่ส อดคลอ งกั บ ขอสมมติที่ ใช
กับกระแสเงินสดที่คาดการณ มิฉะนั้น อาจเกิดความซ้ําซอนหรือละเลยผลกระทบของขอสมมติ
ดังกลาว ตัวอยางเชน กิจการอาจใชอัตราคิดลดรอยละ 12 กับกระแสเงินสดตามสัญญาที่จะไดรับ
จากลูกหนี้เงินใหกูยืม อั ต ราดั งกลาวสะท อนถึ งการคาดการณเกี่ ยวกับ การผิด นัดชํ าระหนี้ ใน
อนาคตจากเงินใหกูยืมที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว กิจการตองไมใชอัตรา รอยละ 12 ซึ่งเปนอัตรา
เดียวกันนี้ในการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดการณเนื่อ งจากกระแสเงินสดดังกลาวไดสะทอนขอ
สมมติเกี่ยวกับการผิดนัดชําระดังกลาวแลว
(ข) กระแสเงินสดที่คาดการณและอัตราคิ ดลดควรปราศจากความลําเอียง ตลอดจนปราศจากการนํ า
ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับสินทรัพยมารวมพิจารณา ตัวอยางเชน การปรับประมาณการกระแสเงินสด
สุทธิใหต่ําลงโดยเจตนาเพื่อเพิ่มกําไรในอนาคตของสินทรัพย ถือวามีความลําเอียงในการวัดมูลคา
(ค) กระแสเงิ นสดที่ คาดการณ หรื ออั ตราคิ ด ลดควรสะท อ นใหเ ห็ นขอบเขตผลลัพ ธที่ เ ปน ไปได
มากกวาการใชมูลคาต่ําสุดหรือ มูลคาสูงสุด ที่มีความเปนไปไดมากที่สุดเพียงมูลคาเดียว

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

การนํามูลคาปจจุบันมาประยุกตใชในการบันทึกบัญชีโดยดั้งเดิมแลวจะใชประมาณการกระแสเงินสด
เพียงชุดเดียว และอัตราคิดลดเพียงอัตราเดียว ซึ่งถือเปนอัตราที่สะทอนความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
การคํานวณตามวิธีดั้งเดิมจะมีขอสมมติวาอัตราคิดลดอัตราเดียวที่ใชนั้นสามารถสะทอนการคาดการณ
กระแสเงินสดในอนาคตและความเสี่ยงสวนเพิ่มที่เ หมาะสมได ในทุก กรณี ดังนั้น วิธีดั้ งเดิมจะให
ความสําคัญกับการเลือกอัตราคิดลดเปนอยางมาก

ก5

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

ก6

อยา งไรก็ดี วิธีดั้ง เดิม อาจไมเหมาะสมในบางกรณีที่ตอ งวัด มูลคา แบบซับซอน เชน การวัดมูลคาของ
สินทรัพยที่ไมใชทรัพยสินทางการเงินซึ่งไมมีตลาดสําหรับสินทรัพยนั้น หรือไมมีสินทรัพยที่คลายคลึง
กันในตลาด ในการหาอัตราผลตอบแทนที่สะทอนความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม กิจการตองวิเคราะห
สิ น ทรั พยที่ ต อ งการพิจ ารณานั้ นพร อ มกั บ สิน ทรั พ ยอื่ นในตลาดอยา งนอ ย 2 รายการ ซึ่ งมี อัต รา
ดอกเบี้ ยที่ระบุ ได อัต ราคิดลดกระแสเงินสดจะต องอา งอิงจากอัตราดอกเบี้ ยที่สามารถระบุ ไดจ าก
สิน ทรัพยดังกลาวที่มีลักษณะของกระแสเงินสดคล ายคลึงกับกระแสเงินสดของสิน ทรัพยภายใตก าร
พิจารณา ดังนั้นในการวัดคากิจการตองกระทําการ ดังนี้
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ก(6.1) ระบุกลุมของกระแสเงินสดที่ตองการคิดลด
ก(6.2) ระบุสนิ ทรัพยอื่นในตลาด ซึ่งมีลักษณะกระแสเงินสดคลายคลึงกับสินทรัพยภายใตการพิจารณา
ก(6.3) เปรียบเทียบกลุมของกระแสเงินสดของสินทรัพยทั้งสอง เพื่อใหมั่นใจวามีลักษณะที่คลายกัน
เชน ทั้งสองกลุมเปนกระแสเงินสดตามสั ญญาเหมือนกั น หรือ กลุมแรกเปนกระแสเงินสด
ตามสัญญา สวนอีกกลุมเปนกระแสเงินสดจากการประมาณการ
ก(6.4) ประเมิ น ว า มี อ งค ป ระกอบใดที่ มี อ ยู ในสิน ทรั พ ย ห นึ่ ง แต ไ ม ไ ด อ ยูใ นอี ก สิ น ทรั พ ย ห นึ่ ง
บางหรือไม เชน สินทรัพยแรกมีสภาพคลองนอยกวาสินทรัพยที่สอง
ก(6.5) ประเมินว า กลุมกระแสเงินสดของสิน ทรั พยแ ตละรายการจะมีรู ปแบบการเปลี่ยนแปลง
คลายคลึงกันหรือไม หากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ
ก7

ในบางสถานการณ วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกวาวิธีดั้งเดิม เนื่องจาก
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณจะใชขอมูลกระแสเงินสดที่มีความเปนไปไดทั้งหมดมาพิจารณาแทนที่จะ
ใชก ระแสเงิน สดที่มีค วามเปนไปได มากที่ สุด เพียงกลุม เดียว ตัว อยางเช น กระแสเงิน สดอาจเป น
100 ล า นบาท 200 ลา นบาท หรื อ 300 ลา นบาท ด ว ยความน า จะเป น 10% 60% และ 30%
ตามลํา ดับ กระแสเงิ นสดที่ คาดการณจะเทา กับ 220 ลานบาท ดังนั้ นวิธีกระแสเงิน สดที่ค าดการณ
จึงแตกตางจากวิธีดั้ง เดิ ม โดยเนนที่ การวิเคราะหกระแสเงินสดที่ กําลังพิจารณาโดยตรงและการระบุ
ขอสมมติในการวัดคาที่ชัดเจนกวาวิธีดั้งเดิม

ก8

ในการคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณกิจการสามารถใชเทคนิคมูลคาปจจุบันมาประกอบเมื่อ
ช วงเวลาที่ จะไดรั บ กระแสเงินสดไมแ นนอน ตั ว อยา งเช น กิ จการอาจไดรั บ กระแสเงินสดจํ า นวน
1,000 ลานบาท ในหนึ่งป หรือ ในสองป หรือในสามป ดว ยความนาจะเปน 10% 60% และ 30%
ตามลําดับ ตัวอยางขางลางนี้แสดงวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันที่คาดวาจะไดรับในสถานการณดังกลาว
(หนวย: ลานบาท)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท
ในระยะเวลา 1 ป ทีอ่ ัตราคิดลด 5%
952.38
ความนาจะเปน
10.00%
95.24
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท
ในระยะเวลา 2 ป ทีอ่ ัตราคิดลด 5.25%
902.73
ความนาจะเปน
60.00%
541.64
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,000 ลานบาท
ในระยะเวลา 3 ป ทีอ่ ัตราคิดลด 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
ของกระแสเงินสดที่นํา มาใช ซึ่งมิไดสะทอนความเปนไปไดของจังหวะเวลาอื่น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคิด
ลดที่ใชในการคํา นวณมูลคาปจจุบันตามวิธีดั้งเดิมไมสามารถสะทอนความไมแนนอนของจังหวะเวลา
ได

ก10 การนําความนาจะเปนมาใช เปนองคประกอบที่สําคัญของวิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ แมมีผูวิจารณ
วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ วาการกําหนดความนาจะเปนใหกับประมาณการ ซึ่งคํานวณขึ้นมาโดยใช
ดุล ยพินิจของผู คํานวณนั้นทํา ใหขอ มูล เกิด ความแมน ยํามากขึ้นจริงหรือ ไม แตก ารประยุกตวิธี การ
คํานวณแบบดั้งเดิม ที่เหมาะสม (ตามที่ กล าวใน ก6) ก็ต องการการประมาณการและดุลยพินิจของ
ผูคํานวณเชนกัน แตวิธีดั้งเดิมไมมีการแสดงการคํานวณในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนเหมือนวิธีกระแสเงิน
สดที่คาดการณ
ก11 ประมาณการหลายประเภทที่จัดทําขึ้นในทางปฏิบัติในปจ จุบัน ไดรวมสวนประกอบของกระแสเงินสด
ที่คาดการณแลวอยางไมเปนทางการ นอกจากนี้ บอยครั้งที่นักบัญชีจําเปนตองวัดมูลคาสินทรัพยดวย
ขอมูลที่มีอยูจํากัดเกี่ยวกับความนาจะเปนของกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น เชน นักบัญชีอาจตองเผชิญ
กับสถานการณดังนี้
ก11.1 เมื่อ จํา นวนเงิน ที่ประมาณขึ้น มีมู ลคา อยูร ะหวาง 50 ลา นบาท และ 250 ลานบาท ไม มี
จํา นวนใดในช วงดังกลาวที่มี โอกาสเกิด ขึ้น มากกวาจํา นวนอื่ น แตจากขอมูลที่มีอยูจํากั ด
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดการณ จะเทากับ 150 ลานบาท [(50 + 250)/2]
ก11.2 เมื่ อจํานวนเงิน ที่ประมาณขึ้ นมี มูลค าอยู ระหวาง 50 ลานบาท และ 250 ลานบาท โดยที่
จํ า นวนที่ เ ป น ไปได ม ากที่ สุ ด คื อ 100 ล า นบาท แต ไ ม ส ามารถกํ า หนดความน า จะเป น
ของแต ละจํ า นวนได จากข อ มูลที่ มี อ ยูจํ ากั ดดั งกลา ว กระแสเงิ นสดที่ ค าดหวั งจะเท า กั บ
133.33 ลานบาท [(50+100+250)/3]
ก11.3 จํานวนที่ป ระมาณไว ไดแก 50 ลานบาท (ความน าจะเปน 10%) 250 ลานบาท (ความน า
จะเป น 30%) หรือ 100 ล านบาท (ความน าจะเปน 60%) จากขอมู ลที่ มีอยู อย างจํ ากั ด
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดการณโดยประมาณคือ 140 ลานบาท [(50x0.10)+(250x0.30)
+(100x0.60)]
ในแตละกรณีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณจะใหคาประมาณที่ดีกวาการใชจํานวนที่นอยที่สุด
จํานวนที่มากที่สุด หรือจํานวนที่มีความเปนไปไดมากที่สุด เพียงจํานวนเดียว
ก12

กิจการควรพิ จารณาถึ งต นทุ นที่ ตองเสี ยไป และประโยชนที่จะไดรับ ในการเลือกใชวิธี กระแสเงิ นสดที่
คาดการณ ในบางกรณี กิจ การอาจสามารถเขาถึ งขอมู ลจํ านวนมาก ซึ่ งนํามาคํ านวณกระแสเงิน สดได
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หลายสถานการณ หรือในบางครั้งกิจการอาจสามารถจัดทําประมาณการทางการเงินที่ระบุความผันแปร
ของกระแสเงิ นสดไดเพียงคร าวๆ ยกเวนจะยอมเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น กิจการควรพิ จารณาความสมดุล
ระหวางตนทุนเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมมากับการเพิ่มขึ้นของความนาเชื่อถือในการวัดมูลคา
ก13

มีผูใ หความเห็นวา เทคนิคกระแสเงิน สดที่คาดการณไมเหมาะสมหากจะนําไปใชใ นการวัดสินทรัพย
รายการเดีย ว หรื อสิน ทรั พย ที่ข อมูลกระแสเงิ นสดที่ เปน ไปไดมี อยู จํา กัด ตัว อย างเชน สิ นทรัพ ยที่ มี
กระแสเงินสดที่เปนไปได 2 กรณี คือ กระแสเงินสดจํานวน 10 ลานบาท ที่ความนาจะเปน 90% และ
1,000 ลา นบาท ที่ค วามนาจะเปน 10% ในกรณีดัง กลาว กระแสเงินสดที่ค าดการณที่คํานวณได จะ
เทา กับ 109 ลานบาท ซึ่งผูใหความเห็นวิจารณวามูลคาดังกลาวไมเปนตั วแทนที่ดีของจํานวนกระแส
เงินสดที่จะไดรับ

ก14

คํา วิจารณข างต นแสดงใหเ ห็น ถึง ความขั ดแยงดานวั ตถุป ระสงค ในการวัดคา หากวัต ถุป ระสงค คือ
การรวบรวมตนทุนที่จะเกิดขึ้น กระแสเงินสดที่คาดการณอาจจะไมเ ปนตัวแทนที่เที่ยงธรรมของตนทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้ใหความสําคัญกับการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืนของสิน ทรัพยไมนาจะเปน 10 ลานบาท แมวาจะเป นกระแส
เงินสดที่มีความเปนไปไดสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่อ งจากการวัดมูลคา 10 ลานบาทไมไ ดรวมความไมแนนอน
ของกระแสเงิน สดในการวัดคาสิน ทรัพย แต กลับ ถูก รายงานเสมื อนกระแสเงิน สดที่มี ความชัด เจน
แนนอน ในกรณีทั่วไป ไมมีกิจการใดที่จะขายสินทรัพยที่มีลักษณะดังกลาวในราคา 10 ลานบาท

อัตราคิดลด
ก15

ไมวากิจการจะใชวิธีใดในการวัดมูลคาจากการใชของสินทรัพยก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคิดลด
กระแสเงินสดตอ งไมร วมความเสี่ยง ซึ่ งได ปรับ ในประมาณการกระแสเงินสดแลว เพื่อ หลีกเลี่ ยง
การซ้ําซอนของผลกระทบของขอสมมติบางประการ

ก16

หากกิ จ การไม ส ามารถหาอั ต ราคิ ด ลดเฉพาะของสิ น ทรั พ ย ใ นตลาดได กิ จ การสามารถใช อั ต รา
โดยประมาณแทนอัตราคิดลดดังกลาวได โดยจะตองประเมินสภาพตลาดในปจจุบันเกี่ยวกับ
(ก) มูลคาของเงินตามเวลาสําหรับระยะเวลาจนสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพย และ
(ข) ปจ จัย (ข) (ง) และ (จ) ในยอ หนา ก1 ของมาตรฐานฉบั บ นี้ โดยจะตอ งระวั งมิใหปจ จัย
ดังกลาวสงผลใหตองปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด

ก17

ในการประมาณการ กิจการอาจเริ่มจากการพิจารณาอัตราตางๆ ดังตอไปนี้
(ก) ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของกิจการ ซึ่งอาจกําหนดโดยใชเทคนิค เชน แบบจําลอง
การตีราคาสินทรัพยประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model)
(ข) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมสวนเพิ่มของกิจการ
(ค) อัตราดอกเบี้ยของการกูยืมอื่นๆ ในตลาด
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ก18

อยางไรก็ตาม อัตราเหลานี้จะตองถูกปรับปรุง
(ก) เพื่อสะทอนให เห็นถึงแนวทางที่ตลาดใชในการประเมินความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวของกับกระแส
เงินสดที่คาดการณของสินทรัพยนั้น
(ข) เพื่อแยกความเสี่ยงที่ไม เกี่ยวของกั บกระแสเงินสดที่ค าดการณของสินทรัพย หรือความเสี่ย ง
ที่ไดรวมอยูในกระแสเงินสดที่คาดการณแลว
ทั้ ง นี้ ควรพิ จ ารณาความเสี่ ยงเฉพาะประเทศ ความเสี่ย งด า นอั ต ราแลกเปลี่ย น และความเสี่ ย ง
ดานราคา ประกอบดวย

ก19

อัตราคิดลดตองเปนอิสระจากโครงสรางเงินทุนของกิจการ และวิธีการที่กิจการจัดหาเงิน เพื่อใชในการ
ซื้อ สินทรัพย เนื่อ งจากกระแสเงิ นสดที่ค าดวาจะไดรั บจากสิ นทรัพ ยใ นอนาคตไมขึ้ นอยูกั บวิธีก ารที่
กิจการจัดหาเงินมาซื้อสินทรัพยนั้น

ก20

ยอหนา ที่ 55 ของมาตรฐานฉบั บนี้ กํา หนดให อัตราคิดลดที่ ใชเปนอัตรากอนภาษี ดังนั้น หากเกณฑ
ที่ใชในการประมาณการอัตราคิดลดเปนอัตราหลังภาษีจะตองปรับใหเปนอัตรากอนภาษี

ก21

โดยปกติ กิ จการจะใช อัต ราคิดลดอัต ราเดีย วสําหรับ การประมาณการมูลคาจากการใชข องสินทรัพย
อยางไรก็ ตาม กิ จการควรใช อัต ราคิดลดหลายอั ตราสํา หรั บช วงเวลาที่ ตา งกัน หากมูล คาจากการใช
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในแตละชวงเวลา หรือตอโครงสรางของอัตราดอกเบี้ย

ภาคผนวก ข
ภาคผนวกนี้ไมเกี่ยวของ

ภาคผนวก ค
การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมและสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

ค1

เพื่อ ให สอดคลอ งกั บมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวม
ธุรกิจ ผูซื้อวัดมูลคาและรับรูคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ ดวยจํา นวนตามขอ 1 ที่มากกวาจํานวนตามขอ
2 ดังตอไปนี้
(1) ผลรวมของ:
(ก) มูลคาของสิ่งตอบแทนที่โอน ซึ่ง วัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงมูลคา
ความยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
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(ข) มูล คา ของสวนไดเ สียที่ ไมมี อํานาจควบคุม ในกิจ การผูถูกซื้ อ ซึ่งวัดมู ลคา ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่อ ง การรวมธุ ร กิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
(ค) มูล คายุติธ รรม ณ วันที่ซื้ อ ของส วนไดเสียในทุนของกิ จ การที่ถูกซื้ อที่ถือโดยผู ซื้อ กอ น
วันที่ซื้อ ในกรณีของการรวมธุรกิจที่บรรลุผลเปนขั้นๆ
(2) จํานวนสุทธิของสิน ทรัพยและหนี้ สิน ณ วันที่ซื้ อ ที่สามารถระบุไดที่ไดรับ มา ถือ วาการวัดมูลคา
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรับ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิ จ
(เมื่อมีการประกาศใช)

การปนสวนคาความนิยม
ค2

ยอหนาที่ 80 ของมาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการที่เปนผูซื้ อตองปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ โดยไมคํานึงวาสินทรัพยอื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูก
ซื้อจะถูกปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยหรือกลุมของหนวยสินทรัพยเหลานั้นหรือไม แตสามารถเปนไป
ไดที่ประโยชนจากการรวมธุรกิจบางสวนจะถูกปนสวนไปใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมไมมีสวนไดเสีย

การทดสอบการดอยคา
ค3

การทดสอบการดอ ยคา ตอ งเปรียบเทียบมูลค าที่คาดวา จะไดรับคืน ของหนวยสิน ทรั พยที่ กอ ใหเ กิด
เงินสด กับมูลคาตามบัญชีของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น

ค4

หากกิจ การวัดมูลคา สวนไดเสียที่ไมมีอํา นาจควบคุมตามสัดสว นของสวนไดเ สียในสินทรัพ ยที่ระบุ ได
สุทธิของบริษัท ยอย ณ วันที่ซื้อ แทนการใช มูลคายุติธรรม คา ความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่อ งมาจากสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะรวมอยูในมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสด
ที่เกี่ยวของ แตไมถูกรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ ดังนั้นกิจการตองเพิ่มมูลคาตามบัญชีของ
คาความนิยมที่ถูกปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยโดยรวมคาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคา ตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงนี้จะนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของหนวยสินทรัพยดังกลาวในการพิจารณาวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นดอยคาหรือไม

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา
ค5

ยอหนา 104 ของมาตรฐานฉบับนี้กํา หนดใหกิจการต องปนสวนผลขาดทุนจากการด อยคาที่เกิด ขึ้น
โดยไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เคยปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยกอน จากนั้นผลขาดทุน
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ที่เหลือจึงนําไปลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอื่นๆ ที่อยูในหนวยสินทรัพยดังกลาวตามสัดสวนของ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการนั้น
ค6

หากบริ ษัทยอยหรือ บางสวนของบริษั ทยอย ซึ่งประกอบด วยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุ มถือเปน
หน วยสินทรั พยที่กอ ใหเ กิ ดเงิน สด ผลขาดทุน จากการดอยคา ตอ งถู ก ปนสว นใหกับ บริ ษัทแมแ ละ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย

ค7

หากบริษัทยอยหรือบางสวนงานของบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม เป น
สวนหนึ่ งของหนวยสิน ทรัพยที่กอ ใหเกิ ดเงินสดที่มี ขนาดใหญ ก วา ผลขาดทุน จากการดอยคา ของ
คาความนิยมต องถูกปนสวนไปยัง สวนของหน ว ยสินทรัพยที่ กอ ใหเกิดเงิน สดทั้งสว นได เสียที่ไ ม มี
อํา นาจควบคุมและสวนที่ มิใชสวนได เสียที่ไมมีอํา นาจควบคุม ผลขาดทุนจากการด อยคาตองถูก ป น
สวนไปยังสวนตางๆ ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเงินสดตามเกณฑดังนี้
(ก) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาที่เกี่ยวของกับคา ความนิยมในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด โดย
เทียบกับมูลคา ตามบัญชีของคาความนิยมในหนวยสิน ทรัพยที่กอใหเ กิดเงินสดสวนนั้นกอนเกิด
การดอยคา และ
(ข) จํานวนที่ไมเกินการดอยคาที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ระบุไดในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

โดยเทียบกับมูลคาตามบัญชีของสิน ทรัพยที่ระบุไดสุทธิในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดสวน
นั้นกอนเกิดการดอยคา การดอยคาจะถูกปนสวนใหกับสิน ทรัพยของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดแตละสวน ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละรายการในสวนนั้น

สําหรับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ใหกิจ การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับบริษัทใหญ
และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยเกณฑเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทยอย
ค8

หากกิจ การไมไ ด รับ รูผ ลขาดทุ นจากการดอ ยค าที่ เกิด ขึ้น เนื่องจากส วนไดเสีย ที่ไ มมี อํา นาจควบคุ ม
ที่เกี่ยวของกับคาความนิยมซึ่งยังไมไดรับรูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ (ดูภาคผนวก ค4) กิจการ
ตองไมรับรู การดอยคาดังกลาวเปนผลขาดทุน จากการดอ ยคา ของคา ความนิยม ในกรณีดังกลาว ผล
ขาดทุนจากการดอยคาที่เกี่ยวของกับคา ความนิยมที่สามารถปน สวนไปยังบริ ษัทใหญเทานั้ นที่จะรับรู
เปนผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

ค9

ตัวอยา งประกอบการอธิ บ ายที่ 7 แสดงถึงกรณี ข องการทดสอบการดอ ยค าของหน วยสินทรั พย ที่
กอใหเกิดเงินสดที่มีคาความนิยมรวมอยู ซึ่งบริษัทไมไดเปนผูถือหุนทั้งหมด
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ตัวอยาง
ตัวอยางนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัวอยางในภาคผนวกนี้มีขอสมมติวากิจการที่เกี่ยวของไมมีรายการอื่นนอกจากรายการที่ระบุตามตัวอยาง

ตัวอยางที่ 1 การกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
วัตถุประสงคของตัวอยางนี้ เพื่อ
1. ใหแนวทางในการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในสถานการณตางๆ และ
2. เน นถึ งป จจัยบางป จจัยที่ กิจ การอาจใช ในการพิจารณากํา หนดหนว ยสินทรัพ ยที่กอใหเ กิด เงิ นสดที่ มี
สินทรัพยที่พิจารณารวมอยู
ตัวอยาง ก) กลุมรานขายปลีกที่มีเจาของเดียวกัน
ร า นลูก อยูใ นกลุมของร า นขายปลีก แม สิน ค า ทั้ งหมดของร านลูก ซื้อ ผา นแผนกจั ด ซื้ อ ของรา นแม
นโยบายเกี่ ยวกับ การตั้ง ราคา การตลาด การโฆษณาและบุ คลากร กํ าหนดและตัดสิ นใจโดยรา นแม ยกเวน
การจางพนักงานเก็บเงินและพนักงานขายของ นอกจากนี้รานแมเปนเจาของรานอื่นๆ อีก 5 รานในละแวกอื่น
ในจังหวัด เดียวกับ รานลูก และเป นเจา ของรานในจังหวัด อื่นอีก 20 ราน ร านทุก รา นดําเนิ นการเหมื อนกับ
รานลูก รานแมซื้อรานลูกและร านคาขายปลีกอื่นๆ อีก 4 รานมาเมื่อ 5 ปกอน โดยมีการบัน ทึกคาความนิยม
จากการซื้อครั้งนั้น
การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูก
การวิเคราะห
ในการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูกควรพิจารณาเรื่องตอไปนี้
1. รายงานภายในของฝายบริหารที่จัดไวเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาแตละรานแยก
จากกัน
2. ธุรกิจดําเนินงานบนผลกําไรเปนแตละรานหรือบนผลกําไรรวมของทุกรานในแตละจังหวัด
รานคา ทั้งหมดของรานแมตั้งอยูในละแวกที่ตางกัน และอาจมีกลุมลูกคาที่ตางกัน ดังนั้น แมวารานลูก
จะดําเนินงานภายใตการดูแลของรานแม แตกระแสเงินสดรับสวนใหญของรานลูกไมขึ้นอยูกับกระแสเงินสดรับ
ของรานอื่นๆ ที่รานแมเปนเจาของ จึงนาจะถือไดวารานลูก คือ หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
หากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของรานลูกถือเปนหนวยที่เล็กที่สุดภายในรานแม ซึ่งเปน ระดับ
ที่รานแม ใช ในการประเมินค าความนิยมในการบริหารงานภายใน รา นแมตอ งทดสอบการดอยคาของหน วย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 90 แตหากรานแมไมมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชี
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ของคาความนิยมและไมไดทําการประเมินคาความนิยม ณ ระดับของรานลูกในการบริหารงานภายใน รานแม
ตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 88 ในการทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ตัวอยาง ข) โรงงานที่ดําเนินงานในขั้นการผลิตระหวางทางของกระบวนการผลิต
วัตถุดิบที่มีนัยสําคัญที่ใชในการผลิตสิน คาสําเร็จรูปของโรงงาน ก คือ ผลิตภัณฑที่ซื้อจากโรงงาน ข
ซึ่งอยู ภายใตกิ จการเดีย วกั น โรงงาน ข ขายผลิตภัณฑให กับ โรงงาน ก ในราคาโอน ซึ่ งเปนราคาที่ร วมกํา ไร
ทั้งหมดแลว โรงงาน ก ขายสินคา สําเร็จ รูปใหลู กคา ภายนอกกิจ การ 80% และโรงงาน ข ขายผลิต ภัณ ฑให
โรงงาน ก 60% สวนที่เหลือ 40% ขายใหกับลูกคาภายนอกกิจการ
การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงาน ก และโรงงาน ข
กรณีที่ 1 โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑดังกลาวไดใ นตลาดซื้อขายคลอง ซึ่งราคาโอนภายในสูง
กวาราคาตลาด
กรณีที่ 2 ไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับผลิตภัณฑที่โรงงาน ข ขายใหโรงงาน ก
การวิเคราะหกรณีที่ 1
โรงงาน ข สามารถขายผลิตภัณฑในตลาดซื้อขายคลอง และกระแสเงินสดรับ ไมขึ้นอยูกับกระแสเงิน
สดรับจากโรงงาน ก ดังนั้ น จึงอาจถือ ไดวาโรงงาน ข คือ หนวยสิน ทรัพยที่กอ ใหเ กิดกระแสเงิน สด แม ว า
โรงงาน ก จะนําผลิตภัณฑบางสวนไปใช (ดูยอหนาที่ 70)
ในขณะเดียวกัน โรงงาน ก ถือเปนหน วยสิ นทรัพยที่ก อให เกิด เงินสดดวย เนื่องจากโรงงาน ก ขาย
80% ของสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคาภายนอกกิจการ ดังนั้น จึงพิจารณาไดวากระแสเงินสดรับเปนอิสระ
เนื่ อ งจากราคาโอนภายในมิไ ดสะทอนถึงราคาตลาดของผลิตภัณฑ จากโรงงาน ข ดั งนั้น ในการ
ประเมิน มูลค าจากการใชของทั้งโรงงาน ข และโรงงาน ก กิ จการตอ งปรับปรุง งบประมาณและประมาณการ
ทางการเงิน เพื่อใหไ ดป ระมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ ดีที่ สุดสํ าหรับราคาสิน คา ของโรงงาน ข ซึ่ งกิ จการ
นํามาใชเปนการภายใน (ดูยอหนาที่ 70)
การวิเคราะหกรณีที่ 2
มูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืน ของแตละโรงงานไมน าที่จะประเมินแยกโดยอิสระจากมูลคาที่ คาดวาจะ
ไดรับคืนของอีกโรงงานได เนื่องจาก
(1) ผลิตภัณฑสวนใหญของโรงงาน ข ถูกนําไปใชภายใน และไมสามารถขายในตลาดซื้อขายคลอง
กระแสเงินสดรับของโรงงาน ข จึงขึ้นอยูกับความตองการผลิตภัณฑของโรงงาน ก ดังนั้น กระแสเงินสดรับสวน
ใหญของโรงงาน ข จึงไมสามารถแยกโดยอิสระจากกระแสเงินสดรับของโรงงาน ก ได
(2) ทั้งสองโรงงานถูกบริหารงานรวมกัน
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จากเหตุผลดังกลาว โรงงาน ข และโรงงาน ก รวมกัน นาที่จะถือวาเปนกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุ
ไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่เปนอิสระ
ตัวอยาง ค) บริษัทที่มีผลิตภัณฑชนิดเดียว
บริ ษั ท แม จํ ากั ด ผลิต ผลิต ภั ณ ฑ เ พีย งชนิ ด เดีย ว และเป นเจ า ของโรงงาน 1 2 และ 3 ซึ่ง ตั้ง อยู
ตางจังหวัด โรงงาน 1 ผลิตชิ้นสวนซึ่งจะนําไปประกอบในโรงงาน 2 หรือ 3 ซึ่งโรงงาน 2 และโรงงาน 3 มิไดใช
กํ า ลั ง การผลิ ต ร ว มอย า งเต็ ม ที่ บริ ษั ท แม จํ า กั ด ขายผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต จากโรงงาน 2 หรื อ โรงงาน 3
ทั่วราชอาณาจักร เชน ผลิตภัณ ฑจ ากโรงงาน 2 อาจขายในจั งหวัดที่โรงงาน 3 ตั้งอยูห ากโรงงาน 2 สามารถ
จัดสงไดรวดเร็วกวา ดังนั้น ระดับการใชกําลังการผลิตของโรงงาน 2 และ 3 ขึ้นอยูกับ สวนแบงการขายระหวาง
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 อ ว า เป น หน ว ยสิน ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สดแยกต า งหาก เนื่ อ งจากผลิต ภั ณ ฑ
จากโรงงาน 1 มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 1 ขอ ข กรณีที่ 1)
แมวาผลิต ภัณ ฑจ ากโรงงาน 2 และ 3 จะมีตลาดซื้ อขายคลอ งรองรับ แตก ระแสเงิน สดที่โ รงงาน 2
และ 3 ไดรับขึ้นอยู กับสว นแบงการผลิต ระหว างโรงงานทั้งสอง กระแสเงิน สดที่โรงงาน 2 และ 3 ไดรับ จึง
ไมส ามารถที่ จ ะแยกพิจ ารณาจากกั นได ดังนั้ น โรงงาน 2 และ 3 รวมกั น น า จะถื อ ว า เป นกลุม ที่ เ ล็ก ที่สุ ด
ที่สามารถระบุไดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเปนอิสระ
ในการกํา หนดมูลคา จากการใชของโรงงาน 1 และ 2 ร วมกับ 3 บริษัท แม จํา กั ด ต องปรั บ ปรุ ง
งบประมาณและประมาณการทางการเงิน เพื่อ ใหไดประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ ดีที่สุด ของผลิตภัณ ฑ
จากโรงงาน 1 (ดูยอหนาที่ 70)
การวิเคราะหกรณีที่ 2 เมื่อผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละโรงงานไมนาที่จะประเมินแยกจากกันได เนื่องจาก
(1) ผลิตภัณฑจากโรงงาน 1 ไมมีตลาดซื้ อขายคลอ งรองรั บ ดัง นั้น กระแสเงิน สดที่ โรงงาน 1
จะไดรับขึ้นอยูกับการขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซึ่งโรงงาน 2 และ 3 ผลิต
(2) แมวาผลิตภัณฑที่โรงงาน 2 และ 3 ผลิตจะมีตลาดซื้อขายคลองรองรับก็ต าม กระแสเงินสดที่
โรงงาน 2 และ 3 จะไดรับขึ้นอยูกับสวนแบงการผลิตระหวางโรงงานทั้งสอง ดังนั้น กระแสเงินสดที่ โรงงาน 2
และ 3 จะไดรับจึงไมนาที่จะแยกพิจารณาจากกันได
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จากเหตุผ ลดัง กลา ว โรงงาน 1 2 และ 3 รวมกัน (หรือบริษัท แม จํ ากั ด โดยรวม) ถือวาเปนกลุมที่
เล็กที่สุดของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับซึ่งมีความเปนอิสระ
ตัวอยาง ง) ชื่อนิตยสาร
สํานักพิมพแหงหนึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ชื่อของนิตยสาร 30 ชื่อ ซึ่งกิจการซื้อมา 10 ชื่อและตั้งขึ้นเอง
20 ชื่อ กิจการบันทึกจํานวนเงินที่จายซื้อชื่อนิตยสารเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และบันทึกรายจายที่เกี่ยวของกับ
การตั้งชื่อนิตยสารและคาใชจา ยที่เกี่ยวของในการคงไวซึ่งลิขสิทธิ์เปนคาใชจายทันทีที่เกิด กิจการสามารถระบุ
กระแสเงิน สดที่ไ ดรับจากการขายตรงและคาโฆษณาสําหรับนิตยสารแตละชื่อได การดําเนินงานของนิตยสาร
แตละชื่อแบงตามกลุมลูกคา ระดับของรายไดคาโฆษณาของนิตยสารแตละชื่อขึ้นอยูกับกลุมลูกคาของนิตยสาร
นั้นๆ ฝายบริหารมีนโยบายที่ จะเลิกใชชื่อ นิตยสารเกาก อนที่ชื่อ นั้นจะหมดอายุ การใหป ระโยชนเชิงเศรษฐกิจ
และเปลี่ยนแทนโดยใชชื่อใหมสําหรับกลุมลูกคาเดิม
การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของนิตยสารแตละชื่อ
การวิเคราะห
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของนิตยสารแตละชื่อนาที่จ ะประเมิน แยกจากกันได แมวาระดับของรายได
คาโฆษณาของนิตยสารแตละชื่อจะไดรับผลกระทบจากนิตยสารชื่ออื่นๆ ที่อ ยูในกลุมลูกคาเดียวกัน แตกระแส
เงินสดที่ไดรับจากการขายตรงและคาโฆษณาสามารถระบุไดสําหรับนิตยสารแตละชื่อ และแมวานิตยสารตางๆ
จะจัดประเภทตามกลุมลูกคา แตการตัดสินใจที่จะเลิกใชชื่อของนิตยสารจะพิจารณาแตละชื่อโดยแยกจากกัน
ดัง นั้ น นิตยสารแตละชื่อนา จะถือ วา เปนหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดแยกจากกัน เนื่ องจาก
สามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งมีความเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากชื่อนิตยสารอื่น
ตัวอยาง จ) อาคารที่กิจการใชเองบางสวนและใหเชาบางสวน
บริษัท แม จํากัด ซึ่งทําธุรกิจดานการผลิต เปนเจาของอาคารสํานักงานใหญ ซึ่งเดิมมีไวใชเอง ตอมา
ภายหลังได มีการลดขนาดของกิจการลง บริ ษัท แม จํากัด จึ งใหบุคคลภายนอกเชาอาคารสํา นัก งานใหญ
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีสัญญาใหเชาเปนเวลา 5 ป
การพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของอาคาร
การวิเคราะห
การใชอาคารสํา นักงานใหญ มีวัต ถุประสงค หลักเพื่อ ใชสนับสนุน กิจ กรรมการผลิตและถือวา เป น
สินทรัพยองคกร ดังนั้น อาคารสํานักงานใหญทั้งอาคารไมสามารถที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ที่มีความเปน
อิส ระจากกระแสเงิน สดรับ จากกิจ การโดยรวม จึง นาจะถือ วาอาคารสํา นักงานใหญ เปนส วนหนึ่ งของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งก็คือบริษัท แม จํากัด โดยรวม
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อาคารสํานักงานใหญไมไดถือไวเพื่อการลงทุน ดังนั้น กิจการไมค วรที่จะกําหนดมูลคาจากการใชของ
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

กิจกรรมในแตล ะประเทศถือวา เปนระดับที่ เล็ กที่สุ ดที่ฝา ยบริ หารใชในการประเมินค าความนิย มเปน การภายใน ค า
ความนิย มคํานวณขึ้นจากผลตางระหวางราคาซื้อ ของกิจกรรมในแตละประเทศซึ่งระบุไ วในสัญญาซื้อขาย และมูลค า
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุได

เนื่องจากคาความนิยมถูกปนสวนใหกับกิจกรรมของโรงงานแตละประเทศ บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตอง
ทดสอบการดอ ยคา ของแตละกิ จ กรรมอยา งนอยปละครั้ง หรื อ บ อยครั้งกว า นั้น หากมีขอ บ งชี้ว า กิจ กรรม
ดังกลาวอาจเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90)
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาที่สูงกวาของมูลคาจากการใชและมูลคายุติธรรมหักตน ทุนขาย) ของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เนื่องจากมูลคาจากการใชซึ่งกิจการคํานวณขึ้น ณ วันสิ้นป 20x0 และ 20x1
มีมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยสูงกวามูลคาตามบัญชี จึงถือไดวา กิจกรรม
ของโรงงานแตละประเทศและคาความนิยมที่ปนสวนใหกิจกรรมดังกลาวไมเกิดการดอยคา
ณ ต นป พ.ศ. 20x2 รั ฐบาลออกกฎหมายหา มสง ออกสิ นคาที่ ผลิ ตจากโรงงานประเทศที่ 1 ทํา ให
บริษัท ผูลงทุน จํากัด จะตองลดกําลังการผลิตของโรงงานดังกลาวลง 40% ในอนาคตอันใกล
กฎหมายหามสงออกที่มีนัยสําคัญ ซึ่งจะทําใหกําลังการผลิตลดลงดังกลาวทําใหบ ริษัท ผูลงทุน จํากัด
ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของการดําเนินงานของโรงงานประเทศที่ 1 ณ ตนป 20x2
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บริษัท ผูลงทุน จํากัด คิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 12 ป สําหรับสินทรัพยที่ระบุ
ไดของโรงงานในประเทศที่ 1 และคาดวาไมมีมูลคาคงเหลือ
ในการกําหนดมู ลค าจากการใชสํา หรับ หน วยสินทรัพ ยที่กอให เกิด เงินสดของโรงงานประเทศที่ 1
บริษัท ผูลงทุน จํากัด ตองดําเนินการดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 2)
ก) จัดเตรี ยมขอ มูลประมาณการกระแสเงิน สดที่ไ ดจ ากงบประมาณ หรือประมาณการทางการเงิ น
ลาสุดสําหรับระยะเวลา 5 ปขางหนา (พ.ศ. 20x2 - 20x6) ซึ่งไดรับอนุมัติโดยฝายบริหาร
ข) ประมาณกระแสเงินสดสํา หรับ ระยะเวลาหลังจากนั้น (ป พ.ศ. 20x7-20y2) โดยใชอัต ราการ
เติบโตที่ลดลง กิจการประมาณอัตราการเติบโตของป พ.ศ. 20x7 ไวที่ ร อยละ 3 ซึ่งอัตรานี้ต่ํา
กวาอัตราการเติบโตระยะยาวโดยเฉลี่ยสําหรับตลาดที่รองรับสินคาที่ผลิตโดยโรงงานที่ 1
ค) เลื อ กอั ต ราคิ ด ลด เท า กั บ 15% ซึ่ ง เป น อั ต ราก อ นหั ก ภาษี ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การประเมิ น
สถานการณ ตลาดในป จจุ บั นของมู ลคา ป จจุ บั นของเงินและความเสี่ยง ซึ่ งเปน ลักษณะเฉพาะของโรงงาน
ประเทศที่ 1

การรับรูรายการและการวัดมูลคาผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนว ยสินทรัพ ยที่กอ ใหเกิ ดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 เทากับ
1,360,000 บาท
บริษัท ผูลงทุน จํากัด เปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของหนวยสิน ทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 (ดูตารางที่ 3)
เนื่องจากมูลคาตามบัญชีสูงกวา มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนประมาณ 1,473,000 บาท บริษัท ผูลงทุน
จํากัดจึงรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 1,473,000 บาท ในกําไรหรือขาดทุนทันที โดยบริษัท ผูลงทุน
จํา กัด ต องลดมู ลคาตามบัญ ชีข องคา ความนิย มที่ เกี่ยวของกับการดํ าเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ให
เหลือ ศูนย กอ นที่จ ะลดมูล คา ตามบั ญชีของสิ นทรัพ ยที่ ระบุไ ดอื่น ๆ ในหนวยสินทรัพ ยที่กอใหเ กิด เงิน สดใน
โรงงานในประเทศที่ 1นั้น (ดูยอหนาที่ 104)
ผลกระทบจากภาษีเงินไดคํานวณขึ้นและบันทึกแยกตางหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได (ดูตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 3 ขอ ก)
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ตารางที่ 2 การคํ านวณมู ลคา จากการใชของหนวยสินทรัพ ยที่ กอ ใหเ กิดเงิน สดของโรงงานในประเทศที่ 1
เมื่อตนป 20x2
(หนวย : พันบาท)
ป (พ.ศ)

อัตราการ
เติบโต
ระยะยาว

กระแสเงินสด
ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบัน
ในอนาคตที่คิดลด
ณ อัตราคิดลด 15%

กระแสเงินสดใน
อนาคต

20x2 (n=1)

230(1)

0.86957

200

20x3
20x4

253(1)
273(1)

0.75614
0.65752

191
180

20x5

290(1)

0.57175

166

20x6
20x7

3%

304(1)
313(2)

0.49718
0.43233

151
135

20x8

-2%

307(2)

0.37594

115

20x9
20y0

-6%
- 15 %

289(2)
245(2)

0.32690
0.28426

94
70

20y1

- 25 %

184(2)

0.24719

45

20y2
มูลคาจากการใช

- 67 %

61(2)

0.21494

13
1,360

(1)
(2)
(3)

จากการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่ดีที่สุดของฝายบริหาร (หลังจากที่กําลังการผลิตลดลง 40%)
จากการพยากรณโดยอางอิงกระแสเงินสดรับของปกอน โดยใชอัตราการเติบโตที่ลดลง
ตัวคูณเพื่อหามูลคาปจจุบันคํานวณมาจากสูตร k = 1/(1+a)n เมื่อ a = อัตราคิดลด และ n = จํานวนป
ที่คิดลด
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ตารางที่ 3 การคํานวณและการปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของ
โรงงานในประเทศที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 20x2
ตนป 20x2
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
(ป พ.ศ. 20x1)
มูลคาตามบัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีหลังผลขาดทุนจากการดอยคา

คาความนิยม

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

___________
1,000

ตัวอยางที่ 3 ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตัวอยาง ก) ผลกระทบจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
จากขอมูลของบริษัท ผูลงทุน จํากัด ในตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 2 มีขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
ณ ตน ป 20x2 ฐานภาษีของสินทรัพยที่ ระบุไดของหน วยสินทรัพย ที่กอใหเ กิด เงินสดของโรงงานใน
ประเทศที่ 1 เทากับ 900,000 บาท กิจ การไมสามารถนําผลขาดทุน จากการดอยคาไปรวมเปนคาใชจายทาง
ภาษี อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 40%
การรับ รูผลขาดทุน จากการดอ ยคาของหน วยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1
ทํา ใหผ ลแตกตา งชั่ว คราวดา นภาษีที่ เกี่ย วขอ งกั บสิ นทรั พยเ หล านั้นลดลง หนี้สิน ภาษีเ งิน ไดร อการตัดบั ญชี
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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ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 12 เรื่อง ภาษีเ งิน ได จะไม มีการรับรู ภาษีเ งิน ไดร อตั ดบัญ ชีใ นส วน
ที่เ กี่ ยวข อ งกั บ ค า ความนิ ย มเมื่ อ เริ่ ม แรก ดั ง นั้น ผลขาดทุน จากการด อ ยค า ของคา ความนิ ย มจึ งไม ทํ า ให
เกิดรายการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ตัวอยาง ข) การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่กอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัท เกง จํากัด มี สินทรัพยที่ร ะบุได ซึ่ งมีมู ลค า ตามบัญชี 1,000,000 บาท และมู ลค าที่คาดว า
จะไดรับคืน 650,000 บาท ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 800,000 บาทและอัตราภาษีเทากับ 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)

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเ งินได กําหนดใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไมเกิน
จํานวนที่มีความเปนไปไดวากิจ การจะมี กํา ไรสุท ธิท างภาษีซึ่ งกิ จการสามารถนําผลแตกตา งชั่ว คราวนี้ไปใช
ประโยชนทางภาษีได

ตัวอยางที่ 4 การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
จากตัวอยางที่ 2 มีขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในตัวอยางนี้ไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี
ในป พ.ศ. 20x3 รัฐบาลดังกลาวยังคงบริหารราชการแผนดินอยูในประเทศที่ 1 ปรากฏวาผลกระทบ
จากกฎหมายหามสงออกไมไดเลวรายเทาที่ฝายบริหารคาดการณไวตั้งแตแรกเริ่ม ทําใหฝายบริหารประมาณวา
การผลิตจะเพิ่มขึ้น 30% การเปลี่ยนแปลงที่นาพอใจเชน นี้ทําใหบริษัท ผูลงทุน จํากัด จําเปนตองประเมินมูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยสุทธิของโรงงานที่ 1 ใหม (ดูยอหนาที่ 110 ถึง 111) โดยหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดของโรงงานในประเทศที่ 1 ยังคงเปนการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1
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การคํานวณที่คลายคลึงกับตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 2 แสดงใหเห็นวา มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของการดําเนินงานของโรงงานในประเทศที่ 1 ในปจจุบัน คือ 1,910,000 บาท
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
บริ ษัท ผู ลงทุน จํ า กัด เปรี ยบเที ยบมูล คา ที่ ค าดว า จะไดรั บ คื น กับ มู ลค า ตามบั ญ ชี สุท ธิข 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 รับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ตน ป 20x2 บริษัท ผูลงทุน จํากัดปรับปรุงคา
เสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่ระบุไดของโรงงานในประเทศที่ 1 จาก 166,700 บาทตอป ไปเปน 123,600 บาทตอป
ซึ่งคํานวณจากมูลคาตามบัญชีที่ไดรับการปรับปรุง และอายุการใหประโยชนที่เหลืออยู (11 ป)

บริ ษัท ผูลงทุน จํ ากัด ตองกลับ รายการผลขาดทุนจากการด อยค าซึ่งรับ รูใ นป 20x2 ตามยอหนา ที่
114 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่นาพอใจเกี่ยวกับประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรั บคื นของ
สินทรัพยสุทธิของโรงงานในประเทศที่ 1 ภายหลังที่บริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาแลว
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ตามยอหน าที่ 122 และ 123 บริ ษัท ผูลงทุน จํ ากัด เพิ่มมูลคาตามบัญชีของสิน ทรั พยที่ระบุ ไดของ
โรงงานในประเทศที่ 1 จํานวน 387,000 บาท (ดูตารางที่ 3) ซึ่งไมเกินจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน (1,910,000 บาท) กับราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยที่ระบุได (1,500,000 บาท)
(ดูตารางที่ 2) กิจการรับรูการเพิ่มขึ้นดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนทันที
ตามยอหนาที่ 124 บริษัท ผูลงทุน จํากัด ไมกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
ตารางที่ 2 การกํา หนดราคาทุนเดิมหั กคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยที่ระบุไ ด 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 สินทรัพยของโรงงานแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่ อมราคาสะสม ซึ่งโรงงานมี มูลคาตาม
บัญชีเปนจํานวน 3,000,000 บาท และมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 10 ป
กิจการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาการใชและ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี
ที่ 14%)
ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณที่มีขอมูลดังตอไปนี้
(1) ณ วันสิ้นป 20x3 จะมี การปรับโครงสรางโรงงาน ซึ่ง ใชเ งิน จํา นวนประมาณ 100,000 บาท
เนื่องจากบริษัท ก จํากัด ยังมิไดตกลงผูกพันที่จะปรับโครงสราง จึงยังไมมีการรับรูประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
คาใชจายในการปรับโครงสรางในอนาคต
(2) กิจ การจะไดรั บ ประโยชนในอนาคตจากการปรั บ โครงสร า งนี้ ในรู ป ของกระแสเงิ นสดจ า ย
ในอนาคตที่ลดลง
ณ วั นสิ้นป 20x2 บริ ษัท ก จํ า กัด มีข อผู กมั ด ที่จ ะปรับ โครงสร า ง ซึ่งไดประมาณคา ใช จา ยไว เป น
จํานวน 100,000 บาท และบริษัทไดตั้งประมาณการหนี้สินตามจํานวนดังกลาว ประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตของโรงงานที่ สะทอ นอยูในงบประมาณล าสุ ดที่ อนุ มัติ โดยฝ ายบริ หารปรากฏดัง รายการที่แ สดงไวใ น
ตารางที่ 3) และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม ณ เหมือนกับที่เคยประมาณไว ณ วันสิ้นป 20x0
ณ วัน สิ้นป 20x3 รายจายในการปรับ โครงสรางที่เกิด ขึ้น และมี การจ ายจริ งมีจํา นวน 100,000 บาท
อนึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงงานที่สะทอนอยูในงบประมาณลาสุดที่อนุมัติโดยฝายบริหาร
และอัตราคิดลดในปจจุบันนั้นเปนอัตราเดิม เหมือนกับที่ไดเคยประมาณการไว ณ วันสิ้นป 20x2
ตารางที่ 1 การคํานวณมูลคาจากการใชของโรงงาน ณ วันสิ้นป 20x0
ป พ.ศ

กระแสเงินสดในอนาคต

(หนวย: พันบาท)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
(อัตราคิดลด 14%)

20x1
20x2
20x3
20x4

300
280
420(1)
520(2)

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

มรวมตนทุนการปรับโครงสรางที่ประมาณไวในงบประมาณของฝายบริหาร
ไมรวมผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางในอนาคตที่ประมาณไวในงบประมาณของฝาย บริหาร

เนื่องจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงาน (มูลคาจากการใช) ต่ํา กวามู ลคา ตามบั ญชี 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
ไมมีเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งกําหนดใหกิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ใหม ดังนั้นกิจการ
จึงไมจําเปนตองคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ณ วันสิ้นป 20x2
กิจการมีขอผูกมัดที่จะปรับโครงสราง ดังนั้น ในการกําหนดมูลคาจากการใชของโรงงาน กิจการจึงนํา
ประโยชนที่ คาดวาจะไดรับจากการปรั บโครงสรา งมาพิจ ารณาในการประมาณการกระแสเงิ นสดซึ่ งสงผลให
กระแสเงินสดในอนาคตที่ประมาณไวซึ่งใชในการกําหนดมูลคาจากการใช ณ วันสิ้น ป 20x0 เพิ่มขึ้น ดังนั้น
ณ วันสิ้น ป 20x2 กิจการจึงคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของโรงงานใหม 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)
(2)

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

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)
(1)

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

การกลั บรายการมิไดทํา ให มูลค าตามบัญชีของโรงงาน (2,162,000 บาท) สูง กวามูลคาตามบัญชีที่ค วรเปน หาก
คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (2,400,000 บาท) ดังนั้น กิจการสามารถรับรูการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการดอยคาไดทั้งจํานวน
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ณ วันสิ้นป 20x3
รายการจายคาปรับโครงสรางทําใหเกิด กระแสเงินสดจาย จํานวน 100,000 บาท แมวาจะเกิดกระแสเงินสด
จา ย แตป ระมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจ 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
จะไดรับคืน
2,051
*
2,162
*

คาเสื่อมราคาที่
ปรับปรุง
0
(205)
(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 วั นสิ้ นป 20x0 บริษัท ข จํากัด ทดสอบการดอยคา ของเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง ซึ่งเปนหนวยสินทรัพย ที่
กอใหเกิดเงินสด กิจการแสดงเครื่องจัก รดังกลา วไวดวยราคาทุนเดิ มหักคาเสื่อมราคาสะสม และมีมูลคา ตาม
บัญชีเทากับ 150 ลานบาท อายุการใหประโยชนที่เหลืออยูเทากับ 10 ป
กิจการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเครื่องจักร (ไดแก จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยคํานวณจากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษี 14%
ฝายบริหารอนุมัติงบประมาณดังนี้
(1) คาใช จา ยที่จําเป นโดยประมาณเพื่อรัก ษาระดับผลประโยชนเชิ งเศรษฐกิจ ของเครื่องจั กรที่คาดวา จะ
เกิดขึ้น จากเครื่องจักร ณ สภาพปจจุบัน
(2) ในป 20x4 กิจการจะมีรายจายฝายทุนจํานวน 25,000,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องจักรในการเพิ่มกําลังผลิต
ณ วันสิ้นป 20x4 ไดเกิดรายจายฝายทุนดังกลา ว 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
ไมมี ขอบงชี้ที่ทําใหบริษัทตองประมาณมูลคา ที่คาดวา จะได รับคืนของเครื่องจั กรใหม บริษัทจึ งไมจําเปนต อง
คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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ณ วันสิ้นป 20x4
ได มี ร ายจ า ยเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก รเกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น ในการกํ า หนดมู ล ค า จากการใช
ของเครื่องจักร กิจการจะนําผลประโยชนในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงเครื่องจักรมาพิจ ารณาใน
การประมาณการกระแสเงิน สด ซึ่งส งผลใหป ระมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่ ใชใ นการกําหนดมูล คา
จากการใช ณ วันสิ้นป 20x0 เพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้ กิจ การจึ งคํานวณมูลคาที่คาดวา จะได รับ คืนของเครื่องจัก ร
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) มูลคาปจจุบันของกระแสเงิ นสดใน
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) สูงกวามูลคาตามบัญ ชีและราคาทุนเดิม
หักคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (ดูตารางที่ 4) ดังนั้น บริษัท ข จํากัด จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของเครื่องจักรที่เคยรับรู ณ วันสิ้นป 20x0 ทําใหยอดคงเหลือในบัญชีเครื่องจักรแสดงไวด วยราคา
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
มูลคาตามบัญชีหลังการกลับรายการ

(48,452)
25,000
97,676
122,072
17,324
115,000
115,000 (1)

มูลคาตามบัญชีที่คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม (ตารางที่ 5)
(1)

มูลคาจากการใชของเครื่องจักรสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนซึ่งคํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม
ทําใหกิจการบันทึกการกลับรายการไดจํากัดเพียงจํานวนเทาที่จะไมทําใหมูลคาตามบัญชีของเครื่องจักรสูงกวามูลคา
ตามบัญชีที่คํานวณจากราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม

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 บริษัทใหญไดมาซึ่งสว นไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย จํานวน
80% เปนจํานวนเงิน 2,100,000 บาท ณ วันดังกลาว บริษัทยอยมีสิน ทรัพยสุทธิที่ระบุได ซึ่งมีราคายุติธรรม
1,500,000 บาท บริษัทใหญ เลือกวัด มูลคา สวนไดเ สียที่ ไม มีอํานาจควบคุม ตามสั ดส วนของสว นไดเ สีย ใน
สิน ทรั พย สุท ธิที่ ระบุไดข องบริ ษัท ยอ ยจํ านวน 300,000 บาท (20% ของ 1,500,000 บาท) คาความนิ ยม
จํานวน 900,000 บาท คํานวณจากผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่โอนใหเนื่อ งจากการรวมธุรกิจและสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม (2,100,000 บาท + 300,000 บาท) กับสินทรัพยสุทธิที่ระบุได (1,500,000 บาท)
สินทรัพยของบริษัทยอยทั้งหมด เปนกลุมของสินทรัพยที่เล็กที่สุดที่กอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งสวน
ใหญเปน อิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย หรือกลุมของสินทรัพยอื่น ดังนั้น จึงถือวาบริษัทยอย
เปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ดวยเหตุที่วากิ จการคาดวาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดหนวยอื่น
ของบริษัทใหญจะไดรับ ประโยชนจากจากผลผนึกที่เกิด จากการรวมธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการปนสวนคาความนิยม
จํา นวน 500,000 บาท ที่เกี่ย วของกับ ผลผนึกดังกลา วไปยังหนวยสินทรัพ ยที่กอใหเกิ ดเงินสดภายในกิจการ
ของบริษัทใหญแ ละเนื่องจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ประกอบขึ้นเปนบริษัทยอยนั้ นไดรวมเอาคา
ความนิยมไวเปน สวนหนึ่งของมูลคาตามบั ญชีดวย ดังนั้นจึงจํ าเปน ตองมีการทดสอบการด อยคาทุกป หรื อมี
ความถี่มากกวา นั้น หากมีขอบงชี้ว าอาจเกิดการดอยคา (ดูยอหนา ที่ 90 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2552))
ณ วันสิ้นป 20x3 บริษัทใหญกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสด
ของบริษั ทย อยไดเ ทา กับ 1,000,000 บาท และมูล คา ตามบัญ ชีของสินทรัพยสุท ธิข องบริษั ทย อยซึ่ งไมร วม
คาความนิยมเทากับ 1,350,000 บาท
การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)
คาความนิ ยมที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากสวนไดเสียที่ไมมี อํานาจในการควบคุมรวมอยูในมู ลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของบริษัทยอยเปนจํานวน 1,000,000 บาท แตกิจการมิไดรับรูรายการดังกลาวในงบการเงินรวมของ
บริ ษัท ใหญ ดังนั้น เพื่อ ให เปนไปตามยอหน า ค4 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอ ยคา ของสินทรัพ ย กิ จการตองเพิ่ มมูลคา ตามบั ญชีข องบริษั ทยอยเพื่ อใหรวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 77/92

คาความนิยมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจในการควบคุมดวย กอนที่จะนําไปเปรียบเทียบกับ
มูลคา ที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวน 1,000,000 บาท คาความนิยมที่เกิ ดขึ้น เนื่องมาจากสวนไดเสียของบริษัท
ใหญ 80% ในบริษัทยอ ย ณ วันที่ซื้อ มีคาเทากั บ 400,000 บาท หลังจากการปนสวนไปยัง หนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดหนวยอื่นภายในบริษัทใหญจํานวน 500,000 บาท ดังนั้น คาความนิยมที่เกิดขึ้น เนื่องมาจาก
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)
คาความนิยมของ สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
รวม
บริษัทยอย
400
1,350
1,750
100
100
500
1,350
1,850
1,000
850

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา
ตามยอหนาที่ 104 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) บริษัทใหญตองปนสวนผล
ขาดทุนจากการด อยคาจํ านวน 850,000 บาท ใหกับสินทรัพยในหน วยโดยนําไปลดมูล คาตามบัญชี ของค า
ความนิยมเปนอันดับแรก
ดั ง นั้ น กิ จ การจึ ง ป น ส ว นผลขาดทุ น จากการด อ ยค า จํ า นวน 500,000 บาท จากทั้ งหมดจํ า นวน
850,000 บาท ใหกับคาความนิยม เพื่อใหเปนไปตามยอหนา ค6 ของภาคผนวก ค ของ มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย หากบริ ษั ท ย อ ยซึ่ ง ถู ก กิ จ การอื่ น ควบคุ ม
อยูบ างสวนนั้ นเปนหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด ให กิจ การปนสว นผลขาดทุน จากการด อยคา ของค า
ความนิยมไปยังสวนไดเ สียที่มีอํา นาจควบคุมและสว นไดเสียที่ไมมีอํา นาจควบคุมดว ยเกณฑ เดี ยวกัน กับ การ
ปนสวนกําไรหรือขาดทุน ในตัวอยางนี้ กิจการปนสวนกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑที่สัมพันธกับสวนไดเสียของ
เจาของ เนื่ องจากกิจการรับ รูคาความนิยมเพียงไมเ กินขอบเขตของส วนไดเ สีย ของเจา ของของบริษัท ใหญ
คือ 80% ของบริ ษัท ยอ ย บริษั ทใหญ จึ งรับ รูผลขาดทุน จากการด อยคา ของคา ความนิ ยมเพียง 80% หรือ
400,000 บาท
กิจการจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่เหลืออยูจํานวน 350,000 บาท โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยที่ระบุไดของบริษัทยอย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 78/92

ตารางที่ 2 การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20x3
ณ วันสิ้นป 20x3

คาความนิยม

400
มูลคาตามบัญชี
ผลขาดทุนจากการดอยคา
(400)
มูลคาตามบัญชีหลังรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคา

(หนวย : พันบาท)
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
รวม
1,350
(350)

1,750
(750)

1,000

1,000

ตัวอยาง ข) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่วัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและบริษัทยอย
ที่เกี่ยวของเปนหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เปนอิสระ
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
บริษัทใหญไดมาซึ่งสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย 80% เป นจํานวนเงิน 2,100,000
บาท ในวันที่ 1 มกราคม 20x3 ณ วันดั งกลาวบริษัทยอยมีสินทรัพยที่ระบุ ได สุทธิซึ่งมีมูลคายุติธรรมจํานวน
1,500,000 บาท บริษัทใหญเลือกที่จะวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคายุติธรรม เทา กับ
จํานวน 350,000 บาท คาความนิยมจํานวน 950,000 บาท คือผลตางระหวางจํานวนรวมของสิ่งตอบแทนที่
จายชําระทั้ งหมดและจํานวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (2,100,000 บาท + 350,000 บาท) และ
ของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ (1,500,000 บาท)
สินทรัพยของบริษัท ยอยทั้งหมดเปนกลุมของสินทรัพยที่ เล็กที่สุดที่สามารถกอใหเกิ ดเงินสดรั บ ซึ่ งมี
ความเปนอิ สระอยางมากจากกระแสเงิน สดรับ ที่เกิดจากสินทรัพ ยหรือ กลุมของสิน ทรัพยอื่น ดังนั้ นจึงถือว า
บริษัทยอยเปนหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เนื่องจากหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดอื่นของบริษัท
ใหญคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุร กิจ คาความนิยมซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจจํานวน 500,000 บาท
ได ถูกปนส วนไปยังหนวยสินทรัพ ยที่ก อใหเกิด เงิน สดอื่น ของบริษัท ใหญ และเนื่อ งจากมูลคาตามบั ญชีของ
บริษัทยอยดังกลาวไดรวมคาความนิยมไวดวย จึงจําเปนตองทดสอบการดอยคาทุกป และทดสอบการดอยคา
เมื่อมีขอบงชี้วาอาจจะเกิดการดอยคา (ดูยอหนาที่ 90)
การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย(หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)
ณ วันสิ้นป 20X3 บริษัทใหญระบุวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด
(บริษัทยอย) เทากับ 1,650,000 บาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไมรวมคาความนิยม
เทากับ 1,350,000 บาท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 79/92

ตารางที่ 1 การทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 20X3
(หนวย : พันบาท)
ณ วันสิ้นป 20X3
มูลคาตามบัญชี
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

คาความนิยม
บาท
450

สินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ
บาท
1,350

รวม
บาท
1,800
1,650
150

ผลขาดทุนจากการดอยคา
การปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคา

ตามยอ หน า ที่ 104 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยค า ของ
สิน ทรัพย รายการผลขาดทุน จากการดอ ยค าจํานวน 150,000 บาท จะถูกปน สว นไปยัง สินทรัพยในหนวย
สินทรัพยดังกลาว โดยนําไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน
ดัง นั้ น รายการผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ทั้ งหมดจํ า นวน 150,000 บาทสํา หรับ หนว ยสิ น ทรั พ ย
ดัง กล า วจะถู ก ป นส ว นให กั บ ค า ความนิ ย ม ตามย อ หน า ที่ ค6 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ถ า บริ ษั ท ยอ ยที่ เ ป น หน ว ยของสิ น ทรั พ ย
ที่กอให เกิด เงิน สดและเปนบริษัทย อยที่ถูกกิจ การอื่ นควบคุมบางสวน รายการผลขาดทุน จากการดอยคา ของ
คาความนิยมจะถูกปนสวนใหกับสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑ
การปนสวนเดียวกันกับการปนสวนกําไรหรือขาดทุน
ตัว อย า ง ค) ส วนได เ สี ยที่ ไม มีอํา นาจควบคุ ม ที่ วั ดมู ลค า เริ่ ม แรกด ว ยมู ลค า ยุ ติธ รรมและบริ ษัท ยอ ย
ที่เกี่ยวของเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
สมมติวากรณีของการรวมธุรกิจตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาแรกของตัวอยางประกอบการอธิบายที่ 7
ขอ ข นั้น สินทรัพยของบริษัทยอยจะสามารถกอใหเกิดกระแสของเงินสดไหลเขาสูกิจการรวมกับสินทรัพยหรือ
กลุมของสินทรัพยอื่นของบริษัทใหญ ดังนั้นแทนที่บ ริษัทยอยจะเปนหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสดสําหรับ
วัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทยอยจะกลายเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด
ที่ใหญขึ้น (“หนว ยสิน ทรัพย ฮ”) สวนหนว ยสิน ทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดอื่นของบริษัท ใหญ ก็คาดวาจะไดรับ
ประโยชนผ ลผนึกที่เกิด จากการรวมธุร กิจ ดว ยเชน กัน ดัง นั้น กิจ การจะปนสว นคาความนิยมที่ เ กี่ย วข องกั บ
ผลผนึกจากการรวมธุรกิจ จํา นวน 500,000 บาทไปยังหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิ ดเงินสดอื่นๆ คาความนิ ยม
ของ หนวยสินทรัพย ฮ ที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจกอนหนานี้มีจํานวนเทากับ 800,000 บาท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 80/92

เนื่ องจากหนวยสินทรัพย ฮ ไดร วมคา ความนิยมไว ในมูลคาตามบัญชี ของกิจการ ทั้งจากบริษั ทยอย
และจากการรวมธุรกิจกอนหนานี้ ซึ่งหนวยสินทรัพย ฮ จําเปนตองมีการทดสอบการดอยคาทุกป หรือมีความถี่
มากกว า นั้ น เมื่ อ มี ข อ บ ง ชี้ ว า อาจจะเกิ ด การด อ ยค า (ดู ย อ หน า ที่ 90 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2552))
ทดสอบการดอยคาของบริษัทยอย
ณ วันสิ้นป 20X3 บริษัทใหญระบุมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของ
หนวยสินทรัพย ฮ เทากับ 3,300,000 บาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของ หนวยสินทรัพย ฮ ที่ไมรวม
คาความนิยมเทากับ 2,250,000 บาท
ตารางที่ 3 การทดสอบการดอยคาของ หนวยสินทรัพย ฮ ณ วันสิ้นป 20X3
(หนวย : พันบาท)
ณ วันสิ้นป 20X3
มูลคาตามบัญชี
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคา

คาความนิยม

สินทรัพยที่ระบุไดสุทธิ

รวม

1,250

2,250

3,500
3,300
200

การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคา
ตามยอ หน า ที่ 104 ของ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่อ ง การด อยค า ของ
สินทรัพ ย กิ จการจะปนสวนรายการผลขาดทุ นจากการดอ ยคา จํา นวน 200,000 บาท จะถู กปนสว นไปยัง
สินทรัพยในหนวยสินทรัพยนั้นๆ โดยนํา ไปลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกอน ดังนั้นรายการผลขาดทุน
จากการดอ ยคาทั้งหมดจํา นวน 200,000 บาท ของหน วยสินทรัพยที่กอใหเ กิด เงินสดของหนว ยสินทรัพ ย ฮ
จะถู ก ป น ส ว นให ค า ความนิ ยมเต็ ม จํ า นวน จากยอ หน า ที่ ค7 ของภาคผนวก ค ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การด อยคา ของสินทรัพ ย หากบริ ษัท ยอยที่ถู กกิจการอื่ นควบคุ มเป น
บางสวนเปนสวนหนึ่งของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่ใหญกวา กิจการจะปนสวนรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิด เงิน สดของหนวยสินทรัพย ฮ กอนแลว จึงปนสวนใหกับ
สวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมเปนบางสวน
บริษัทใหญปนสวนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาไปยังสวนของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด
ตามเกณฑมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกี่ยวของของหนวยสินทรัพยนั้นกอนเกิดการดอยคา ในตัวอยางนี้
บริษัทยอยจะไดรับปนสวนการดอยคาในอัตรารอยละ 36 (450/1,250) จากนั้นกิจการจะปนสวนผลขาดทุน
จากการดอยคาใหกับสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเกณฑเดียวกันกับ
การปนสวนกําไรหรือขาดทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) หนา 81/92

ตัวอยางที่ 8 การปนสวนสินทรัพยองคกร
ผลกระทบจากภาษีไมไดนํามารวมในการพิจารณาในตัวอยางนี้
บริษัทใหญมีหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิ ดเงินสด 3 หนวย คือ 1 2 และ 3 มูลคาตามบัญชีของหนวย
สินทรัพยดังกลาวมิไดรวมคาความนิยม เนื่องจากมีสถานการณบงชี้ใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบในทางลบตอบริษัท ดังนั้นบริษัทใหญจึงทดสอบการดอยคาของแตละหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิด
เงิน สด ณ วั น สิ้นป 20X0 มู ลค า ตามบั ญ ชี ของหนว ยสินทรัพย ที่ 1 2 และ 3 มี คา เทา กับ 100,000 บาท
150,000 บาท และ 200,000 บาทตามลําดับ
การดํ าเนินงานของบริษัทจะได รับ การดู แลโดยสํานั กงานใหญโ ดยมูลคาตามบั ญชีของสินทรัพ ยข อง
สํ านั กงานใหญ เท า กั บ 200,000 บาท ประกอบด วยอาคารสํา นั กงานใหญ 150,000 บาท และศู น ยวิ จั ย
50,000 บาท มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละหนวยเปนเครื่องบงชี้ที่สมเหตุผลถึง
สัดสวนของอาคารสํานักงานใหญที่ใชสําหรับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด เงินสดแตละหนวย กิจการไมสามารถ
ปนสวนมู ลคาตามบัญชีของศูน ยวิ จัยตามเกณฑที่สมเหตุ สมผลไปยังหนว ยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแต ละ
หนวยได
หน วยสินทรัพยที่ 1 มีอายุก ารใหประโยชนโดยประมาณคงเหลื อ 10 ป สวนหนว ยสิ นทรัพยที่ 2
และ 3 รวมถึ งสิ น ทรัพยของสํ านักงานใหญมีอายุการใหประโยชนคงเหลือ 20 ป กิจการคิด ค าเสื่อ มราคา
สินทรัพยของสํานักงานใหญตามวิธีเสนตรง
กิจการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ไดแก จํา นวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชและมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย) โดยอิงมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณดวยอัตราคิดลดกอนหักภาษีที่ 15%
การระบุสินทรัพยองคกร
ในขั้นแรกบริษั ทใหญตองระบุสินทรัพยอ งคกรทุกรายการที่เกี่ยวของกับหนวยสินทรัพ ยที่กอใหเกิด
เงิน สดแตละหนว ยเพื่อใหเปน ไปตามตามยอหนาที่ 102 ของ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง
2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย สินทรัพยองคกรในที่นี้คือ อาคารสํานักงานใหญและศูนยวิจัย
จากนั้น บริษัทใหญตองพิจารณาถึงวิธีการที่จะดําเนินการกับสินทรัพยองคกร ดังนี้
(1) กิ จ การสามารถป น สว นมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องอาคารสํ า นั ก งานใหญ ไ ปให ห น ว ยสิ น ทรั พ ย ที่
กอใหเกิดเงินสดที่กําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสม่ําเสมอ
(2) กิจการไมสามารถปนสวนมูลคาตามบัญชีของศูนยวิจัยไปใหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่
กําลังพิจารณา ไดอยางสมเหตุผลและสม่ําเสมอ
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การปนสวนสินทรัพยองคกร
กิจ การป นสวนมูล คา ตามบัญชีของอาคารสํา นักงานใหญ ให กับ มูล คา ตามบั ญชีข องหนว ยสิ นทรัพ ย
ที่ก อใหเ กิด เงิน สดแตละหนว ย แตต องใชเ กณฑก ารป นส วนแบบถว งน้ํา หนั กเนื่องจากอายุก ารให ประโยชน
ที่เ หลือ อยู ของหน ว ยสินทรัพยที่กอใหเ กิดเงิน สดหนว ยที่ 1 คือ 10 ป หนวยสินทรั พยที่ กอ ใหเกิด เงินสด
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
กําหนดใหกิจการตองทําการเปรี ยบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืนของหนวยสินทรัพย ที่กอใหเกิดเงินสดกับ
มูล คา ตามบัญชีของหนวยสิน ทรัพยซึ่ งไดรวมมูล คา ตามบัญชีข องอาคารสํา นักงานใหญ ที่ไดปนสวนมาเป น
อันดับ แรกไดรั บรู ผลขาดทุนจากการดอยคาแลว จากนั้นยอหนา ที่ 102 ของ มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 36
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ไดกําหนดใหเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยรวม
ของบริษัท ใหญ (ซึ่งเปนหนวยสินทรัพยที่ เล็ก ที่สุ ดที่รวมศูนยวิจัย) กับมูลคา ตามบัญชี ของบริษัทใหญ ซึ่ง
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
15% อนาคต
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
คิดลดที่
กระแส
อัตรา เงินสดใน
15% อนาคต
8
10
12
20
16
34
17
44
16
51
14
56
13
60
11
63
10
65
9
66
8
66
7
66
6
66
5
65
4
62
3
60
2
57
1
51
1
43
1
35
164

3
คิดลดที่
กระแส
อัตรา เงินสดใน
15% อนาคต
9
39
15
72
22
105
25
128
25
143
24
155
22
162
21
166
18
167
16
169
14
132
12
131
11
131
9
128
8
122
6
115
5
108
4
97
3
85
2
71
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 ผลรวมของมูลคาจากการใช
ของหน วยสิ นทรัพย ที่กอใหเ กิดเงินสดแต ละหน วยจึงต่ํา กวามูล คา จากการใชของกิจการโดยรวม กระแสเงินสดที่
เพิ่มขึ้นไมไดมาจากอาคารสํานักงานใหญ
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ตารางที่ 3 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3
(หนวย: พันบาท)
หนวยสินทรัพย
ณ วันสิ้นป 20X0

1

2

3

มูลคาตามบัญชีหลังการปนสวนอาคารสํานักงานใหญ (ตารางที่ 1)
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ตารางที่ 2)
ผลขาดทุนจากการดอยคา

119
199
0

206
164
(42)

275
271
(4)

ขั้นตอไปคือ การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาใหกับของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละ
หนวยและอาคารสํานักงานใหญ
ตารางที่ 4 การปนสวนผลขาดทุนจากการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดของหนวยที่ 2 และ ที่ 3
(หนวย : พันบาท)
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
2
____
ใหอาคารสํานักงานใหญ
(12)
ใหสินทรัพยในหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (30)
(42)

(42 x 56/206)
(42 x 150/206)

3
____
(1) (4 x 75/275)
(3) (4 x 200/275)
(4)

เนื่องจากบริษัทใหญไมส ามารถป นสวนศูนยวิ จัยได อย างสมเหตุผ ลและสม่ํ าเสมอไปใหกับหน วย
สินทรัพยที่ 1 2 และ 3 บริษัทใหญจึงเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน สดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปน สวนมูลค าตามบัญชีของศูนยวิจัยสามารถไปใหได
(กลาวคือ บริษัทใหญโดยรวม)
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ตารางที่ 5 การทดสอบการดอยคาของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปนสวนมูลคา
ตามบัญชีของศูนยวิจัยไปได (บริษัทใหญโดยรวม)
(หนวย: พันบาท)
หนวยสินทรัพย
1

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

2

____ ____

อาคาร ศูนย บริษัท
สํานักงาน วิจยั
ใหญ
ใหญ
____ ________ ____ ______

100

150

200

150

- (30)

(3)

(13)

197

137

100

120

3

50

650

- (46)
50

604
720

0

จากการทดสอบ ไมมีผลขาดทุน จากการดอ ยคาที่ตอ งบั นทึกเพิ่มจากการทดสอบการดอ ยคาของ
บริษัทใหญโดยรวม บริ ษัทตองบันทึกเพียงผลขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 46,000 บาท จากการทดสอบ
การดอยคาของหนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ 3 ในขั้นแรกเทานั้น

ตัว อยางที่ 9 การเปด เผยข อมูลเกี่ยวกับหน วยสิ นทรัพ ยที่กอใหเ กิดเงิน สดที่มี คาความนิยม
หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนรวมอยู
ตัวอยางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงตัวอยางวิธีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนาที่ 134 และ 135 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทใหญ ซึ่งดําเนิน กิจการดานการผลิตระดับนานาชาติ ซึ่งใชการแบงสวนงานตามสภาพภูมิศาสตร
ในการรายงานขอมูลตามสวนงาน โดยแยกสวนงานออกเปน ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ในการทดสอบ
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การดอยคา บริษั ทใหญได ปนสว นคาความนิ ยมใหกับ หนว ยสินทรัพ ยที่กอ ใหเกิ ดเงินสด 3 หนว ย และอีก 1
กลุมของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด ซึ่งไดแก หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ในยุโรป หนวยสินทรัพยที่ 3
ในอเมริกาเหนื อ และกลุมของหน วยสินทรั พย ก ในเอเชีย หนวยสิน ทรัพ ยแต ละหน วยและกลุมของหนวย
สินทรัพยดังกลาวถือเปน หน วยที่เล็กที่สุดที่ฝายบริหารของบริษัทใหญใชในการประเมินค าความนิยมในการ
บริหารงานภายใน
บริษัทใหญซื้ อหนวยสินทรัพยที่ 3 ซึ่งเปนดําเนิน การดานการผลิตในสวนงานอเมริกาเหนือ ในเดือน
ธันวาคม 20X2 หนวยสินทรัพยที่ 3 มีลักษณะการดํ าเนินงานไม เหมือนกั บสวนงานอื่นในอเมริ กาเหนือของ
บริษัทใหญ กลาวคือ หนวยสินทรัพยที่ 3 มีกําไรขั้นตนและอัตราการเติบโตที่สูง และมีความไดเปรียบจากการ
ที่มีสิทธิบัตรคุมครองผลิตภัณฑหลักเปนเวลา 10 ป ซึ่งหนวยสินทรัพยที่ 3 เพิ่งจะไดรับ อนุญาตตามสิทธิบัตร
ดัง กลา วกอ นที่บ ริษัทใหญ จะเขาซื้อหนวยสินทรัพ ยที่ 3 ไดไ ม นาน ในการบันทึกการซื้ อหน วยสินทรัพย ที่
3 บริษั ทใหญ รั บรูคาความนิ ยมจํา นวน 3,000,000 บาทและรั บ รูชื่อทางการคา จํา นวน 1,000,000 บาท
ฝา ยบริหารของบริษัทใหญ มีความเห็ นว าชื่อทางการคาดังกลา วมีอายุการใหประโยชนที่ ไม ทราบแนนอน
นอกเหนือจากคาความนิยมและชื่อทางการคา บริษัทใหญ ไมมีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นที่มีอายุการใหประโยชน
ไมทราบแนนอน
มูลคาตามบัญ ชีของคาความนิยม และสินทรัพยไ มมีตัวตนที่มีอ ายุการใหป ระโยชนไ มทราบแน นอน
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

ในระหว างป สิ้นสุดวัน ที่ 31 ธ.ค. 20X3 บริษั ทใหญ ไมพ บวา มีขอ บง ชี้วา เกิด การดอ ยคา ของหน วย
สินทรัพยที่กอใหเ กิด เงินสด หรือกลุมของหนว ยสินทรัพ ยที่กอ ใหเกิ ดเงินสดที่มีคา ความนิยม หรือสินทรัพ ย
ไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนที่ไมทราบแนนอนรวมอยู มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาที่สูงกวาระหวาง
มูลคาจากการใชกับมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย) ของหนวยสินทรัพย หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
เหล า นี้ คํ านวณจากมู ลคา จากการใช บริ ษัท ใหญ พบวา การคํ านวณมู ลค า ที่ คาดว า จะได รั บ คื นนี้ จ ะไดรั 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 จากกํ าไรขั้นตน เฉลี่ยจากงวดกอนที่จะเริ่ม งวดงบประมาณ และปรับเพิ่มขึ้น 5% ตอป
สําหรับการคาดการณวาหนวยสินทรัพยจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2
ผลิตสินคาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและควบคุมการดําเนินงานโดยบริษัทใหญ เพื่อใหไดระดับกําไรที่เทากัน
บริษัทใหญ ไดประมาณสวนแบงตลาดในระหวางงวดงบประมาณจากสวนแบงตลาดเฉลี่ยกอนที่จะเริ่ม
งวดงบประมาณ และปรับสวนแบงตลาดในแตละปดวยอัตราการขยายหรือหดตัวที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยบริษัท
ใหญ คาดการณวา
(ก) สวนแบงตลาดของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 จะแตกตางกัน แตจะมีอัตราการเติบโตในระหวาง
งวดงบประมาณเทาๆ กัน คือ 3% ตอป ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง
(ข) สวนแบงตลาดของหนวยสินทรัพ ยที่ 3 จะเพิ่ม ขึ้นในระหวางงวดงบประมาณในอัตรา 6% ตอป
ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มคาใชจายในการโฆษณา และผลประโยชนจากการมีสิทธิบั ตรคุมครอง
ผลิตภัณฑหลักเปนเวลา 10 ป
(ค) สวนแบงตลาดของกลุมของหนว ยสินทรัพย ก จะไมเปลี่ยนแปลงในระหวา งงวดงบประมาณ
ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และการคาดการณวาจะมีคูแขง
ขันเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
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หน วยสิน ทรั พ ยที่ 1 และ 2 ซื้ อ วั ต ถุดิ บ จากผู จํา หน า ยรายเดี ยวกั น ในแถบยุโรป ในขณะที่ หน ว ย
สิน ทรัพยที่ 3 ซื้อวัตถุ ดิบ จากผูจํา หน ายหลายรายในแถบอเมริก าเหนื อ และราคาวัตถุ ดิบ ที่เพิ่มขึ้น จากภาวะ
เงินเฟอในชวงงวดงบประมาณที่บริษัทแมประมาณขึ้นนั้นมีความสอดคลองกับการพยากรณดัชนีราคาผูบริโภค
ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานภาครัฐในประเทศแถบยุโรป และอเมริกาเหนือที่หนวยสินทรัพยดังกลาวตั้งอยู
บริษัทใหญ ประมาณวา ในระหวางงวดงบประมาณ อัตราดอกเบี้ยพันธบั ตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ป ของ
สหรัฐอเมริกาจะยังคงเปนเชนเดียวกับชวงเริ่มตนงวดงบประมาณ และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนญี่ปุนและ
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจะสอดคลองกับอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาโดยเฉลี่ยของตลาดตลอดงวดงบประมาณ
บริษัทใหญ ใชอัตราการเติบโตคงที่ในการประมาณการกระแสเงินสดที่เกินกวางวดงบประมาณสําหรับ
หนวยสิ นทรัพยที่ 1 2 และ 3 และกลุมของหนวยสินทรัพ ย ก อัตราการเติบ โตที่ บริษัทใหญ ประมาณขึ้นนั้น
สอดคลองกับอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 1 2 และ กลุมของหนวยสินทรัพย
ก ดําเนินธุรกิจอยู ในขณะที่อัตราการเติบโตของหนวยสินทรัพยที่ 3 ที่บริษัทใหญ ประมาณขึ้นสูงกวาอัตราการ
เติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 3 ดําเนินธุรกิจอยู ซึ่งฝายบริหารของบริษัทใหญ เห็นวา
เปน อัตราที่สมเหตุผ ลทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑหลักของหนวยสินทรัพยที่ 3 ไดรับการคุมครองจากสิทธิบัตรเปน
ระยะเวลา 10 ป
บริษัทใหญ ไดเปดเผยรายการดังตอไปนี้รวมกับขอมูลอื่นๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับ ป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X3
การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอ ายุการใหประโยชนที่ไม
ทราบแนนอน
บริ ษัท ป นส วนคา ความนิ ยมใหกั บหนวยสิน ทรั พย ที่กอ ให เกิ ดเงิน สด 3 หนว ย (2 หนวยในยุโ รป
ไดแก หนว ยสินทรั พยที่ 1 และ 2 และ 1 หนวยในอเมริก าเหนื อ ได แก หนวยสินทรัพยที่ 3) และกลุมของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 1 กลุมในเอเชีย เพื่อทดสอบการดอยคา มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่
ปนสวนใหกับ หนวยสินทรัพยที่ 3 และกลุมของหนวยสินทรัพย ก มีนัยสํา คัญตอมูลคาตามบัญ ชีของคาความ
นิยมโดยรวมของบริษัท แต มูลคา ตามบัญชีของคาความนิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ไมมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับคาความนิ ยมโดยรวม อยางไรก็ตาม มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ของหนวยสินทรัพยที่ 1
และ 2 คํา นวณขึ้นโดยใช ขอสมมติที่สํา คัญบางประการรวมกัน โดยที่จํานวนมูลคาตามบัญชีร วมของคาความ
นิยมที่ปนสวนใหกับหนวยสินทรัพยทั้งสองหนวยดังกลาวมีจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญตอคาความนิยมโดยรวม
กลุมของหนวยสินทรัพย ก
มูลค าที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมของหนวยสินทรั พย ก กํ าหนดขึ้น จากมูลคาจากการใช ซึ่งคํ านวณ
โดยใชประมาณการทางการเงินที่อางอิงจากงบประมาณที่ไดรั บอนุมัติจากฝายบริ หารของบริษั ท และใชอัตรา
คิดลดเทากับ 8.4% กระแสเงินสดที่อยูนอกระยะเวลาในงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ประมาณการ
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โดยใช อัต ราการเติบโตอยา งคงที่ที่ 6.3% ซึ่งเปนอัต ราที่ไ มสู งกว าอั ตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวในตลาด
ที่กลุม ของหนวยสินทรั พย ตั้งอยู ฝ ายบริ หารเชื่อว า การเปลี่ ยนแปลงอยางสมเหตุ สมผลในขอสมมติที่สํ าคั ญ
ที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี
หนวยสินทรัพยที่ 3
มูลคา ที่คาดวาจะไดรับคืนของหนว ยสินทรัพยที่ 3 กําหนดขึ้น จากมูลคาจากการใช ซึ่งคํานวณโดยใช
ประมาณการทางการเงิ นที่อางอิงจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากฝา ยบริหารของบริษัท และใชอัตราคิดลด
เทากับ 9.2% กระแสเงินสดที่อยูนอกระยะเวลาในงบประมาณซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปประมาณการโดยใช
อัตราการเติบโต 12% ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 3 ตั้งอยู
ซึ่งเทากับ 4% อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเชื่อวา อัตราการเติบโตที่ใชสมเหตุสมผลเนื่องจากหนวยสินทรัพยที่ 3
ไดรับประโยชนจากการที่ ผลิตภั ณฑหลักไดรับการคุมครองจากสิทธิบัตรเปนเวลา 10 ป ตั้งแตเดือนธันวาคม
20X2 นอกจากนี้ ฝายบริหารยังเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงอยางสมเหตุสมผลที่เปนไปไดในขอสมมติที่สําคัญที่ใช
ในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจะไมทําใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี
หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2
มูลค าที่ คาดวา จะไดรับคื นของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 กําหนดขึ้น จากมูลคาจากการใช หน วย
สินทรัพยทั้งสองมีผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกัน และมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสิน ทรัพยกําหนดขึ้นโดยใช
ขอสมมติที่สําคัญบางประการรวมกัน การคํานวณมูลคาจากการใชของหนวยสินทรัพยทั้งสองใชประมาณการที่
อา งอิงจากงบประมาณซึ่ง ครอบคลุ มระยะเวลา 4 ป และไดรับ อนุมั ติจ ากฝายบริหารแล ว อั ตราคิดลดที่ ใช
เทากับ 7.9% กระแสเงินสดที่เกินกวาชวงงบประมาณประมาณการโดยใชอัตราการเติบโตอยางคงที่ที่ 5% ซึ่ง
ไมเกินอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระยะยาวของตลาดที่หนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ดําเนินธุรกิจอยู กระแสเงินสด
ที่กําหนดไวในระหวางงวดงบประมาณของหนวยสิน ทรัพยทั้งสองประมาณขึ้น โดยใชอัตรากําไรขั้นตนเดียวกัน
และขอสมมติเกี่ยวกับราคาของวัตถุดิบในภาวะเงินเฟอเชนเดียวกัน ฝายบริหารเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่อ ยาง
สมเหตุส มผลที่เปนไปไดในขอสมมติที่สํา คัญที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน จะไมทําใหมูลคา ที่
คาดวาจะไดรับคืนรวมของหนวยสินทรัพยทั้งสองลดต่ําลงกวามูลคาตามบัญชี

มูลคาตามบัญชีของคา
ความนิยม

120,000 บาท

3,000,000 บาท

หนวยสินทรัพยที่ 1
และ 2 โดยรวม
800,000 บาท

มูลคาตามบัญชีของชื่อทาง
การคาซึ่งมีอายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอน

-

1,000,000 บาท

-

กลุมของหนวยสินทรัพย ก

หนวยสินทรัพยที่ 3
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กลุมของหนวยสินทรัพย ก
ขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใช (1)
 ขอสมมติที่สําคัญ
 อัตรากําไรขั้นตนในงวด
งบประมาณ

 เกณฑที่ใชในการ

กําหนดคาใหกับขอ
สมมติที่สําคัญ



 ขอสมมติที่สําคัญ

 เกณฑที่ใชในการ

กําหนดคาใหกับขอ
สมมติที่สําคัญ

หนวยสินทรัพยที่ 3
 อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตรรัฐบาลที่มี
อายุ 5 ป ของสหรัฐ
อเมริกาในงวด
งบประมาณ
 กําไรขั้นตนเฉลี่ยของงวด  ผลตอบแทนของ
กอนชวงงบประมาณปรับ
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
เพิ่มดวยการปรับปรุง
อายุ 5 ป ของ
ประสิทธิภาพในการ
สหรัฐอเมริกา ณ ป
ดําเนินงานที่คาดไว
เริ่มตนของงวด
งบประมาณ
 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับ  มูลคาที่กําหนดขึ้น
ขอสมมติสะทอน
สําหรับขอสมมติที่
ประสบการณในอดีต
สําคัญมีความ
เวนแตการปรับปรุง
สอดคลองกับ
ประสิทธิภาพในการ
แหลงขอมูลภายนอก
ดําเนินงาน โดยฝาย
บริหารเชื่อวาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอัตรา 5%
มีความสมเหตุสมผลแลว

หนวยสินทรัพยที่ 1
และ 2 โดยรวม
 อัตรากําไรขั้นตนในงวด

งบประมาณ

 กําไรขั้นตนเฉลี่ยของ

งวดกอนชวง
งบประมาณปรับเพิ่ม
ตามการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานที่คาดไว
 มูลคาที่กําหนดขึ้นสําหรับ
ขอสมมติสะทอน
ประสบการณในอดีต
เวนแตการปรับปรุง
ประสิทธิ ภาพในการ
ดําเนินงาน โดยฝาย
บริหารเชื่อวาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอัตรา
5% ตอปมีความ
สมเหตุสมผลแลว
 อัตราแลกเปลี่ยนของเงิน  ราคาวัตถุดิบในภาวะ  ราคาวัตถุดิบในภาวะ
เยนญี่ปุนและดอลลาร
เงินเฟอ
เงินเฟอ
สหรัฐอเมริกาในระหวาง
งวดงบ ประมาณ
 อัตราแลกเปลี่ยน
 การประมาณการดัชนี  การประมาณการดัชนี
ลวงหนาของตลาดโดย
ราคาผูบริโภคใน
ราคาผูบริโภคใน
เฉลี่ยตลอดชวง
ระหวางงวดงบประมาณ
ระหวางงวด
ปงบประมาณ
ของประเทศในกลุม
งบประมาณของ
อเมริกาเหนือซึ่งเปน
ประเทศในกลุมยุโรป
แหลงวัตถุดิบของหนวย
ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบ
สินทรัพย
ของหนวยสินทรัพย
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กลุมของหนวยสินทรัพย ก
 มูลคาที่ระบุในขอสมมติที่ 

สําคัญมีความสอดคลอง
กับแหลง ขอมูลภายนอก
 ขอสมมติที่สําคัญ
 เกณฑที่ใชในการ

กําหนดคาใหกับ
ขอสมมติที่สําคัญ

(1)

 สวนแบงตลาดโดย

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
การมีสิทธิบัตรคุมครอง
ผลิตภัณฑหลักเปน
เวลา 10 ป และการ
คาดการวาจะไดรับ
ประโยชนเพิ่มจากการ
ดําเนินงานของหนวย
สินทรัพยที่ 3 รวมกับ
สวนงานอื่นๆ ใน
อเมริกาเหนือของ
บริษัท แม

หนวยสินทรัพยที่ 3



ประมาณ
 สวนแบงตลาดเฉลี่ย

กอนที่จะเริ่มปงบ
ประมาณ
 มูลคาที่ระบุในขอสมมติที่
สําคัญเปนผลสะทอน
ประสบการณในอดีต
และไมมีการเปลี่ยน

แปลงของสวนแบงตลาด
เนื่องจากมีการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง และมีการ
คาดการณวาจะมีคูแขง
ขันเพิ่มขึ้นในเวลา
เดียวกัน

ขอสมมติที่สําคัญของหนวยสินทรัพยที่ 1 และ 2 ที่แสดงในตารางจะเปนขอสมมติเฉพาะที่ใชในการคํานวณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของทั้งสองหนวยสินทรัพยเทานั้น
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